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Cabinetul însărcinat cu rezolvarea crizei provocate de virusul Corona a 

aprobat trecerea la planul cu numele de cod ,,Semafor" pentru a face față 

virusului Corona în funcție de nivelurile diferite ale morbidității bolii la 

autoritățile municipale locale.  

Planul de acțiune include stablilirea unor limitări privitoare la rezolvarea 

răspândirii virusului Corona, în funcție  de clasificarea autorităților municipale 

local în Israel și împărțirea acestora în patru nivelui (roșu, auriu, galben și 

verde).  

Culorile semaforului:  

O localitate verde -  O localitate, în care nivelul existent și așteptat de 

morbiditatea cu boala este scăzut, din care pricină va fi posibilă activitate 

maximă în această localitate.  

O localitate galbenă  -  O localitate, în care nivelul existent și așteptat de 

morbiditatea cu boala este mijlociu, din care pricină va fi posibilă activitate 

parțială  în această localitate.  

O localitate aurie  - O localitate, în care nivelul existent și așteptat de 

morbiditatea cu boala este înalt, din care pricină va fi posibilă activitate 

limitată în această localitate.  

O localitate roșie  - O localitate, în care nivelul existent și așteptat de 

morbiditatea cu boala este foarte înalt, din care pricină va fi posibilă activitate 

minimă în această localitate.  

Culoarea localității va fi calculată în funcție de numărul noilor bolnavi, rata 

testelor pozitivul, precum și ritmul de creștere al morbidității.  

 



Directivele potrivite, în funcție de statutul localității, sunt după cum urmează:  

 

Adunare de 
oameni 

Localitate 
verde 

Localitate 
galbenă 

Localitate 
aurie 

Localitate 
roșie 

Adunare în 
aer liber 

80% din 
gradul de 
ocupare a 

locului, și nu 
mai mult decât 

250 de 
persoane 

60% din 
gradul de 
ocupare a 

locului, și nu 
mai mult decât 

100 de 
persoane 

40% din 
gradul de 
ocupare a 

locului, și nu 
mai mult decât 

50 de 
persoane 

20 de 
persoane 

Adunare în 
interiorul unei 

clădiri 

60% din 
gradul de 
ocupare a 

locului, și nu 
mai mult decât 

150 de 
persoane 

40% din 
gradul de 
ocupare a 

locului, și nu 
mai mult decât 

50 de 
persoane 

20% din 
gradul de 
ocupare a 

locului, și nu 
mai mult decât 

25 de 
persoane 

10 persoane 

 

  

O parte din domeniile și hotărârile va rămâne la nivelul statal, pe tot cuprinsul 

țării.  

 

* Cadrele responsabile de bunăstare și cadrele unde se efectuează 

activități edcative 

* Transport public și aviație 

* Locuri de muncă  -  cu excepția programului de primire 

* Gradul de ocupare la stațiuni și în spații verzi, la locuri sfinte, la muzee 

și la complexe comerciale 

* Evenimente culturale 

* Evenimente sportive 

* Magazinele unde se vând produse alimentare și produse igienice, 

precum și la farmacii. 

 

 

Ținerea de rugăciuni în luna evreiască Tișrei și la sărbătoriile celebrate 

în luna Tișrei 

Prevederile regulează pentru o perioadă de timp limitată modul ținerii 

rugăciunilor astfel ținute în luna Elul și în sărbătoriile celebrate în luna Tișrei, 

din cauza importanței rugăciunilor la aceste date. În perioada sărbătorilor 



celebrate în luna Tișrei se va putea ține o rugăciune la un loc în aer liber, un 

astfel de loc împărțindu-se în zone separate, astfel încât ca în fiecare zone să 

se afle grupe fixe de cel mult 20 de persoane fiecare, cu condiția ca condițiile 

pentru păstrarea sănătății publice să fie îndeplinite. Condițiile care trebuie 

îndeplinite sunt o păstrare de o distanță de cel puțin 2 metri între o zonă și 

alta; marcarea fiecărei zone printr-o marcare fizică, cum ar fi cu o funie sau cu 

o panglică, și organizarea de locuri pe scaun în grupe fixe, și în cazul în care 

este vorba de persoane care nu locuiesc în aceeași localitate trebuie păstrată 

o distanță de doi metri, pe cât posibil, și trebuie plasat, cel puțin, un scaun gol 

între ei; numirea unui responsabil de Corona pentru acest loc, precum și a 

unor ușieri, care să supravegheze împărțirea în zone și așezarea sub formă 

de grupe.  

 

 

Operarea unei grădini de evenimente într-o regiune galbenă sau verde 

În regiuni verzi sau galbene, se va putea ține evenimente de până la 100 de 

persoane, atâta timp cât acestea se petrec în aer liber, evenimentul 

desfășurându-se numai sub formă de așezare și fără dansuri.  

 

 

  Pentru mai multe directive, continuați să accesați  

                           Website-ul Ministerului Sănătății, pentru a vă informa! 

 

 

 

Biroul Purtătorului de Cuvânt 

Ministerul Sănătății 

C. P. 1176, Ierusalim 91010 

dover@moh.health.gov.il 

Telefon: 02-5081220    fax:  02-5655965 
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