
 

 

 

 

Planul de Ieșire din Lockdown -  Etapa a Doua 

                                                                       

                  Începând din ziua de luni, 1.11.20  

 

Se va putea efectua antrenamente și jocuri pentru sportivi competitivi care 

erau încriși la o federație sportivă de copii și tineret, și în domeniul înotului 

sportiv și sportului cu motor - și adulți.  

Se va permite operarea unui loc pentru antrenament/jocuri  de sportivi 

profesionniști sau competitivi. 

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

Se va putea desfășura lecții de conducere, acestea supunându-se 

instrucțiunilor privind deplasare într-un vehicul rutier private  - până la un șofer 

și doi pasageri în mașină.  

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

Se va putea opera un cadru din domeniul bunăstării, și va fi posibilă de 

asemeni operarea de servicii în cadrul ,,centrelor de zi și a cluburilor pentru 

cetățeni în vârstă", precum și servicii destinate pentru ușurarea singurătății 

cetățenilor în vârstă, incluzând serviciile de bunăstare ale autorității 

municipale și bibliotecile pentru orbi.  

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

Se va permite operarea de rezervații naturale și parcuri naționale, precum și 

spații în aer liber ale site-urilor înscrise în patrimoniul mondiaș și  ale site-

urilor de antichități.  

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

Zimmer  - Până la 4 unități ospitaliere separate, fiecare unitate fiind folosită 

doar de oameni care locuiesc împreună. Operarea unui complex ospitalier 

contrar acestor condiții constituie o infracțiune, pentru care se impune o 

amendă în sumă de 5.000 de NIS.  

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

Se va putea opera saloare de coafură și saloane pentru tratamente de 

frumusețe și cosmetică, precum și tratamente de medicină complementară, 

incluzând practicarea echitației în scopuri terapeutice, tratement psihilogic sau 

sentimental și așa mai departe, și de asemeni piscine terapeutice.Totul 

conform prevederilor, incluzând obligația de a stabili programarea dinainte. 



 

 

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

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

Va fi posibilă operarea unui complex Drive-in în scopul vizionării unui film. 

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

Rugăciune  - Până la 10 persoane într-o clădire și 20 de persoane în aer liber: 

Trebuie accentuat că este vorba numai de rugăciuni.  

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

Desfășurarea evenimentelor de tip căsătorie, recepție, un tur programat sau o 

ceremonie va fi posibilă numai cu până la 10 de persoane într-o clădire sau 

cu 20 de persoane afară (și cel mult cu până la 20 de persoane).  

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

Se interzice organizarea de evenimente sportive, conferințe, festivaluri, sau 

de spectacole de distracție și spectacole artistice, precum și participarea la 

acestea.  

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

Unui operator de un loc public și o afacere, și de asemeni unui proprietar al 

unui loc privat, li se interzice să desfășoare un eveniment interzis, și unui 

furnizor de servicii i se interzice să presteze un serviciu pentru un eveniment 

interzis, sau pentru un eveniment, în care numărul de participanți depășește 

numărul permis.  

 

 


