
 
Спільне повідомлення 

Канцелярія прем'єр - міністра та Міністерство охорони здоров'я 

16.02.2021 

 

Прем'єр - міністр Біньямін Нетаньяху сьогодні скликав кабінет з протидії коронавірусному 

захворюванню, для того щоб продовжити обговорення плану виходу з локдауну і плану щодо 

зеленого стандарту. 

Кабінет міністрів по основним пунктам  схвалив другу і третю стадії плану Міністерства 

охорони здоров'я щодо виходу з локдауну. 

План затверджено в основному обсязі по головним питанням, положення будуть затверджені 

по завершенні роботи над ними. 

Друга стадія виходу розпочнеться в неділю, 21.2.21, о 07:00 годині: 

Освіта: буде дозволено навчання в п'ятих - шостих + одинадцятих - дванадцятих класах в 

зелених і жовтих містах, а також в помаранчевих містах, де 70% жителів вакциновані і діє 

програма захисту освіти (Маген Хінух - програма за якою здійснюються регулярні тестування на 

наявність коронавірусної інфекції в рамках навчальних закладів, які приймають участь у 

програмі). 

Без зеленого стандарту: буде дозволено відкриття торгівельно - розважальних центрів, 

відкритих комерційних центрів та ринків, вуличних магазинів, музеїв та бібліотек згідно  

суворого фіолетовому стандарту, а також молитовних будинків (10 осіб або 20 осіб, на вибір 

молитовного будинку). 

Використання зеленого стандарту (тільки для тих, хто прищепився другою дозою вакцини 

проти коронавірусного захворювання + тиждень після щеплення проти коронавірусного 

захворювання, і  для тих, хто одужав від коронавірусного захворювання): буде дозволено 

відкриття спортивних залів і студій, проведення культурних і спортивних заходів, виставок, 

молитовних будинків (за умови попередньої реєстрації на вибір молитовного будинку), 

прожиття у готелях (без їдалень, з можливістю для тих осіб віком до 16 років, у кого негативний 

результат тестуванння на коронавірусну інфекцію) і відвідування плавальних басейнів. 

Обмеження на масові зібрання людей: 10 осіб всередині, 20 осіб зовні - набирає чинності в 

п'ятницю, 19.2.21. 

Особливі туристичні зони (Аім Ярукім, або Зелені острови): готелі в особливих туристичних 

зонах на Мертвому морі, і також в Ейлаті, як тільки він отримає статус особливої туристичної 

зони, то і в ньому, вони будуть повністю відкриті, включаючи їдальні. 

 

Третя стадія розпочнеться в неділю 7.3.21: 

Освіта: буде дозволено навчання в сьомих - десятих класах в зелених і жовтих містах, а також в 

помаранчевих містах, де 70% жителів вакциновані і діє програма захисту освіти (Маген Хінух). 

Без використання зеленого стандарту будуть працювати: кав'ярні і маленькі ресторанчики. 



 
З використанням зеленого стандарту будуть працювати: ресторани із попередньо 

заброньованими місцями, буде надана можливість працювати в повному обсязі готелям, 

майданчикам для проведення урочистих заходів, атракціям, конференціям. 

Обмеження на масові зібрання людей: 20 осіб всередині і 50 осіб зовні (за винятком червоних 

міст, де буде залишатися обмеження у співвідношенні 10:20 осіб). 

 

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив план проведення святкових заходів на свято Пурім: 

- Заборона проведення масових зібрань людей (за винятком співвідношення 10: 20 осіб і 

молитовних будинків відповідно до другої стадії щодо плану виходу з локдауну). 

- Трапези з нагоди святкування свята Пурім будуть можливі тільки у колі нуклеарної сім'ї 

(батьків та їхніх дітей, що не перебувають у шлюбі). 

- Заборона проведення святкових вечірок, парадів з нагоди святкування свята Пурім (Адлояда) 

та заходів з великою кількістю учасників. 

- Буде дозволено проїзд колонам святкових платформ з  нагоди святкування свята Пурім але 

без масових зібрань людей. 

- Закриття могили Рашбі - могила Рабі Шимона Бар Йохая, що знаходиться на горі Мерон, біля 

міста Цфат (з п’ятниці 19.2.21 по неділю 21.2.21). 

 


