
 

 

15.9.20 

Libera mișcare este permisă până la 500 de metri de la locul de domiciliu, incluzând loc 

de rugăciune 

Începând din ziua de vineri, 18 septembrie 2020, de la orele 14:00 și până în ziua de 11 

octombrie 2020 

 

Locuri de muncă fără un program de primire 

 

Închiderea tuturor afacerilor în domeniile comerțului, culturii, activităților de agrement, 

recreării și a turismului intern (incluzând bazine de inot, săli de fitness și restaurante) 

 

Servicii esențiale vor rămâne deschise:  vânzarea de alimente, farmacii, produse 

igienice, întreținerea casei, produse de comunicații, servicii de comunicații și accesorii 

medicale 

 

Afacerilor (incluzând restaurante) li se va permite numai operarea unui serviciu de 

livrări 

 

Limitarea posbilității de liberă mișcare în cazul unei ieșiri din casă la o distanță 

de până la 500 de metri 

Cu excepția unei astfel de ieșri pentru nevoi permise, care vor fi specificate în 

Prevederi.  

 

Închiderea sistemului educației, cu excepția educației speciale, internatelor și unor 

alte excepții (învățarea prin Interent este permisă).  

Adunări de oameni  - Până la 10 persoane într-un spațiu închis 

                                     Până la 20 de persoane în aer liber.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

              Examinarea Prevederilor în termen de două săptămâni 



 

 

15.9.20 

Directive privind 

Blocarea Țării în timpul Sărbătorilor 

Ce se permite la o distanță de peste 500 de metri? 

 

Ajungerea unui lucrător la                       Spălarea unei femei la o baie 

locul de muncă, la care el este                rituală evreiască (Mikve) în scop 

îndreptățit să lucreze conform                 de purificare 

oricărei legi, precum și întoarcerea 

de la acesta 

 

Aprovizionarea cu alimente,       Participare la o înmormântare  

medicamente, produse esențiale, 

precum și primirea de servicii esențiale 

 

Primire de un tratament medical,       Acordare de ajutor unei  

tratament psihologic și servicii de            persoane care se află în  

medicină complementară                           dificultate sau stress 

 

Participarea la o manifestare                     Transportarea unui minor, 

                                                                      părinții căruia locuiesc separat, 

           la celălalt părinte 

O procedură judiciară care face                 Transportarea unui minor,  

necesară prezența aceleiași persoane      al cărui părinte responsabil 

                                                                      de el este nevoit să iasă pentru 



 

 

                                                                      o nevoie esențială.  

 

Ajungerea la Knesset (clădirea                 Tratament necesar astfel acordat 

Parlamentului unicameral al Israelului)   unor animale 

 

Tratament într-un cadru social legat de 

bunăstare 

 


