
 

 

 

Notificare Comună * * 

*Biroul Prim-Ministrului, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor* 

 

Conform hotărârii guvernului de alaltăieri, guvernul a aprobat (printr-un sondaj telefonic) 

astăzi dimineață (vineri) următoarele prevederi (care vor fi în vigoare pe o durată de 14 zile, 

de duminică, 27.12.20 la ora 17:00 până în ziua de 9 ianuarie 2021).  

 

1. Stabilirea de limitări privind ieșirea de la locul de domiciliu la o distanță de 1.000 de 

metri, cu unele excepții, cum ar fi: ieșire în scopul vaccinării, un tratament medical 

sau social, o manifestație, o procedură judiciară, ieșire pentru  o activitate sportivă 

(nu cu folosirea unui vehicul pentru ajungerea la un loc), transportarea unui minor 

între părinții săi separați, ieșire la un loc de muncă sau într-un cadru educativ, al 

cărei activitate este permisă, precum și în scopul participării la o înmormântare, la o  

căsătorie sau la o circumcizie rituală (Brit Mila) (acestea supunându-se limitărilor 

privitoare prezența impreună unei mulțimi de oameni). 

Amendă pentru încălcare:  500 de NIS.  

2. Interzicerea ieșirii de la un loc de domiciliu în vederea șederii la un loc de domiciliu al 

unei alte persoane. 

3. Închiderea de locuri publice și afaceri, cu excepția magazinelor  vitale și absolut 

necesare: mâncare, igienă, optică, farmacie, produse electrice, precum și produse 

necesare pentru reparații vitale acasă. 

4. Închiderea de unități de gospodărie și Zimmer, grădine zoologice, safari, rezervații 

naturale, parcuri naționale,  locuri unde se găsesc monumente naționale și locuri 

comemorative; un locu pentru acordarea unui tratament care nu este medical, 

incluzând o frizerie și un loc pentru acordarea unor tratamente de frumuseșe și 

cosmetică; un loc pentru acordarea unui tratament aparținând medicinei 

complementare; drive-in pentru vizionarea de filme; un complex comercial sau o 

piață en detail și un muzeu. De asemenea, se va anula posibilitatea de a deschide 

serviciul take-away la un loc unde se servește mâncare. 

5. În ceea ce privește un loc care se folosește pentru antrenamente sportive  - Va fi 

posibilă numai operarea unui loc care se folosește pentru antrenarea sau jocurile 

unui sportiv profesional.  

6. Se va anula posibilitatea de a face lecții practice de conducere de mașină, și se 

interzice efectuarea unui tur organizat sau participarea în acesta.  



 

 

*Educație*: 

* Studiile au loc ca de obicei în vârstele 0-6 și în clasele I-IV și clasele a XI-ea și a XII-ea. 

* Nu vor avea loc studiile în clasele a V-ea -  a X-ea. 

* Se va interzice activitate în ear liber, se vor interzice studii practice in instituțiile de 

învățământ superior sau instituțiile de pregătire profesională pentru adulți, precum și studiile 

în clasele a XIII-ea și a XVI-ea, care sunt studii de continuare în liceu, și studii destinate 

pentru țineretul care a abandonat școala sau se află în risc, și de asemeni activitatea 

mișcărilor de tineret 

 

*  Se va continua desfășurarea de activitate pentru elevi în cadrul educației speciale și 

pentru tineretul care a  abandonat școala, și de asemeni internate și studii în clasele de  

repatrianți (olim). De asemenea, va continua să existe accesul la instituția de învățământ 

sau pregătire profesională pentru adulți, pentru studii on-line în aceste instituții pentru elevii  

 

*  Se va interzice efectuarea de ture și excursii.  

De asemenea, cabinetul de miniștri pentru Corona a stabilit astăzi dimineață (vineri) că din 

ziua de 27 decembrie 2020, la ora 17:00 până  în ziua de 9 ianuarie 2021 - locurile de 

muncă care angajează peste 10 lucrători nu vor putea să ofere posibilitatea ca mai mult de 

50% din personalul la locul de muncă, sau 10 lucrători / numărul cel mai înalt din acestea,  

să stea acolo în același timp, cu următoarele excepții: locuri de muncă care acordă servicii 

vitale, întreprinderi pentru acordarea de servicii vitale și absolut necesare pentru viață, 

întreprinderi având un permis special pentru angajarea unui lucrător în orele de odihnă, 

precum și locurile de muncă care se ocupă de lucruri de construcții sau infrastructură, 

complexul industrial militar, și de asemeni întreprinderi care sprijină securitatea (cărora se 

vor aplica alte limitări). În afara limitării menționate, angajatorul trebui să continue să 

corespundă cerințelor mărcii violete pentru afaceri și întreprinderi.  

 

Deasupra, cabinetul de miniștri pentru Corona a aprobat hotărârea propusă de 

Ministerul Sănătății de a revoca declarării orașului Eilat și a Mării Negre ca insule 

verzi. Revocarea acestei declarații va intra în vigoare în ziua de luni, 28.12.20.  


