Mga alituntunin sa panahon ng pistang opisyal
Hanggang sa 500 metro sa tinitirahang bahay ay pinapayagan kabilang ang pagdarasal
Magsisimula sa araw ng biyernes sa Ika- 18 ng Setyember 2020, mula sa oras na 14:00, at sa
ika- 11 ng Oktobre 2020
Sa lugar ng trabaho pinagbabawal ang pagtanggap ng mga tao
----------------------------------------------------------------------------------------Pagsasara ng lahat ng mga tindahan o negosyo sa larangan komersyo, kultura, paglilibang,
{paglilibang, Domestic tourism, } kabilang ang mga swimming pools, gyms, at mga restorante
-------------------------------------------------------------------------------------------Ang mga serbisyong mahahalaga {essentials}: pagbebenta ng mga pagkain, mga botika, mga
tindahang nagbebenta ng mga produktong pang hygiene, optika, mga pang maintenance sa bahay,
pang telekomunikasyon, mga serbisyong pang telekomunikasyon, mga pang medical na gamit at
serbisyo
-------------------------------------------------------------------------------------------Mga negosyo {kabilang na mga ristorante} ay pinapayagan lamang sa pamamagitan ng pag papadala
or delivery service lamang
-------------------------------------------------------------------------------------------Ang mga aktibidad sa paglabas sa bahay na hangang 500 metro, liban lamang sa mga bagay na
mahahalaga ayun sa mga alituntunin
------------------------------------------------------------------------------------------------Ang pagsasara sa lahat ng antas pang edukasyon, liban lamang sa mga espesyal na pag- aaral, mga
boarding school, at iba pang mga exception, {pinapayagan ang pag- aaral sa zoom}
-------------------------------------------------------------------------------------------------Pag titipon tipon- hangang sa 10 katao sa loob ng isang lugar na sarado
Hangang 20 katao sa isang lugar na bukas
--------------------------------------------------------------------------------------------------Mga karagdagang pagrerepaso ng mga regulasyon dalawang linggo

Mga alituntunin alinsunod sa lockdown sa mga susunod na mga holidays
Mga pinapayagan na higit sa 500 metro
Pagdating at pagbalik ng isang empleyado sa Isang lugar ng trabaho na karapat-dapat siyang
magtrabaho base sa batas, at bumalik mula rito.
---------------------------------------------------------------------------Pag ligo ng babae sa mikveh
---------------------------------------------------------------------------Pagbili ng mga pagkain, mga gamot, mga essential na mga pangangailangan, pag tanggap ng
mga serbisyong mga essential
--------------------------------------------------------------------------Pagdalo sa libing ng isang taong namatay
---------------------------------------------------------------------------Pagtanggap ng mga serbisyong medical, mga treatment pang psychology, mga alternatibong
gamot
------------------------------------------------------------------------------Pagtulong sa isang tao na may kapansanan o sa isang tao na nakakaranas ng pag kabalisa
---------------------------------------------------------------------------------Pagkikilahok sa demonstrasyon
----------------------------------------------------------------------------------Paglipat ng isang menor de edad mula sa isang magulang patungo sa isang magulang na kung
saan ang mga magulang ay separadong naninirahan ng pamamahay
-------------------------------------------------------------------------------------

Isang legal na paglilitis na kung saan kinakailangan ang pag dalo o pag appear sa korte ng
isang tao
------------------------------------------------------------------------------------Paglipat ng isang menor de edad na bata na kung saan ang isang magulang ang may
responsible sa kanya na kung saan ang bata na menor de edad ay kinakailangang lumabas para
mag sagawa ng mga essential na mga Gawain
-----------------------------------------------------------------------------------Pagdating sa Knesset
----------------------------------------------------------------------------------Mga essential na treatment para sa mga hayop
----------------------------------------------------------------------------------Pangangalaga para sa kapakanan
-----------------------------------------------------------------------------------

