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Відділ роз'яснень та міжнародних відносин   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Прес – центр.                                                              ЗА ЗДОРОВІШЕ ЖИТТЯ 

Spokesman office 

Повідомлення для громадськості від Міністерства охорони здоров’я: 

Процедура скорочення самостійної ізоляції 

 

Під керівництвом міністра охорони здоров’я Юлія Едельштейна та після роботи штабу під керівництвом 

генерального директора Міністерства охорони здоров’я та рекомендацій професіоналів міністерства з метою 

полегшити перебування населення в ізоляції - було розроблено процедуру з скорочення ізоляції, яка набуде 

чинності з опівночі. 

Деталі процедури: 

1. Особа, яка перебуває в ізоляції через контактування з підтвердженним хворим на коронавірусну 

інфекцію,  або така особа, яка повернулася з-за кордону, може закінчити період ізоляції протягом 12 

днів за таких умов: 

a. Дана особа повинна зареєструватися як така, яка перебуває в самостійній ізоляції, у базі даних Міністерства 

охорони здоров’я, в онлайновій формі або зателефонувати на гарячу лінію "Коль а-бріют'' (''Голос Здоров’я''). 

б. Дана особа повинна зробити перший ПЛР-тест на наявність коронавірусної інфекції якомога швидше після 

настання самостійної ізоляції. 

в. Дана особа повинна зробити повторний ПЛР-тест на наявність коронавірусної інфекції з 10-го дня після 

останнього контакту з хворим на коронавірусну інфекцію, або в’їзду до Ізраїлю та принаймні через 24 години 

після першого тесту. 
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2. Якщо  результати обох тестів на наявність коронавірусної інфекції будуть негативними, особі, яка 

знаходиться в самостійній ізоляції буде надіслана довідка про це (за допомогою текстового 

повідомлення або телефонної розмови), і вона зможе вийти з самостійної ізоляції через 12 днів після 

останнього контакту з хворим на коронавірусну інфекцію, або повернення з-за кордону. 

3. Тестування на наявність коронавірусної інфекції потрібно пройти в пунктах "Драйв ін" (прибуття до 

пункту і взяття аналізів здійснюється в приватному автомобілі особи), або в місцях, призначених для 

тих осіб, які знаходяться в самостійній ізоляції. 

4. Якщо симптоми коронавірусної інфекції проявляються в особи, яка знаходиться в самостійній ізоляції в 

будь-який час під час самостійної ізоляції, ізоляцію не буде скорочено і слід здійснити тестування на 

наявність коронавірусної інфекції додатково. 

Положення даної процедури також застосовуватимуться із зворотною силою до тих, осіб, які сьогодні вже 

перебувають в самостійній ізоляції. 

 

Форма повідомлення про знаходження в самостійній ізоляції вдома для тих осіб, які повернулися з-за кордону 

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il?displang=ar 

Форма повідомлення про перебування в самостійній ізоляції вдома після контактування з хворим на 

коронавірусну інфекцію 

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il 
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