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Paunawa ng Ministry ng kalusugan: 

Pamamaraan sa pagpapaikli ng quarantine/ islolation period   

Sa ilalim ng direksyon ng Ministro ng Kalusugan Yuli Edelstein, At matapos ang  
pagsasagawang pagsusuri ng kawani na pinangunahan ng Direktor Heneral ng Ministri ng 
Kalusugan at base sa  mga rekomendasyon ng mga propesyonal ng Ministri upang mapadali 
ang panahon ng pag kakaqurantine or isolation .napagkasunduan na ang pagpapatupad ng pag 
papaiksi  ng panahon ng quarantine magkakabisa mula hating gabi ngayong gabi.   
 
 

Mga detalye ng Pamamaraan:  

1. Ang isang tao na nasa isolation or quarantine sa kadahilanang naexpose or nagkaroon ng 

direct contact  sa isang taong may  corona or isang tao na galing sa ibang bansa. Maaring 

kumpletuhin ang panahon ng pag kaqurrantine sa loob ng 12 na araw, ayon sa mga  

sumusunod na aliuntunin:  

A. Magparegistered bilang isang quarantined base sa mga information or database na 

naayon sa  ministry ng kalusugan, ang form ay maaring idownload online or sa 

pamamagitan   pagtawag sa   health voice call center.  

B. Magsasagawa ng isang unang pagtetest ng corona  sa pamamagitan ng PCR sa lalong 

madaling panahon pagkatapos na pumasok sa  isolation or quarantine.  

C. Magsasagawa ng pangalawang pagtetest ng corona sa pamamagitan ng PCR mula sa 

ika -10 araw pagkatapos ng huling araw ng  pagkakarron ng  contact  sa isang taong 

may corona or pag – enter sa Israel, at hindi bababa sa 24 oras pagkatapos ng unang 

pagsasagaw ng corona test.  

2. Kung ang 2 test ang resulta ay negative, makakatanggap ng isang sertipiko sa pamamagitan 

ng {SMS, or tawag sa telepono}, na maari na syang lumabas mula sa pag kakaisolate or 

quarantine 12 na araw mula sa huling araw ng pagkakaroon ng contact sa isang taong may 

corona Virus or pag balik mula sa ibang bansa.  

3. Maaring isagawa ng pag tetest ng corona sa mga designated na mga testing area or {drive in} 

testing area.  

4. Kung sakali man ang isang tao ay may mga simtomas ng corona virus sa panahon ng isolation 

period/ quarantine, di pinapayagan ang pag papaikli ng panahon ng quarantine / isolation 

period kinakailangan na magsagawa ng panibagong pag tetest.  



 

 

Ang mga alituntunin ay valid retroactive, kung sinuman ang nasa kasalukuyang  isolation  or 

quarantine na.  

 Form report para sa quarantine or isolation sa  bahay na galing sa ibang bansa. 

 Form report para sa isolation or quarantine sa bahay  pagkatapos ang huling araw ng 

pakikipagugnayan or contact  sa isang taong may corona.  

 


