
 

 

(Traducere din limba ebraică) 

 

Cei care se deplasează în străinătate trebuie să prezinte o 

adeverință privind testul Coronavirus în țara de destinație. 

Ei vor putea să fie testați, până la 72 de ore înainte de zbor, 

la spitalele pe tot cuprinsul țării, cu un cost care să nu 

depășească 297 de NIS pe test.  

 

Pasagerii vor prezenta un bilet de avion și pașaport valabile, când ajung în scopul 

trecerii prin testul Coronavirus, și ei vor primi rezultatele în limba engleză.  

 

Spitalul Zilele și orele de Serviciu Centrul telefonic Un mijloc de comunicare 

adițional 

Sheba *15:00-17:00 03-5305000 Aplicația ,,Sheba" 

Rambam 07:00-23:00 04-7772688 b_tkufatiot@rmc.gov.il 

Hillel Yaffe 07:00-09:00 

13:00-15:00 

 

04-7744252 

 

Barzilai 08:30-12:00 *5207  

Ziv 08:00-15:00 *9380  

Assaf Harofeh Luni, miercuri:  07:30-14:30 

Duminică, marți, joi: 10:30-15:00 

 

 

08-9542168 

 

Wolfson 15:00-17:00 Iulia: 050-4056836  



 

 

Nili: 052-5239494 

Ichilov Duminică-joi: 13:00-17:00 

și 9:00-12:00 

 

03-6973716 

*Nu este necesară o 

programare dinainte 

Poriya 24/7 04-6652291 

04-6652283 

Până la orele 16:00 la 

clinici ambulatorii. 

După orele 16:00 la sala 

de urgență. 

Nahariya 9:00-15:00 050-7642643  

    

Hadassah 08:00-18:00 *3811  

Assuta 08:00-18:00   

Beilinson  *2700  

Kaplan Duminică-joi: 08:00-16:00 

Vineri: 08:00-12:00 

*2700  

Soroka Duminică-joi: 08:00-16:00 

Vineri: 08:00-12:00 

*2700  

Meir  *2700  

Haemek Duminică-joi: 15:00-20:00 

Vineri: 08:00-12:00 

Sâmbătă, după ieșirea 

sâmbetei: 17:00-20:00 

*2700  

Carmel  *2700  

Yoseftal    

 



 

 

Lista spitalelor se va actualiza pe pagina directivelor destinată pentru cei care se 

deplasează în străinătate, pe website-ul Ministerului Sănătății: 

https://www.gov.il/he/Departments/Gudies/flying-to-israel-guideline  

 

Pasagerii trebuie să verifice cerințele tărilor de destinație, incluzând politica în 

ceea ce privește permiterea intrării pasagerilor din Israel, precum și cerințele 

referitoare la teste, care variază de la o țară la alta, în lumina epidemiei de 

Coronavirus. 

 

Pasagerii sunt rugați să poarte o mască și să păstreze regulile distanțării sociale și în 

țările de destinație.  

 

Pentru informații suplimentare privind aviația în timpul epidemiei Coronavirus:  

https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel 

Directive destinate pentru cei care părăsesc Israelul:  

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guideline  

Directive destinate pentru cei care intră în Israel: 

https://ww.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidelines    
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