
 

 

Comunicare Comună 

Biroul Prim-Ministrului, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor 

07.01.2021 

 

Urmare a hotărârii guvernului de ieri seară (marți) privind un lockdown foarte strict 

începând de măine la ora 24:00, guvernul a aprobat printr-un sondaj telefonic, 

prevederile Ministerului Sănătății, și aceasta  în afară de prevederile existente azi.  

 

Noile prevederi și limitări vor intra în vigoare începând de măine, 8/1/21 la miezul 

nopții, pe o durată de 14 zile, până în ziua de 21/1/21, după următoarea 

specificare detaliată: 

 

O amintire privind limitările care există deja azuma, și care vor continue să 

existe de asemeni în următoarele 14 zile:  

 

1. Stabilirea unor limitări privind ieșirea de la locul de domiciliul peste 1.000 de metri, 

cu excepția unor cazuri speciale cum ar fi: ieșire pentru a fi vaccinată, un tratament 

medical sau social, o manifestare, o procedură judiciară, ieșire pentru o activitate 

sportivă (nefolosindu-se un vehicul pentru a ajunge la  un astfel de loc), transportarea 

unui minor între părinții săi separați, o ieșire la un loc de muncă sau la un cadru 

educativ, activitatea căruia este permis, precum și ieșire în vederea participării la o 

înmormântare, la o căsătorie sau la o circumcizie după dreptul religios evreiesc (Brith) 

(acestea supunându-se limitării privitoare la adunare de oameni împreună). 

 

Amenda pentru încălcare:  500 de NIS 

 



 

 

2.  Interzicerea ieșirii de la loc de domiciliu în vederea șederii la locul de domiciliu 

al unei alte persoane. 

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

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

produse necesare pentru reparații absolut vitale acasă.  

4. Închideea de unități de gospodărie și Zimmer, grădină zoologică, safari, 

rezervație naturală, parcuri naționale, locuri și monumente naționale și comemorative; 

un loc pentru acordare unui tratament care să nu fie medical, incluzând saloane de 

coafură și un loc pentru acordarea de tratamente de frumusețe și cosmetică; un loc 

pentru tratare prin metodele medicinei complementare; drive-in pentru vizionarea de 

filme; un complex comercial sau o piață en detail și muzeu, precum și anularea 

posibilității de a deschide un loc unde se servește mâncăre și marfa se ia prin take-

away. 

5. Anularea posibilității  de a desfășura lecții practice de conducere de mașină, 

precum și interzicerea desfășurării unui tur organizat și a participării la acesta.  

6. Interzicerea luării de marfă prin take-away. Însă, serviciul de livrări este permis.  

 

 

Limitări adiționale: 

Micșorare a numărului de excepții, în ceea ce privește interzicerea ieșirii de la locul de 

domiciliu: 

 

1. Reducerea adunării de oameni împreună la 5 oameni într-un spațiu închis, și la 10 

oameni în aer liber (excepțiile fiind o căsătorie, o circumcizie după dreptul religios și o 

înmormântare, care vor rămâne conform regulilor existente azi  - 10 într-un spațiu 

închis și 20 în aer liber). 

2.  Limitarea permisiunii pentru ieșirea din afara Israelului pentru cei care au cumpărat 

un bilet de avion începând de la data intrării prevederilor în vigoare, excepții                



 

 

făcându-se în scopurile specificate în Prevederi sau cu aprobarea directorului general 

al Ministerului Transporturilor.  

3.  Reducerea amplorii activității sportului profesionist, astfel încât ca operarea unui 

loc de antrenare pentru desfășurarea de jocuri ale ligilor  superiore în sporturile cu 

mingea să nu fie posibilă, afară numai dacă aceasta se efecutează doar în scopuri de 

antrenare.  

4.  Anularea permisiunii pentru o activitate destinată pentru atenuarea singurătății de 

cetățenii în vârstă (care nu este un tratament social absolut necesar).  

 

Educație: 

1. Interzicerea deschiderii unei instituții de învățământ pentru cei care studiază și 

lucrează în aceasta, cu excepția educației speciale și excepțiilor stabilite în Articolul 

10(C) al Legii.  

2.  Activitatea unui internat, într-un cadru care să fie închis pe o durată de cel puțin 30 

de zile va fi permisă, însă fără posibilitatea de a admite și a integra înapoi într-un astfel 

de internat pe un elev care a ieșit din acesta.  

 

Muncă și Angajare: 

1. Nu se va permite intrarea unor lucrători la locul de muncă, cu excepția locurilor care 

au fost excluse drept excepții, incluzând locurile de muncă care furnizează servicii 

vitale, întreprinderi pentru acordarea de servicii extrem de importante pentru viață, 

precum și locurile ce se ocupă de lucrări de construcții sau infrastructură.  

2. Fiecare angajator este îndreptățit să permită șederea unui lucrător la un loc de 

muncă, dacă șederea acesuia este necesară pentru întreținerea locului sau în vederea 

continuării activității funcționale al acestui loc de muncă, incluzând reparații de 

defecte, păstrare și supraveghere, livrări, plăți de salarii și așa mai departe. Pe 

deasupra, au fost stabilite prevederi specifice privind întreprinderile având un permis 

special pentru angjarea unui lucrător în orele de odihnă, industria militară și 

întreprinderile ce sprijină securitatea, ministerele, autoritățile municipale, consiliile 

religioase și instituții de învătământ superior.  



 

 

3. Listei locurilor de muncă absolut necesare ce există în Prevederi, i s-au 

adăugat avocați care trebuie să reprezinte pe clienți în fața tribunalelor sau a altor 

instituții și să prepare pentru o astfel de reprezentare, sau care trebuie să acorde 

clientului un serviciu care nu se poate amână, și care nu se poate efectua cu un mijloc 

digital alternativ, precum și lucrători care trebuie să acorde asistență  Comitetului 

Central de Alegeri la Knesset (parlamentul israelian) sau unui comitet regional de 

Alegeri la Knesset, și aceasta în vederea desfășurări alegerilor viitoare.  

 

4. Angajatori care au îndeplinit diverse condiții și vor continua să opereze - vor 

trebui să continue să îndeplinească condițiile mărcii violete.  

*  Lista ramurilor de lucru astfel excluse drept excepții va fi publicată curând pe 

site-ul Ministerului Finanțelor.  

 

Transport: 

Micșorarea gradului de ocupare în transportul public la 50% (Clarificare: este vorba 

de o micșorare în interiorul autobuzelor până la 50 procente din ocupare). 

 

Alegeri preliminare: 

1. Se poate permite ieșirea unei persoane în scopul votării la alegeri preliminare 

(primaries), precum și ieșirea unui candidat sau a unui lucrător sau furnizor de servicii, 

din însărcinarea unui partid sau a unui candidat, și  aceasta în vederea preparării 

pentru alegerile la Knesset, incluzând pentru alegeri preliminare.  

2.  Se va permite operarea unui loc constitutind o urnă de votare, în scopul desfășurării 

de alegeri preliminare.  

3. Unei persoane care intră într-un loc constituind o urnă de votare -  nu i vor fi puse 

întrebări privind existența de simptome care nu impun izolare în mod obligatoriu, astfel 

încât ca exercitatrea deptului său de vot să nu fie împiedicată în legătură cu aceste 

simptome. De asemeni, prevederile existente în Ordinul privind Izolare la domiciliu 

trebuie să fie adaptate, cu privire la posibilitatea de a prezenta un test negativ privind 



 

 

o persoană care prezintă febră. În afară de aceasta, datoria de a pune întrebări și de 

a chestiona nu se va aplica unei urne de votare destinate special pentru o persoană 

care trebuie neapărat să fie izolată, pe măsură ce o astfel de urnă de votare va lua o 

hotărâre în acest sens. 


