
ประกาศร่วม – ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงคมนาคม 

07.03.2021 

รฐับาลอนมุตัิคนืนี ้(เยน็วนัเสารใ์นการส  ารวจความคิดเห็นทางโทรศพัท)์ กฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ
ส  าหรบัระยะท่ีสามในการออกจากการกกัตวั ท่ีจะเริ่มในวนัพรุง่นี ้วนัอาทิตยท่ี์ 7.3.21 กฎระเบียบทัง้หมดเขา้
รว่มกบัขอ้บงัคบัการออกจากการกกัตวัท่ีมีอยู่ตัง้แตค่รัง้แรกและครัง้ท่ีสอง 
ทั่วไป: 
1. การรวมตวักนั: 20 คนในอาคารปิด และ 50 คนในพืน้ท่ีเปิดโลง่ 
2. สถานท่ีท่ีด  าเนินการตามสญัลกัษณส์เีขียว ทารกท่ีอายตุ  ่ากวา่หนึ่งขวบสามารถน าเขา้มาท างานดว้ยได ้
3. สามารถท่ีจะรบัผูช้มในสถานท่ี ท่ีรบัผูช้มไดต้ามขอ้บงัคบั แมจ้ะเป็นบรกิารท่ีไมจ่  าเป็นกต็าม หากเป็นบริการท่ี
ไมส่ามารถใหบ้ริการจากระยะไกลหรือออนไลนไ์ด ้
4. สญัลกัษณส์เีขียวจะใชก้บัผูเ้ขา้รว่มการทดลองฉีดวคัซีน ของสถาบนัชีวภาพดว้ย 
5. การจ ากดัผูโ้ดยสารในยานพาหนะสว่นตวัจะถกูยกเลิก 
6. ภาระหนา้ท่ีในการซกัถามหรือวดัอณุหภมูิ ท่ีทางเขา้สาธารณะและสถานท่ีธรุกิจจะถกูยกเลิก 

การศกึษา: 
1. นกัเรียนเกรด 7-10 จะกลบัไปเรยีนในพืน้ท่ีเดิมท่ีมกีารศกึษาในชัน้เรียนอ่ืน ๆ (พืน้ท่ี "สีเขียว" "สีเหลือง" และ "สี
สม้เสน้เขตแดน" (เกรดไมเ่กิน 7 และอตัราการฉีดวคัซีนใน ผูท่ี้มีอาย ุ50 ปีขึน้ไปคือ 70% ขึน้ไป) 
2. สามารถท่ีจะเปิดสถาบนัการศกึษาระดบัสงู สถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีส  าหรบัชัน้
มธัยมศกึษา และส าหรบันกัเรียนท่ีมีสญัลกัษณส์ีเขยีวเท่านัน้ (โดยท่ีสถาบนัรบัรองวา่มีการเรยีนทางไกลส าหรบั
นกัเรยีนท่ีไมม่ีสญัลกัษณส์ีเขยีว) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีคลา้ยกนั: มากถึง 300 คนและไมเ่กิน 75% ของจ านวนรวม
ทัง้หมด การแยกอย่างนอ้ยสีเ่มตรระหวา่งครู/วิทยากร และนกัเรยีนในสถาบนัท่ีด  าเนินการตามสญัลกัษณส์ีเขียว 
สถาบนัจะตอ้งเสียคา่ปรบัส  าหรบัการน าบคุคลท่ีไมม่ีสญัลกัษณส์เีขียวเขา้มา: 5,000 เชคเกล 
3. โรงเรียนประจ าจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลายจะสามารถด  าเนินการไดใ้นรูปแบบ "เปิด" หรือ "ปิด" คลา้ยกบั
โรงเรียนประจ าระดบัมธัยมปลาย 
4. ขีดจ ากดัการเขา้รว่มหลกัสตูรและการฝึกภาคปฏิบตัิส  าหรบัผูใ้หญ่จะเพ่ิมเป็น 20 คนแทนท่ีจะเป็น 10 คน 
5. ในพืน้ท่ีทางการและพืน้ท่ีสีเขยีว สีเหลือง และ "สีสม้เสน้เขตแดน" อนญุาตใหม้ชีัน้เรยีนส  าหรบัเดก็และลกูเสือ
ของเยาวชนจะสามารถด  าเนินการในกลุม่คงท่ีไดถ้ึง 50 คนในพืน้ท่ีเปิดโลง่ 
6. ส  าหรบัทริปวนัเดียว - สามารถเดินทางไดใ้นอาคารไมใ่ช่แคใ่นท่ีโลง่ 
7. สามารถเรียนไดต้ัง้แตเ่กรด 1-6 และ 11-12 ในสถาบนัการศกึษาท่ีมกีารจดัโปรแกรม "มาแกนการศกึษา" เมื่อ
สปัดาหท่ี์แลว้ 
หอ้งและสวนจดังานเลีย้ง: 
1. ขีดจ ากดัการรวมตวั: สามารถเขา้รว่มไดส้งูสดุ 50% และไมเ่กิน 300 คน 
2. อนญุาตใหเ้ขา้ไดส้  าหรบัผูมี้สญัลกัษณส์เีขียว 
3. ผูเ้ขา้รว่มไมเ่กิน 5% จะสามารถเขา้รว่มไดโ้ดยน าเสนอผลการทดสอบเป็นลบ เจา้ของหอ้งโถงจะตอ้งสรา้ง
กลไกท่ีจะท าใหม้ั่นใจไดว้า่จะไมม่ีการเกินกวา่ 5% 
 รา้นอาหาร: 
1. นั่งดา้นใน - ส  าหรบัผูท่ี้มีสญัลกัษณส์เีขียวเท่านัน้ จ  ากดัปริมาณ: รองรบัไดถ้ึง 75% และไมเ่กิน 100 คน นั่ง
ขา้งนอก – ไมม่ีขอ้ผกูมดัในการแสดงสญัลกัษณส์เีขียว จ  ากดัจ  านวน: สงูสดุ 100 คน 
2. รกัษาระยะห่างระหวา่งโต๊ะอย่างนอ้ย 2 เมตร และแตง่ตัง้ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีจดัระเบียบการรกัษาระยะห่าง 
3. บาร:์ เวน้ระยะห่าง 2 เมตร และอย่างนอ้ยควรมีเกา้อีว้า่งระหวา่งคน (ยกเวน้คนท่ีอยู่ดว้ยกนั) 



โรงแรม: 
หอ้งอาหารสามารถใชง้านได ้จ  ากดัปริมาณ: เขา้รว่มไดส้งูสดุ 50% และไมเ่กิน 300 คน 
กิจกรรมทางวฒันธรรมกีฬาและการประชมุ: 
1. ขีดจ  ากดัการเขา้รว่ม: สงูสดุ 500 คนในอาคารและสงูถงึ 750 คนในพืน้ท่ีเปิดโลง่ 
2. ในหอ้งโถงหรือสนามกีฬามากกวา่ 10,000 ท่ีนั่ง: รองรบัไดถ้ึง 1,000 คนในอาคารและมากถึง 1,500 คนใน
พืน้ท่ีเปิดโลง่ 
3. การขายตั๋วลว่งหนา้เท่านัน้ท่ีนั่งในสถานท่ีท่ีท  าเครื่องหมายไวส้ามารถยืนใกลท่ี้นั่งได ้ไมส่ามารถจดังานหรือ
การแสดงไดใ้นขณะท่ียืนและไมม่ีท่ีนั่งท่ีท  าเครื่องหมายไว ้งานจะจดัขึน้โดยไมม่กีารเตน้ร  าไมม่ีการขายและการ
เสิรฟ์อาหารและเครื่องดื่ม การหา้มรบัประทานอาหารในสถานท่ีรวมทัง้จ  าเป็นในการรกัษาระยะห่าง 

สถานท่ีสวดมนต:์ 
สถานท่ีสวดมนตม์ีสญัลกัษณส์ีเขียว – จ  านวนผูเ้ขา้รว่มสงูสดุ 50% ตามจ านวนท่ีนั่งถาวร และหากไมม่ีท่ีนั่งถาวร
ตามอตัราสว่นหนึ่งคนตอ่ 7 ตารางเมตร และในกรณีใด ๆ ไมเ่กิน 500 คน 
 ไมม่ีสญัลกัษณส์เีขียว - มากถึง 20 ดา้นใน และดา้นนอก 50  

สถานท่ีท่องเท่ียว: 
จะเปิดในรูปแบบสญัลกัษณส์ีเขยีว ยกเวน้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอธิบดีกระทรวงสาธารณสขุจะอนมุตักิารเปิด แมว้า่
จะไมม่ีผูถื้อสญัลกัษณส์เีขียวก็ตาม 
คา่ปรบั: 
5,000 เชคเกล ส าหรบัการละเมิดหลกัเกณฑ ์

การเขา้และออกจากอิสราเอล: 
1. ค  าสั่งหา้มไมใ่หช้าวอิสราเอลเขา้ประเทศจะถกูยกเลิก ยกเวน้ขอ้จ  ากดัในการเขา้ประเทศโดยผา่นทางบก ซึ่ง
หมายความวา่พลเมืองอิสราเอลหรือผูม้ีถ่ินท่ีอยู่ถาวรจะสามารถเขา้สูอิ่สราเอลได ้อย่างไรก็ตามโควตา้สงูสดุ
ส  าหรบัการเขา้อิสราเอลจะอยู่ท่ี 3,000 คนตอ่วนั และจะเขา้ถึงจ  านวนนีใ้นลกัษณะท่ีใหต้ามเป้าหมายในช่วง
ปลายสปัดาหต์ามแผนของกระทรวงคมนาคม 
* พรุง่นี ้(วนัอาทิตย)์ จะมีผูเ้ขา้มามากถึง 1,000 คน เพ่ือใหม้ีการทยอยเปิดตามท่ีกระทรวงคมนาคมก าหนด 
* เท่ียวบินเฉพาะของผูอ้พยพท่ีไมส่ามารถเลื่อนการยา้ยถ่ินฐานได ้แรงงานตา่งชาตท่ีิจ  าเป็นและนกักีฬามืออาชีพ
จากโควตา้ท่ีเขา้มาในอิสราเอลจะไมร่วมอยู่ดว้ย 
2. ทางเขา้จากทางบก: จากการขา้มแมน่  า้จอรแ์ดน - จะเกิดขึน้สปัดาหล์ะสองครัง้ 
3. ทางขา้มจากทาบา – จะเปิดใหบ้ริการหนึง่ครัง้ส  าหรบัผูท่ี้เขา้มาจากอียิปต ์ซึง่อยู่ท่ีนั่นจนถึงวนัพธุท่ี 3.2.21  
4. ผูถื้อใบรบัรองการพกัฟ้ืน หรือผูฉี้ดวคัซีนจะสามารถออกจากอิสราเอลไดอ้ย่างอิสระ ยกเวน้ผา่นทางขา้มทาบา 
ซึ่งจะถกูปิด 
5. ภาระหนา้ท่ีในการกกัตวัในโรงแรมจะถกูยกเลิก และต  ารวจอิสราเอลจะด  าเนินการบงัคบัใชก้ารกกัตวัท่ีบา้น
แทน ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูก้ลบัมาจากตา่งประเทศ 
6. ไปยงัจดุหมายปลายทางท่ีจะมเีท่ียวบินสาธารณะ (นิวยอรก์และแฟรงกเ์ฟิรต์) ปารีส ลอนดอน เคียฟ โตรอนโต 
และฮ่องกง จะถกูเพ่ิมดว้ย 
7. ผูด้  าเนินการทางอากาศจะตอ้งจดัเตรียมรายช่ือผูโ้ดยสารใหก้ระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือการสอบสวนทางระบาด
วิทยาตามขอ้ก าหนดของกระทรวง - ตราบใดท่ีไมม่ีการสง่รายช่ือในวนัท่ีเรียกรอ้งผูด้  าเนินการทางอากาศจะถกู
ปรบั 5,000 เชคเกล 
—————— 
ระเบียบขอ้บงัคบัมีผลถงึวนัเสาร ์20.3.21 ยกเวน้ระเบียบการศกึษาใชไ้ดถ้ึงวนัเสาร ์3.4.21 


