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Prim-Ministrul Beniamin Netanyahu a convocat azi cabinetul responsabil de 

Corona pentru a continua dezbaterea planului de ieșire din lockdown și a 

planului de acțiune privitor la eticheta verde.  

Cabinetul a aprobat de principiu cel de-al doilea și cel de al treilea stadiu de 

îndeplinire în cadrul planului de ieșire din lockdown al Ministerului Sănătății.  

Planul de acțiune a fost aprobat de principiu, și prevederile vor fi aprobate odată 

cu terminarea lucrului în legătură cu acestea.  

Cel de-al doilea stadiu de îndeplinire va începe duminică, 21.2.21, la ora 

07:00: 

Educație:  Se va permite desfășurarea studiilor în clasele V-VI + XI-XII în 

orașele definite ca fiind verzi și galbene, și de asemeni în orașe aurii, în care 

70% din populație s-au vaccinat, și aceasta în cadrul planului de acțiune privitor 

la eticheta verde.  

Fără eticheta verde:  Se va permite deschiderea centrelor comerciale, 

incluzând centrele deschise și piețe, magazine situate pe stradă, muzee și 

biblioteci, aceasta supunându-se cerințelor privitoare la eticheta violetă strictă, 

precum și case de rugăciune (10 sau 20, la alegerea casei de rugăciune).  

Cu eticheta verde (numai pentru cei vaccinați cu cea de-a doua doză + 

una săptămână după cea de a doua vaccinare, și pentru cei care s-au 

recuperat): Se va permite deschiderea sălilor de fitness și studio, a 

evenimentelor culturale și sportive, a expozițiilor, a caselor de rugăciune (prin 

înregistrare prealabilă, la alegerea casei de rugăciune), hoteluri (fără sufragerii, 

cu opțiunea de a admite cei care sunt sub vârsta de 16 ani și au fost găsiți 

negativi la testul pentru coronavirus), precum și a bazinelor de înot.  

Limitarea privitoare la adunare de oameni:  10 de oameni înăuntru, 20 afară 

-  Aceasta va intra în vigoare vineri, 19.2.21. 

Insule verzi:  Hotelurile din insulele verzi din Marea Moartă, și pe măsură ce 

Eilat va deveni verde -  atunci de asemeni în Eilat -  vor fi deschise în întregime, 

incluzând sufragerii.  

 

 



 
Cel de al treilea stadiu de îndeplinire va începe duminică, 7.3.21: 

Educație: Se va permite desfășurarea studiilor în clasele VII-X în orașele 

definite ca fiind verzi și galbene, și de asemeni în orașe aurii, în care 70% din 

populație s-au vaccinat, și unde operează programul Magen Chinuch 

(,,Apărător al Educației" în limba ebraică). 

Fără eticheta verde: Cafenele și restaurante mici.  

Cu eticheta verde: Restaurante cu o rezervare în prealabil, activitate deplină 

a hotelurilor, grădinile de evenimente, distracții și conferințe. 

Limitarea privitoare la adunare de oameni: 20 de oameni înăuntru și 50 afară 

(cu excepția orașelor definite ca fiind roșii, în care va rămâne în vigoare 

limitarea de 10:20).  

 

 

Pe deasupra, cabinetul a aprobat un plan de acțiune pentru sărbătoarea 

Purim: 

- Interzicerea adunărilor de oameni (cu excepția regulii de 10:20 și a caselor de  

  rugăciune în conformitate cu cel de-al doilea stadiu de îndeplinire în cadrul  

  planului de ieșire din lockdown). 

- Mese de sărbătoare vor fi permise doar în cadrul familiei nucleare. 

- Interzicerea de recepții, procesiuni și evenimente cu mulți participanți.  

- Activitatea ,,camioanelor de bucurie" va fi permisă, însă fără adunare de 

oameni. 

-  Închiderea mormântului rabinului Shimon Bar Yochai (începând din ziua de 

vineri, 19.2.21, și până ziua de duminică, 21.2.21). 

 


