Pinagsamang anunsyo - Opisina ng Punong Ministro at Ministri ng Kalusugan:
21.01.2021
Pinangunahan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang gobyerno ngayon upang talakayin
ang pag extend or pagpapalawak ng pagsasara, kung saan inaprubahan ng gobyerno ang
panukala ng punong ministro at ministro ng kalusugan na palawakin or extend ang
kasalukuyang lockdown.
Napagpasyahan ng gobyerno na palawakin ang pangkalahatang pagsasara or lockdown
alinsunod sa umiiral na detalyadong mga regulasyon para sa isang karagdagang 10 araw na
lockdown hanggang Linggo, 31.1.21 sa hatinggabi.
Napagpasyahan ang dalawang lift na naaayon sa alituntunin, regulasyon sa panahon ng
lockdown or pangkalahatang pag sasara ay ang mga sumusunod:
1. Ang mga mag-aaral na walang access sa malayong pag-aaral ay maaaring kumuha ng mga
pagsusulit sa campus, sa kondisyon na ang kanilang bilang ay hindi lalampas sa 5%.
2. Ang mga mag-aaral sa ikalabing-labing dalawang antas ay maaaring mag take ng exam para
sa kanilang matriculation/ bagruyut sa pag aaral, alinsunod sa mga itinakdang panuntunan.
Bilang karagdagan, inaprubahan ng gobyerno na ang isang tao na nagnanais na sumakay sa
isang flight sa Israel ay kinakailangan na mag present sa isang air operator ng isang sertipiko na
ang resulta ay negatibong pagsusuri ayon sa PCR test ng Corona na ginanap sa loob ng 72 oras
bago ang pag-alis, o isang certificate na nabakunahan o nakakakuha ng permiso na inisyu ng
Ministry of Health. Ang alituntunin na ito ay para sa isang tao / passenger na papasok na nasa
labas ng Israel ng higit sa 72 oras, maliban sa mga exemption na ditelyadong mga sitwasyon na
naaprubahan , At sa kaso or katayuan ng isang papasok na pasahero ay isang miyembro ng crew
ng sasakyang panghimpapawid, na kung saan ang pasahero ay dumating sa Israel para sa isang
panahon na higit sa 72 oras. Ang regulasyong ito ay magkakaroon ng bisa simula sa 23.1.21, ng
hatinggabi sa pagitan ng Biyernes at Sabado.

