
 

 

Ang mga manlalakbay sa ibang bansa na kinakailangang sumailalim sa pagtest sa Corona Virus  

sa patutunguhang bansa ay maaring magsagawa ng pagtetest , hanggang 72 oras bago ang flight, 
sa mga ospital sa buong bansa at sa halagang hindi lalampas sa NIS 297 bawat pagtetest. 

ang mga pasahero ay magsusumite  ng tiket sa paglipad at pasaporte pagdating para sa 
pagpapatest sa Corona Virus  at matatanggap ang  resulta ng test  sa Ingles. 

 

Hospital Oras ng operasyon/ 
pagbukas 

Hotline Isa pang paraan ng 
komunikasyon 

Shibah 15:00-17:00* 035305000 b_tkufatiot@rmc.gov.il 

Rambam 07:00-23:00 047772688  
Hillel Yafo 07:00-09:00 

13:00-15:00 
04-7744252  

Brazilai 08:30-12:00 *5207  
Ziev 1500-0800  9380* 

 
 

Ha Rofeh Asaf  07:30-14:30ב, ד 
 08-9542168 10:30-15:00א, ג, ה 

 

Walfson 15:00-17:00  0504056836יוליה 
 0525239494נילי 

 

Ichilov 13:00-17:00ה -א 
 9:00-12:00ו 

036973716  *di na kailangan na 
magpa appointment 

Puriah 

24/7 
04-6652291 
04-6652283 

Hanggang 16:00 sa mga 
klinika ng outpatient 

Pagkatapos ng 16:00 sa 
emergency room 

 
Nahariya 9:00-15:00 0507642643  

    
Hadassa 08:00-18:00 *3811  
Belinson  *2700  
Asutah 08:00-18:00 *3811  

    
Kaplan 08:00-16:00ה -א 

 2700* 08:00-12:00שישי 
 

Sorokah 08:00-16:00ה -א 
 2700* 08:00-12:00שישי 

 

Meir  *2700  
Ha emek 15:00-20:00ה -א 

 08:00-12:00שישי 
 17:00-20:00מוצ"ש 

 
 
 

 

Carmel  *2700  
Yoseftal   *2700   

mailto:b_tkufatiot@rmc.gov.il


 

 

Ang listahan ng mga ospital ay maa-update sa pahina ng mga tagubilin para sa mga pupunta sa 
ibang bansa sa website ng Ministry of Health: 

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

Dapat i-verify ng mga pasahero ang mga kinakailangan sa patutunguhang bansa, kabilang ang 
patakaran ng bawat bansa  Kasama ang patakaran ng pagpapatest ng mga pasahero mula sa 
Israel At mga kinakailangan sa pagpapatest  sa ibang bansa may pagkakaiba-iba mula sa bawat 
bansa ayon sa Corona Pandemic.  

Ang mga pasahero ay kinakailangan na magsuot ng face mask  at panatilihin ang mga patakaran 
ng distansya ng panlipunan sa mga patutunguhang bansa . 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aviation sa panahon ng Corona: 

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

 Mga tagubilin para sa mga umaalis sa Estado ng Israel: 

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

Mga tagubilin para sa mga pumapasok sa Estado ng Israel: 

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