
 
(Traducere din limba ebraică) 

 

Notificare Comună -  Biroul Prim-Ministrului, Ministerul Sănătății și 

Ministerul Transporturilor 

07.03.2021 

 

Guvernul a aprobat aseară  (la ieșirea sâmbeții, printr-o convorbire și consfătuire 

telefonică) prevederile Ministerului Sănătății privind cel de-al treilea stadiu de 

îndeplinire din cadrul planului de ieșire din lockdown care va începe mâine, 

duminică, 7.3.21. Toate prevederile se adaugă la prevederile existente din primul 

stadiu de îndeplinire și din cel de-al doilea stadiu de îndeplinire.  

 

În mod general: 

 

1. Adunare de oameni -  20 de oameni într-o clădire închisă și 50 în aer liber. 

2. Într-un loc care operează conform mărcii verzi, se va putea aduce un 

prunc sub vârsta de un an. 

3. Se va permite primirea și admiterea publicului în scopul prestării de 

serviciu la locurile, unde aceasta este posibilă conform prevederilor, de 

asemeni pentru un serviciu care nu este esențial, cu condiția că este vorba 

de un serviciu care nu se poate furniza de la o distanță sau online. 

4. Marca verde se va aplica de asemeni participanților la experimentul 

privitor la vaccinare din cadrul Institutului Biologic. 

5. Limitarea de numărul pasagerilor într-un vehicul privat va fi anulată.  

6. Va fi anulată datoria de a efectua o interogare sau măsurare de căldură 

la intrarea la un loc public sau o afacere. 

 

Educație: 

1. Elevii claselor VII-X se vor întoarce să studieze în acele regiuni unde se 

efectuează studii pentru rămasele clase (zone ,,verzi", ,,galbene" și ,,aurii 

borderline" (nota cărora este cel mult 7, proporția de vaccinați în acestea 

în vârsta de 50 ani  ridicându-se la 70% și mai mult.  



 
2. Se va permite deschiderea instituțiilor de învățământ superior, instituțiile 

de pregătire și instituțiile de studii evreiești post-liceale religioase numai 

având marca verde (și aceasta sub condiția ca instituțiile să asigure 

existența de studii la distanță pentru elevi care nu au marca verde) în 

următoarele condiții asemănătoare: până la 300 de persoane și nu mai 

mult decât o ocupare de 75%, o separare de cel puțin patru metri între 

profesor/lector pentru elevi/studenți, și de asemeni atârnarea unei astfel 

de firme la o instituție ce acționează conform mărcii verde. 

O amendă care să fie impusă unei instituții care va admite pe o persoană 

fără marca verde: 5.000 de NIS. 

3. Școlile cu internat până în vârsta de liceu vor putea să acționeze în două 

variante: ,,cea deschisă" și ,,cea închisă", într-un mod care aseamănă cu 

școlile postliceale cu internat. 

4. Limitarea privitoare la participare la cursuri și participări practice pentru 

adulți se va mări: 20 de participanți vor fi permiși, în loc de 10.  

5. La municipalități și în regiuni verzi, galbene și ,,aurii borderline" se va 

permite activitatea de cercuri pentru copii, și în cadrul mișcărilor de tineret, 

se va permite operarea sub formă de grupe fixe de până la 50 de oameni 

în aer liber.  

6. În ceea ce privește excursii ce durează una zi -  se va permite de asemeni 

o excursie într-o clădire sau structură închisă, și nu numai în aer liber. 

7. Se va permite studiile claselor I-VI și XI-XII la instituțiile de învățământ 

unde s-a desfășurat în ultima săptămână programul ,,Apărător de 

Educație (magen chinuch ăn limba ebraică). 

 

Săli și grădini de evenimente 

1. Limitarea privitoare la adunare de oameni -  ocupare de până la 50%, și 

nu mai mult decât 300 de oameni. 

2. Intrarea se va permite celor care poartă o marcă verde. 

3. Până la 5% dintre participanți vor putea intra cu prezentarea rezultatelor 

de test negativ pentru corona. Proprietarul sălii va fi obligat să stabilească 

un mecanism care să asigure ca limita de 5% să nu se depășească. 

Restaurante: 

1.   Locuri pe scaune înăuntru  -  numai pentru cei care au o marcă verde. 

Limitarea privitoare la cantitate: până la o ocupare de 75%, și nu mai mult 

decât 100 de oameni. 



 
Locuri pe scaune afară -  Nu există datoria de a prezenta o marcă verde. 

Limitarea privitoare la cantitate: până la 100 de oameni. 

 

2. Păstrare de o distanță de cel puțin 2 metri între fiecare masă,  și de 

asemeni numirea unui ușier care va fi responsabil pentru supravegherea 

asupra păstrării distanței. 

 

3. Baruri: Păstrarea de o distanță de 2 metri, și cel puțin un scaun gol între 

oameni (cu excepția celor care locuiesc împreună). 

 

Hoteluri: 

Se poate opera sufrageria. Limitarea privitoare la cantitate: până la 50% de ocupare 

și nu mai mult decât 300 de oameni. 

Evenimente culturale, sportive, precum și ținerea de conferințe:  

1. Limitarea privitoare la ocupare: până la 500 de oameni într-un loc închis 

și până la 750 de oameni în aer liber. 

2. Într-o sală sau într-un stadion de peste 10.000 de scaune: până la 1.000 

de oameni într-un loc închis, și până la 1.500 de oameni  

într-un loc deschis. 

3. Vânzarea de bilete numai în prealabil, așezare pe locuri marcate. Se 

poate sta în picioare lângă un scaun. Însă, nu se poate desfășura un 

eveniment sau un spectacol când lumea stă în picoare și fără locuri pe 

scaune marcate. Evenimentul se va desfășura fără dansuri și fără 

vânzarea și servirea de mâncare și băuturi. Se interzice mâncarea acolo, 

și de asemeni există datoria de a păstra o distanță.  

 

Case de rugăciune: 

O casă de rugăciune cu marca verde  -  până la 50% de ocupare după numărul de 

scaune astfel stabilite, și dacă nu sunt scaune pe locuri fixe -  după o proporție de o 

persoană pe 7 metri, și în orice caz nu mai mult decât 500 de oameni. 

 

Distracții turistice: 



 
Acestea se vor deschide conform planului de acțiune privitor la marca verde, cu 

excepția distracțiilor, deschiderea cărora va fi aprobată  de Ministerul Sănătății și 

pentru cei care nu dețin o marcă verde. 

 

Amenzi: 

 

5.000 de NIS pentru încălcarea directivelor. 

 

 

 

Intrarea și ieșire în Israel și din Israel: 

 

1. Se va anula interzicerea intrării de israelieni în Israel, cu excepția limitărilor 

privitoare la intrare printr-o trecere terestră. Aceasta înseamnă că fiecare 

cetățean sau locuitor permanent israelian va putea să intre în Israel. Cu 

toate acestea, rata maximă cu privire la intrarea în Israel va fi pănă la 

3.000 de persoane pe zi, și va ajunge la acest număr în mod treptat mai 

târziu în decursul săptămânii, conform planului Ministerului 

Transporturilor. 

* Mâine vor intra până la 1.000 de oameni, astfel încât să devină posibilă 

o deschidere treptată, așa cum a stabilit Ministerul Transporturilor. 

*  Vor fi exclusă din această regulă zboruri speciale de repatrianți evrei 

(olim), imigrarea cărora în Israel nu poate fi amânată, precum și lucrători 

străini strict necesari și sportivi profesioniști astfel incluși în numărul 

permis de persoane ce intră în Israel.  

 2.  Intrarea de la treceri terestre: de la trecerea Râului Iordan  -  se va       

efectua până la două ori pe săptămână. 

 3.  Trecerea Taba -  va fi deschisă o singură oară pentru cei care intră       

din Egipt, care stăteau acola până în miercuri, 3.2.21. 



 
 4.  Cei care dețin un certificat de o persoană care s-a recuperat sau        

s-a vaccinat vor putea să iasă din Israel în mod liber, cu excepția       ieșirii prin 

trecerea Taba, care va fi închisă.   

 5.   Datoria de izolare la hoteluri speciale (Meloniot) va fi anulată, și în        

loc de aceasta  se va efectua o supraveghere și executare mărită       din partea 

Poliției Israelului, cu privire la cei care se întorc din                     străinătate 

care se află în izolare la domiciliu. 

6. La locurile de destinație, la care și de la care se vor efectua zboruri publice 

(New York și Frankfurt) -  se vor adăuga de asemeni Paris, London, Kiev, 

Toronto și Hongkong. 

 

7. Orice operator aerian va fi obligat să înmâneze Ministerului Sănătății o 

listă de pasageri pentru investigări epidemiologice, la cererea Ministerului  

- Pe măsură ce lista nu va fi înmânată la data cererii respective, 

operatorului aerian va fi impusă o amendă în sumă de 5.000 de NIS. 

- - - -- - - - 

Prevederile sunt în vigoare până în sâmbată, 20.3.21, cu excepția prevederilor 

referitoare la educație, care sunt în vigoare până în sâmbata, 3.4.21. 

                                                

 

 

 


