ข้อความร่วม
สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง
07.01.2021
เนื่องจากการตัดสินใจของรัฐบาลเมื่อคืนที่ผา่ นมา (วันอังคาร) ในการปิ ดเมืองอย่างเข้มงวด เริ่มตัง้ แต่
วันพรุง่ นี ้ (วันพฤหัสบดี) เวลาเที่ยงคืน รัฐบาลได้อนุมตั กิ ฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ในการ
สารวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์ นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบนั
ข้อบังคับและข้อจากัดใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ วันที่ 8/1/21 เวลาเทีย่ งคืน เป็ นเวลา 14 วัน
จนถึงวันที่ 21/1/21 ตามรายละเอียดด้านล่าง:
การแจ้งเตือนถึงข้อจากัดทีม่ ีอยู่แล้วในปั จจุบัน และจะยังคงมีอยู่ในอีก 14 วันข้างหน้า:
1. กาหนดข้อจากัด ในการออกจากที่อยู่อาศัยเกิน 1,000 เมตร ยกเว้นข้อจากัด เช่น ออกไปรับการฉีด
วัคซีน การดูแลทางการแพทย์หรือทางกรมสงเคราะห์ การประท้วง การดาเนินคดีทางกฎหมาย การ
ออกไปทากิจกรรมกีฬา (ที่ไม่ใช่การเดินทางมาถึงสถานที่โดยรถยนต์) การย้ายผูเยาว์
้ ระหว่างพ่อแม่ที่
แยกทางกัน การออกเดินทางไปยังสถานที่ทางาน หรือสถานศึกษาที่ได้รบั อนุญาต การออกเดินทางเพื่อ
ไปร่วมงานศพ งานแต่งงาน หรือพิธีเข้าสุหนัต (ภายใต้ขอ้ จากัดของฝูงชน)
ค่าปรับสาหรับการฝ่ าฝื น: 500 เชคเกล
2. ห้ามออกนอกสถานที่พกั อาศัยโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออยู่ในที่พกั อาศัยของบุคคลอื่น
3. การปิ ดสถานที่สาธารณะและธุรกิจ ยกเว้นร้านค้าที่จาเป็ น: อาหาร สุขอนามัย ร้านตัดแว่น ร้านขาย
ยา ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการซ่อมแซมในบ้าน
4. การปิ ดสถานที่พกั ผ่อนและท่องเที่ยว สวนสัตว์ซาฟารี เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งชาติ และอนุสรณ์สถาน สถานที่ให้การดูแลที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ รวมถึงร้านทาผม และ
สถานที่ให้บริการด้านความงามและเครื่องสาอาง สถานที่ให้การรักษาเสริม โรงภาพยนตร์บนรถยนต์
ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดค้าปลีก และพิพิธภัณฑ์ รวมทัง้ ยกเลิกการเปิ ดร้านอาหารด้วยวิธีการมารับ
ด้วยตนเอง

5. การยกเลิกการจัดชัน้ เรียนการขับรถภาคปฏิบตั ิ และการห้ามจัดกลุม่ ไปเที่ยว
6. ห้ามไปรับอาหารกลับบ้านด้วยตัวเอง แต่จะอนุญาตให้บริการจัดส่ง
ข้อจากัดเพิม่ เติม:
การลดข้อยกเว้นห้ามออกจากที่พกั อาศัย:
1. ลดการชุมนุมให้เหลือไม่เกิน 5 คนในพืน้ ที่ปิด และไม่เกิน 10 คนในพืน้ ที่เปิ ดโล่ง (ในขณะที่ไม่รวม
งานแต่งงาน พิธีเข้าสุหนัต และงานศพ ซึ่งจะยังคงอยูเ่ หมือนปัจจุบนั – 10 คนในพืน้ ที่ปิด และ 20 คนใน
พืน้ ที่เปิ ดโล่ง)
2. การลดใบอนุญาตการเดินทางออกเพื่อจุดประสงค์ในการบินออกนอกประเทศอิสราเอล สาหรับผูท้ ี่
ซือ้ ตั๋วเครื่องบินเริ่มจากการใช้ผลบังคับของกฎระเบียบ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับ
หรือโดยได้รบั ความเห็นชอบจากอธิบดีกระทรวงคมนาคม
3. การลดกิจกรรมกีฬาอาชีพเพื่อไม่ให้เปิ ดสถานที่ฝึกซ้อม เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขันของลีก
ชัน้ นาในวงการบอล แต่เพื่อจุดประสงค์ในการฝึ กซ้อมเท่านัน้
4. การเพิกถอนใบอนุญาตออกข้างนอก เพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมบรรเทาทุกข์สาหรับผูส้ งู อายุ (ซึ่ง
ไม่ใช่การดูแลทางสังคมสงเคราะห์ที่จาเป็ น)
การศึกษา:
1. ห้ามเปิ ดสถาบันการศึกษาสาหรับนักศึกษา และพนักงาน ยกเว้นการศึกษาพิเศษ และข้อยกเว้นที่
กาหนดไว้ในมาตรา 10 (ค) ของกฎหมาย
2. กิจกรรมของโรงเรียนประจาจะได้รบั อนุญาตในระบบปิ ดเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และไม่สามารถที่
จะกลับเข้าโรงเรียนประจาสาหรับนักเรียนที่ออกไปแล้ว

การจ้างงาน:
1. ห้ามไม่ให้คนงานเข้าไปในสถานที่ทางาน ยกเว้นในสถานที่ที่ได้รบั การยกเว้น รวมถึงสถานที่ทางานที่
ให้บริการที่จาเป็ น โรงงานสาหรับการให้บริการเพื่อการยังชีพ และสถานที่ทางานที่มีสว่ นร่วมในงาน
ก่อสร้างหรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
2. นายจ้างทุกคนอาจจะอนุญาตให้ลกู จ้างอยูใ่ นสถานที่ทางานได้ หากจาเป็ นต้องพักอาศัยเพื่อ
บารุงรักษาสถานที่ หรือเพื่อจุดประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมในสถานที่ทางาน ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม
ข้อบกพร่อง การบารุงรักษา หรือการส่งออก การจ่ายค่าจ้าง และอื่น ๆ นอกจากนี ้ ยังมีการกาหนด
บทบัญญัตเิ ฉพาะเกี่ยวกับสถานประกอบการที่มใี บอนุญาตพิเศษในการจ้างคนงานในช่วงเวลาพัก
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสถานประกอบการที่สนับสนุนด้านความปลอดภัยกระทรวงของ
รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น สภาศาสนา และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ในรายการงานที่จาเป็ นที่มีอยู่ในข้อบังคับ ได้มีการเพิ่มทนายความในกรณีที่พวกเขาต้องเป็ นตัวแทน
ของลูกค้าต่อหน้าศาลหรือสถาบันอื่น ๆ เตรียมการเป็ นตัวแทน หรือให้บริการที่จาเป็ นแก่ลกู ค้าที่ไม่
สามารถเลื่อนเวลาออกไปได้ และไม่สามารถดาเนินการด้วยวิธีดิจิทลั หรือทางเลือกอื่นได้ และพนักงาน
ที่ตอ้ งช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตัง้ กลางไปยังรัฐสภา หรือคณะกรรมการการเลือกตัง้ ระดับ
ภูมิภาคของรัฐสภา เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการเลือกตัง้ ที่จะเกิดขึน้
4. นายจ้างที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขต่างๆ และจะดาเนินการต่อไปจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของ
เครื่องหมายสีมว่ งต่อไป
* รายชือ่ อุตสาหกรรมแรงงานทีไ่ ด้รับการยกเว้น จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง
การขนส่ง:
การลดจานวนผูโ้ ดยสารในระบบขนส่งสาธารณะลงเหลือ 50% (คาชีแ้ จง: เป็ นการลดจานวนผูโ้ ดยสาร
ในรถโดยสารได้มากถึง 50%)

การเลือกตัง้ ขัน้ ต้น:
1. สามารถอนุญาตให้บคุ คลออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงคะแนนเสียง ในการเลือกตัง้ ขัน้ ต้น
เช่นเดียวกับการออกไปของผูส้ มัคร หรือการออกไปของพนักงาน หรือผูใ้ ห้บริการในนามของพรรค หรือ
ผูส้ มัคร เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเลือกตัง้ รัฐสภา รวมถึงการเลือกตัง้ ขัน้ ต้น
2. จะได้รบั อนุญาตให้ดาเนินการเปิ ดหน่วยเลือกตัง้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการเลือกตัง้ ขัน้ ต้น
3. ห้ามถามบุคคลที่เข้าไปในหน่วยเลือกตัง้ เกี่ยวกับอาการที่ไม่ตอ้ งการการกักตัว เพื่อไม่ให้สทิ ธิในการ
ลงคะแนนถูกปฏิเสธเพราะอาการเหล่านี ้ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่มีอยูใ่ นคาสั่งการกักตัว
ภายในบ้าน เกี่ยวกับความสามารถในการนาเสนอผลตรวจเป็ นลบสาหรับคนที่เป็นไข้ นอกจากนี ้ หน้าที่
ในการซักถามจะไม่นามาใช้กบั สถานทีท่ ี่กาหนดไว้สาหรับบุคคลที่จาเป็ นต้องกักตัว ตราบที่สถานที่
เลือกตัง้ นัน้ จะกาหนด
================

