*Pinagsamang Mensahe *
* Opisina ng Punong Ministro, Ministri ng Kalusugan at Ministri ng Pananalapi *
Alinsunod sa desisyon ng Pamahalaan kahapon, inaprubahan ng Gobyerno (sa isang poll sa
telepono) kaninang umaga (Biyernes) ang mga sumusunod na regulasyon (magkakaroon ito ng
bisa sa loob ng 14 na araw mula Linggo 27.12.20 ng 17.00, hanggang Enero 9, 2021):
1. Ang pagtatakda ng mga paghihigpit sa pag-alis mula sa lugar ng tirahan na lampas sa 1,000
metro, maliban sa mga mga sumusunod na mga Gawain na essential o kinakailangan: pag-alis
upang mapabakunahan, pangangalagang pang medikal o panlipunan,pagdalo sa ligal na
paglilitis, pag-alis para sa mga aktibidad na pampalakasan ( pagpunta sa isang lugar na hindi
gamit ang sasakyan o kotse), paglilipat ng menor de edad na ang mga magulang ay
naninirahang mag- kahiwalay ng bahay, Pag-alis sa isang lugar ng trabaho o sa isang pangedukasyon na setting na pinapayagan ang mga aktibidad, pag-alis para sa hangaring dumalo
sa isang libing, kasal o alyansa (napapailalim sa limitasyon na pang karamihan).

Karampatang kaparusahan or kabayaran kung sino man ang lumabag ay: 500 NIS.
2. Mahigpit na pinag babawal ang pag alis sa bahay na tinitirhan na ang layunin ay manatili sa
isang lugar na tirahan ng ibang tao, pag bisita sa bahay – bahay.
3. Pagsasara ng mga lugar pampubliko at negosyo maliban sa mahahalagang tindahan:
pagkain, kalinisan, optika, parmasya, mga gamit sa kuryente at mga produktong kinakailangan
para sa mahahalagang pag-aayos pag kukumpuni ng bahay.
4. Pagsasara ng mga unit ng tirahan at B & B, zoo, safari ng reserba ng kalikasan, mga
pambansang parke, pambansang mga site at mga lugar na pang-alaala; Isang lugar upang
magbigay ng pangangalagang hindi pang-medikal, kabilang ang isang salon or parlor at isang
lugar upang magbigay ng paggagamot sa kagandahan at kosmetiko; Isang lugar upang
magbigay ng komplimentaryong paggagamot; drive in para sa panonood pelikula; Isang mall o
tingi merkado at museyo, pati na rin ang pag-aalis ng posibilidad ng pagbubukas ng isang
restawrante sa pamamagitan ng pagkolekta ng sarili / take away.
5. Tungkol sa lugar na ginamit para sa pagsasanay sa palakasan - posible na mapatakbo ang
isang lugar na ginagamit para sa pagsasanay o kumpetisyon para sa mga propesyonal na atleta
lamang.

6. mahigpit na pinag babawal ang pag sasagawa ng aralin sa pagmamaneho at pagbabawal sa
pag-oorganisa o pakikilahok sa isang organisadong paglalakbay.

* Edukasyon: *
* Pinapayagan ang pag-aaral na regular para sa edad na 0-6 at mga grades 1-4{A-D} at 1112{Yud aleph – Yud Bet}.
* Hindi Pinapayagan ang mga pag-aaral mula ikalima hanggang ikasampung baiting{ Grade
Hei – Yud}.
* Ipinagbabawal ang mga aktibidad sa bukas na larangan, ang mga praktikal na pag-aaral sa
isang institusyon ng edukasyong bokasyonal o pagsasanay para sa mga may sapat na gulang,
mga pag-aaral sa ikalabintatlo at ikalabing-apat na antas, na nagpapatuloy ng mga pag-aaral
sa isang high school na idinisenyo para sa dropout o nasa peligro na kabataan, at ang mga
aktibidad na para sa mga kabataan ay ipinagbabawal.
* Magpapatuloy ang pag sasagawa ng mga aktibidad para sa mga mag-aaral sa espesyal na
edukasyon at dropout at nanganganib na kabataan, pati na rin ang mga boarding school, pagaaral sa mga klase ng imigrante at pag-access sa isang institusyon ng edukasyon o pagsasanay
sa bokasyonal para sa mga may sapat na gulang para sa online na pag-aaral mula dito para sa
mga mag-aaral na nangangailangan nito.
* Mahigpit na pinag babawal ang mga pamamasyal.
Bilang karagdagan, nagpasiya ang Ministery ng Committee para sa Corona kaninang umaga
(Biyernes) na mula Disyembre 27, 2020 ng 5:00 PM hanggang Enero 9, 2021, ang mga lugar
ng trabaho na ang mga mang gagawa ay na higit sa bilang na 10 mga manggagawa ay hindi
pinapayagan ang sabay-sabay na pananatili isang lugar na pinag tatrabauhan mula sa rate na
lalagpas sa 50% ng bilang ng mga nag tatrabaho, Or 10 empleyado, alinman ang mas mataas,
maliban lamang sa: mga lugar na pinagtatrabahuhan na nagbibigay ng mahahalagang serbisyo,
mga establisimiyento na nagbibigay ng mga serbisyo sa pamumuhay, mga establisimiyento na
may isang espesyal na permiso upang mag-empleyo ng mga manggagawa sa mga oras ng
pahinga at mga lugar na pinagtatrabahuhan na nakikibahagi sa konstruksyon o trabaho sa
imprastraktura, industriya at mga establisimento para sa seguridad (kung saan nalalapat ang
ibang mga paghihigpit) . Higit pa sa nabanggit na limitasyon, ang employer ay kinakailangan na
ipagpatuloy na matugunan ang mga kondisyon at mga alituntunin na nakasaad sa marka ng
lila.

Bilang karagdagan, inaprubahan ng Ministri ng Komite para sa Corona ang desisyon ng
Ministri ng Kalusugan na kanselahin ang pagdeklara sa Eilat at sa Dead Sea bilang mga
berdeng isla. Ang pagkansela ng anunsyo ay magkakabisa sa Lunes, 28.12.20.

