Pinagsamang mensahe
Opisina ng Punong Ministro, Ministri ng Kalusugan at Ministri ng Pananalapi
07.01.2021

Kasunod sa desisyon ng gobyerno kagabi (Martes) sa isang mahigpit na pagsasara simula
bukas (Huwebes) ng hatinggabi, inaprubahan ng gobyerno ang mga regulasyon ng Ministry
of Health sa isang poll sa telepono, bilang karagdagan sa mga pangkasalukuyang mga
regulasyon, alituntunin.
Ang mga bagong regulasyon at paghihigpit ay magkakabisa mula bukas, 8/1/21 sa hatinggabi,
sa loob ng 14 na araw, hanggang sa 21/1/21, na detalyado sa ibaba:
Isang paalala ng mga paghihigpit na mayroon na ngayon, at magpapatuloy na umiiral
para sa susunod na 14 na araw:
1. Ang pagtatakda ng mga paghihigpit sa pag-alis sa lugar ng tirahan na lampas sa 1,000
metro, maliban sa mga pagbubukod tulad ng: Ang pagpunta upang magpabakuna,
pangangalagang medikal o panlipunan, para sa ligal na paglilitis, paglabas para sa mga
aktibidad sa palakasan (hindi sa pamamagitan ng paggamit ng sasakyan), paglilipat ng isang
menor de edad sa pagitan ng kanyang mga magulang na naninirahan na mag kahiwakay,
Pag-alis sa isang lugar ng trabaho o sa isang pang-edukasyon 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 parusa para sa paglabag: 500 NIS.
2. Mahigpit na pagbabawal ang pag- alis ng bahay para sa layuning manatili sa lugar ng
tirahan ng ibang tao.
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 ng bahay.
4. Pagsasara ng mga yunit na tirahan {tzimer} at B & B, isang zoo, isang safari na pang
conservatory ng kalikasan, mga pambansang parke, pambansang mga site at mga memorial
site; Isang lugar upang magbigay ng pangangalagang hindi pang-medikal, kabilang ang isang
tagapag-ayos ng buhok parlor at isang lugar upang magbigay ng paggamot sa kagandahan
at kosmetiko; Isang lugar upang magbigay ng komplimentaryong paggamot ; mga drive in na
mga sinehan; Isang mall o tingi merkado at museyo, pati na rin ang pag-aalis ng posibilidad

ng pagbubukas ng isang restawran na pambahay sa pamamagitan ng pagkolekta ng sarili
take out.
5. Pag-aalis na ang layunin ay ang praktikal na mga aralin sa pagmamaneho at pagbabawal
pag-oorganisa o pakikilahok sa isang organisadong paglalakbay.
6. Ipinagbabawal sa pagkuha or take away, pinapayagan ang paghahatid ng serbisyo o pag
deliver.
Karagdagang mga paghihigpit:
Pagbawas sa mga mga pag titipon –tipon ang pagbabawal na umalis sa lugar ng tirahan:
1. Pagbawas sa mga bilang ng mga tao sa pagtitipon- tipon hanggang sa 5 mga tao sa isang
saradong lugar at hanggang sa 10 mga tao sa isang bukas na lugar (liban sa mga okasyon
sa mga kasal, pagtutuli at libing, na mananatili tulad ngayon - 10 sa isang saradong lugar at
20 sa isang bukas na lugar).
2. . Pagbawas sa pagpahintulot na umalis para sa layunin ng paglipad sa labas ng Israel para
sa mga pasahero na nakabili na ng tiket sa pag lalakbay himpapawid simula sa pagpasok ng
effectiveness or bisa ng mga regulasyon mga alituntunin, maliban sa mga layuning tinukoy
sa mga regulasyon o may pag-apruba ng Direktor Heneral ng Ministri ng Transportasyon.
3. Pagbawas ng mga propesyonal na aktibidad na pampalakasan upang hindi magkaroon ng
posibilidad na magpatakbo ng isang lugar ng pagsasanay para sa hangarin na magkaroon
ng mga laro ng mga nangungunang liga sa mga industriya ng bola, liban lamang sa layunin
ng pagsasanay.
5. Ang pagsasawalang bisa ng exit permit para sa layunin ng mga aktibidad na
pakikiisa/pagtulong para sa mga matatandang mamamayan (na hindi napapaloob sa essential
pangangalaga sa lipunan).
Edukasyon:
1. Pagbawal sa pagbubukas ng isang institusyong pang-edukasyon para sa mga mag-aaral
at empleyado, maliban sa espesyal na edukasyon at ang mga alituntunn na hindi
pangkaraniwan nakalagay sa seksyon 10 (c) ng Batas.
2. Ang mga aktibidad sa boarding school ay papayagan sa saradong alituntunin nang hindi
bababa sa 30 araw, at nang walang posibilidad na pumasok pabalik sa boarding school para
sa isang mag-aaral na umalis dito.

Trabaho:
1. Hindi pinapayagan ang mga manggagawa na pumasok sa lugar ng trabaho, maliban sa
mga hindi kasama, na kabilang sa mga essential na trabaho nagbibigay ng mahahalagang
serbisyo, pabrika para sa pagkakaloob ng mga serbisyong pangkabuhayan, at mga lugar na
pinagtatrabahuhan na nakikipag-ugnay sa gawaing konstruksyon o imprastraktura.
2. Ang bawat employer ay maaaring pahintulutan ang isang empleyado na manatili sa lugar
ng trabaho kung kinakailangan ang kanyang pamamalagi para sa pagpapanatili ng lugar o
para sa layuning ipagpatuloy ang pagpapaandar na aktibidad ng lugar ng trabaho, kasama
ang pag-aayos ng mga depekto, pagpapanatili, paghahatid, pagbabayad sa sahod at marami
pa. Bilang karagdagan, itinatag ang mga tiyak na probisyon tungkol sa mga establisimiyento
na may isang espesyal na permiso upang pahintulutan ang isang manggagawa sa mga oras
ng pahinga, industriya ng pagtatanggol at mga establisimiyento na sumusuporta sa seguridad,
mga ministro ng gobyerno, mga lokal na awtoridad, mga konseho ng relihiyon at mga
institusyon ng mas mataas na edukasyon.
3. Sa listahan ng mahahalagang trabaho sa mga regulasyon, naidagdag ang mga abugado,
sa mga kaso kung saan kailangan nilang kumatawan sa mga kliyente bago ang mga korte o
iba pang mga institusyon, maghanda para sa naturang representasyon, o magbigay ng isang
mahalagang serbisyo sa isang kliyente na hindi nagdurusa ng pagkaantala at hindi maaaring
gampanan ng alternatibong mga digital na paraan, at kinakailangang tumulong ang mga
empleyado Sa Knesset Regional Election Committee, para sa hangarin na gaganapin ang
paparating na halalan.
4. Ang mga nagpapatrabaho or mga employer na tumutugon sa iba't ibang mga kundisyon at
alituntunin at magpapatuloy na gumana ay kinakailangang magpatuloy na matugunan ang
mga kondisyon ng marka ng lila.
* Ang ng mga listahan sa industriya ng trabaho na nabubukod ay ipapa-publish sa
website ng Ministri ng Pananalapi.
Transportasyon:
Pagbawas ng okupante sa pampublikong transportasyon sa 50% (paglilinaw: ito ay isang
pagbawas sa bilang ng nasa loob ng mga bus hanggang sa 50 porsyento ng
pagsakop).

Mga Primarya sa ekesyon:

1. Posibleng pahintulutan ang isang tao na umalis para sa layunin ng pagboto sa isang
pangunahing halalan, pati na rin ang paglabas ng isang kandidato o ang pag-alis ng
isang empleyado o service provider, sa ngalan ng isang partido o kandidato, para sa
hangaring maghanda para sa halalan sa Knesset, na kasama sa halalan.
2. Papayagan ang mga lugar ng botohan para sa hangarin na magkaroon ng maagang halalan
primarya.
3. Ang isang taong papasok sa isang lugar ng botohan ay hindi tatanungin tungkol sa
pagkakaroon ng mga sintomas na hindi nangangailangan ng paghihiwalay, quarantine
upang ang kanyang karapatang bumoto hind imaging dahilan para sya ay hindi
makaboto dahil sa mga simtomas. At ang pagsunod sa mga umiiral na probisyon sa
isang order ng pagkakabukod quarantine sa bahay, tungkol sa posibilidad ng
pagpapakita ng isang negatibong pagsusuri tungkol sa isang taong may lagnat. Bilang
karagdagan, ang obligasyong magtanong ay hindi ilalapat patungkol sa mga balota na
itinalaga para sa isang tao na nangangailangan ng paghihiwalay quarantine, hangga't
natutukoy ang naturang mga papeles sa pagboto.
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