
 

 

ตามข้อบงัคบัต ั้งแต่วนัศุกร์ที่  18.9 เวลา 14:00 น. ถึง 1.10 น. จะมีข้อจ ากดั 

ดงัต่อไปน้ี:  

1. ข้อจ ากดั ในการออกจากที่พกั  

อนุญาตให้ออกจากที่พกัได้ในระยะทางไม่เกิน 1000 เมตรเท่านั้น  

ข้อจ ากดัน้ีอนุญาตให้ไปถึง พ้ืนที่สาธารณะ (รวมถึงสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น) 

ในระยะ 1000 เมตร 

นอกจากน้ีคุณสามารถไปไกลกว่าระยะ 1000 

เมตรเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี และกลบัไปที่บ้าน:  

• การมาถึงของคนงาน / ทหารในสถานที่ท างานของเขา  

• เตรียมยา อาหาร สินค้าและบริการที่จ าเป็น  

• ช่วยเหลือบุคคลที่มีความยากล าบาก  หรือมีความทุกข์  

• การรกัษาพยาบาล การรกัษาทางจิตใจ การรกัษาด้วยยาเสริม 

(กบัผู้ป่วยเพียงรายเดียว) และการไปสถานสงเคราะห์ 

และการดูแลทางสงัคมที่จ าเป็น  

• ออกไปรฐัสภา  / ไปประท้วง / ด าเนินคดีทางกฎหมาย / การบริจาคโลหิต  

• ออกไปยงักิจกรรมกีฬาของบุคคลหรือผู้คนที่พกัด้วยกนั – โดยไม่จ ากดัระยะห่าง 

และมีเงื่อนไขว่าการออกไปยงักิจกรรมนั้น  

ต้องออกจากที่พกัโดยที่ไม่ได้ไปโดยยานพาหนะ  

• ออกเดินทางไปร่วมงานศพหรือพิธีเข้าสุหนัต  

• ผู้หญิงคนหนึ่งออกไปรบัการช าระตวัในมิกเวห์  

• ผู้สวดมนต์ (ผู้น านมสัการ) 

ที่ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงศาสนาให้เข้าร่วมในการสวดมนต์ในวนั เทศกาล  

• การดูแลสตัว์ที่จ าเป็น  

• การส่งผู้เยาว์ระหว่างผู้ปกครองที่ไม่ได้อยู่ด้วยกนั 

หรือการส่งผู้เยาว์ไปยงัผู้ปกครองคนเดียวที่ออกไปด้วยความจ าเป็นที่ส าคญั 

เพื่อให้คนอื่นดูแล  



 

 

• ไปถึงสถานศึกษาที่อนุญาตให้ท ากิจกรรมได้ (การเรียนพิเศษ 

บุตรของผู้ปฏิบตัิงานที่จ าเป็น)  

• ออกเดินทางไปสนามบินส าหรบัเที่ยวบินนอกอิสราเอล 8 ช ั่ วโมงก่อนเครื่องออก  

• การออกของผู้อาศยัในสถานสงเคราะห์ คนพิการ เพื่อการเยี่ยมญาติที่ใกล้ชิด 

และการเยี่ยมของสมาชิกในครอบครวัตามสถานสงเคราะห์  

• ออกเดินทางเพื่อร าลึกถึงเหยื่อของสงครามของสมาชิกในครอบครวัที่ ใกล้ชิด  

จะได้รบัการชี้แจงว่าการออกไปสวดมนต์ แม้ตามโครงร่างของวนัเทศกาล – 

ยงัอยู่ในข้อจ ากดัระยะห่าง 1000 เมตร  

ในช่วงเวลาต ั้งแต่วนัพฤหสับดี  (23.9.20) จนถึงวนัที่ (1.10.20) 

จะได้รบัอนุญาตให้ออกจากที่พกัเพื่อจุดประสงค์ในการซ้ือผกัสี่ชนิด 

อุปกรณ์ส าหรบัสร้างกระท่อม และเพื่อประเพณีชดใช้ 

หรือสถานที่ที่ใช้ขายสินค้าส าหรบัประเพณี  

2. จ ากดัการเข้าพกั  

• ห้ามมิให้อยู่ในที่อยู่อาศยัของบุคคลอื่น 

(ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ที่ได้รบัอนุญาตเช่นเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบตัิงานหรือช่ว

ยเหลือบุคคลที่มีความยากล าบาก)  

• 

ห้ามมิให้อยู่ที่ชายหาดยกเว้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการท ากิจกรรมกีฬาที่ได้รบัอนุญาต

เท่านั้น (ส าหรบับุคคลเดียว / 

ผู้ที่อาศยัอยู่ด้วยกนัเดินทางมาจากที่พกัอาศยัโดยไม่ใช้ยานพาหนะ)  

3. กฎการปฏิบตัิในพ้ืนที่สาธารณะ  

• ห้ามการชุมนุม - ไม่เกิน 10 คนในอาคารและ 20 คนในที่โล่ง  

• รกัษาระยะห่าง 2 ม. ระหว่างคนกบัคนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  



 

 

• ข้อ จ ากดั เกี่ยวกบัจ านวนผู้โดยสารในรถ - สูงสุด 3 คน 

(ไม่รวมคนที่อาศยัอยู่ด้วยกนั) 

และผู้โดยสารเพิ่มเติมในม้านั่ งด้านหลงัเพิ่มเติมแต่ละตวั  

4. ข้อจ ากดัเกี่ยวกบักิจกรรมเชิงพาณิชย์ การบนัเทิง และการพกัผ่อน  

ห้ามมิให้เ ปิดธุรกิจและสถานที่ที่เ ปิดให้บุคคลท ั่วไปเข้าชม (รวมถึงร้านค้า  

ร้านอาหาร สระว่ายน ้า  สถานที่ออกก าลงักาย  ช่างท าผม ร้านเสริมสวย สถานบนัเทิง 

และการพกัผ่อน) รวมถึงการรบัประชาชนในที่ท างาน  ไม่มีข้อ 

จ ากดัส าหรบัพนักงานที่เข้ามาในธุรกิจ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการเปิดให้คนท ั่วไป 

(ตวัอย่างเช่นในการท างานบ ารุงรกัษาจดัเรียงสินค้า ฯลฯ )  

ข้อยกเว้น:  

• ร้านค้าที่จ าเป็น: ร้านขายอาหาร ร้านแว่นตา ร้านขายยา และผลิตภณัฑ์สุขอนามยั 

ผลิตภณัฑ์บ ารุงรกัษาบ้าน ซ ักรีด 

บริการสื่อสารและห้องปฏิบตัิการส าหรบัซ่อมบริการสื่อสารและคอมพิ วเตอร์  

• 

การรบัประชาชนในสถานที่ท างานที่ส าคญัเกี่ยวกบับริการที่จ าเป็นซึ่งไม่สามารถรบัไ

ด้จากระยะไกล (บริการไปรษณีย์ธนาคาร ฯลฯ )  

• โรงแรมและห้องพกั - เมื่อสถานที่ น้ี เป็นทางเลือกที่พกั (ระยะยาวหรือระยะส ั้น) 

ส าหรบัผู้ที่เช่าสถานที่ (เช่นแรงงานต่างชาติ ฯลฯ ) - 

โดยไม่ต้องใช้พื้นที่สาธารณะสระว่ายน ้า ฯลฯ  

นอกจากน้ีข้อยกเว้นน้ีรวมถึงโรงแรมส าหรบัผู้ป่วยแยก 

หรือโรงแรมที่มีไว้ส าหรบัการใช้งานของผู้ป่วยและครอบครวั 

ควบคู่ไปกบัสถาบนัทางการแพทย์  

• 

สถานที่ที่ใช้ในการฝึกนักกีฬามืออาชีพที่ได้รบัอนุมตัิจากอธิบดีกระทรวงวฒันธรรม

และกีฬา  



 

 

จะมีการช้ีแจง – เฉพาะร้านขายอาหารและร้านค้าส าคญัที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น 

ที่ได้รบัอนุญาตให้ด าเนินการได้ภายในห้างสรรพสินค้าหรือตลาด  

5. โครงร่างของการสวดมนต์ในวนัปีใหม่  และวนัถือศีล 

สามารถไปถึงสถานที่ที่มีการสวดมนต์ของประชาชนที่อยู่ในระยะ 1000 

เมตรจากที่พกั  

ในพ้ืนที่ เปิดโล่ง - ในกลุ่มปกติไม่เกิน 20 คน 

โดยมีระยะห่างระหว่างกลุ่มและการท าเครื่องหมายที่น ั่ งว่างให้ชดัเจน 

ระหว่างคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกนั และไม่มีการเสิร์ฟอาหาร  

ในอาคาร – ที่น ั่ งในพ้ืนที่เฉพาะเป็นกลุ่มคงที่ไม่เกิน 10 / 25 (ขึ้นอยู่กบั พ้ืนที่สีส้ม / 

สีแดง), ฉากก ั้นพลาสติกระหว่างพ้ืนที่,  การรกัษาระยะห่างระหว่างพ้ืนที่ ,  

การวางป้ายระบุจ านวนผู้สวดมนต์ที่อนุญาต, ขนาดสถานที่และกฎการด าเนินงาน, 

การรกัษาระยะห่างเก้าอี้  2 ตวัระหว่างคนที่ไม่ได้น ั่ งด้วยกนัและไม่เสิร์ฟอาหาร  

จ านวนคนที่อนุญาตในอาคารเพื่อสวดมนต์ในช่วงเทศกาล:  

- ในพื้นที่สีแดง - ส าหรบัการเข้ามาอยู่ 2 คร ั้งแรก สูงสุดไม่เกิน 30 คน 

ส าหรบัคร ั้งถดัไปเพิ่มอีก 20 คน  

- ในพื้นที่สีส้ม - 50 คน ต่อทุกคร ั้งที่จะเข้า  

ไม่ว่ากรณีใดจ านวนคนจะต้องไม่เกินอตัราส่วน หน่ึงคนต่อพ้ืนที่ 4 

ตร.ม.ของพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรบัการสวดมนต์  

 


