
 

 

Спільне повідомлення від Канцелярії прем'єр - міністра, Міністерства охорони здоров'я та 

Міністерства транспорту 

07.03.2021 

Уряд затвердив сьогодні ввечері (в суботу, після Шабату, на телефонному референдумі) 

Правила Міністерства охорони здоров'я щодо третього етапу програми виходу з локдауну, 

який почнеться завтра, в неділю, 7.3.21. Всі Правила приєднуються до існуючих Правил з 

першого та другого етапу програми виходу з локдауну. 

Загальні правила для всіх: 

1. Масові зібрання: 20 осіб у закритому приміщенні і 50 осіб на відкритому просторі. 

2. Місця, які працюють згідно зеленого стандарту дозволяється відвідувати з дітьми віком 

до одного року.  

3. Можна буде приймати відвідувачів в місцях, де відвідувачі можуть бути прийняті 

відповідно до Правил, навіть для послуги, яка не є життєво важливою, за умови, якщо 

це послуга, яка не може бути надана дистанційно або онлайн. 

4. Зелений стандарт буде також поширюватися на учасників експерименту з 

випробування вакцини від Інституту Біології. 

5. Обмеження щодо кількості пасажирів в особистому автомобілі буде скасовано. 

6. Обов'язок проводити опитування щодо наявность симптомів коронавірусного 

захворювання  або вимірювання температури при вході в громадське та  ділове місце 

буде скасований. 

Освіта: 

1. Учні сьомого-десятого класів (класи від "йод" до "заїн") повернуться на навчання в тих 

районах, де проводяться заняття для інших класів ("зелені", "жовті" і "прикордонні 

помаранчеві" райони (в яких не більше 7 балів за шкалою захворюваності 

коронавірусною інфекцією  і відсоток щеплених у віці 50 + становить 70% і вище). 

2. Можна буде відкривати вищі навчальні заклади, заклади для підвищення кваліфікації 

та середні спеціальні навчальні заклади для вивчення Тори тільки для студентів із 

зеленим стандартом (за умови, що установи забезпечать наявність дистанційного 

навчання для студентів, які не мають зеленого стандарту), за аналогічних умов: до 300 



 

 

осіб і заповнюваність не більше 75%, дотримання відстані не менше чотирьох метрів 

між викладачем/ лектором та учнями/ студентами, вивішування вивіски на установі, 

яка інформує, що даний заклад працює відповідно до зеленого стандарту.  

Штраф установі, яка допустила особу без зеленого стандарту: 5000 шекелів. 

3. Школи-інтернати до старшого шкільного віку зможуть працювати на "відкритій " або 

"закритій " основі, аналогічно середнім спеціальним школам - інтернатам. 

4. Обмеження на кількість учасників на курсах і практичних заняттях для дорослих 

підвищиться до 20 учасників замість 10 учасників. 

5. Місцеві органи влади "зелених", "жовтих" і "прикордонних помаранчевих" районах 

зможуть організовувати позакласні заходи для дітей, а в молодіжних рухах можна буде 

проводити заходи в постійних групах до 50 осіб на відкритому просторі. 

6. Що стосується одноденних екскурсій - можна буде проводити  екскурсії навіть у 

закритому приміщенні, а не тільки у відкритому просторі. 

7. Будуть дозволені заняття з першого по шостий класи та з одинадцятого по дванадцятий 

(класи від "алеф" до "вав" та від "йод алеф" до "йод бет") у навчальних закладах, в яких 

минулого тижня проходила програма захисту освіти ("Маген Хінух" - програма за якою 

здійснюються регулярні тестування на наявність коронавірусної інфекції в рамках 

навчальних закладів, які приймають участь у програмі).   

Зали та майданчики для проведення урочистих заходів: 

1. Обмеження на масові зібрання: заповнюваність до 50% і не більше 300 осіб. 

2. Вхід буде дозволений для тих осіб, в яких наявний  зелений стандарт. 

3. До 5% учасників зможуть бути допущені, при пред'явлені негативного результату з 

коронавірусного тестування. Власник залу буде зобов'язаний організувати заходи, які 

будуть направлені на відстеження за тим, щоб не було відхилення від 5%. 

Ресторани: 

1. Сидіння за столиками всередині ресторану - тільки для тих, які пред'являть зелений 

стандарт. Обмеження за кількістю: до 75% заповнюваності і не більше 100 осіб. Сидіння 

за столиками зовні ресторану - не потрібно пред'являти зелений стандарт. Обмеження 

за кількістю: до 100 осіб. 



 

 

2. Дотримання дистанції не менше 2 метрів між столиками, також необхідно призначити 

відповідальну особу, обов'язком якої буде стежити за суворим дотримання дистанції. 

3. Бари: дотримання дистанції в 2 метри і наявність не менше одного порожнього стільця 

між людьми (крім тих, хто живе разом). 

Готелі: 

Можна відкрити їдальню. Обмеження за кількістю: до 50% заповнюваності і не більше 300 осіб. 

Культурні заходи, спортивні заходи та проведення конференцій: 

1. Обмеження за кількістю місць: до 500 осіб в закритому приміщенні і до 750 осіб на 

відкритому просторі. 

2. У залі або на стадіоні більше 10 000 посадочних місць: до 1000 чоловік в закритому 

приміщенні та до 1500 чоловік на відкритому просторі. 

3. Тільки при попередньому продажу квитків, можна сидіти тільки на зазначених місцях, 

можна стояти поруч з кріслом, не можна проводити захід або виставу стоячи і без 

зазначених місць. Захід повинен проходити без танців, без продажу і подачі їжі та 

напоїв, забороняється вживати їжу на місці, а також обов'язково дотримуватися 

дистанції. 

Молитовні будинки: 

Молитовний будинок за зеленим стандартом - до 50% заповнюваності за кількістю фіксованих 

місць, а якщо немає фіксованих місць по співвідношенню осіб на 7 кв. м., то і будь якому разі 

не більше 500 осіб. 

Без зеленого стандарту - до 20 осіб всередині і 50 осіб зовні. 

Туристичні пам'ятки:  

Відкриються згідно програми зеленого стандарту, за винятком пам'яток, які генеральний 

директор Міністерства охорони здоров'я дозволить відкриття також, для тих, в кого немає 

зеленого стандарту. 

Штрафи: 

 5000 шекелів за порушення правил. 

В'їзд  до Ізраїлю  і виїзд з нього: 



 

 

1. Заборона на в'їзд ізраїльтян в країну буде скасована, за винятком обмежень на в'їзд 

через наземний прикордонний пропускний пункт. Це означає, що будь-який 

Ізраїльський громадянин або постійний житель може в'їхати до Ізраїлю. Однак 

максимальна квота на в'їзд до Ізраїлю становитиме до 3000 осіб на день, і ця цифра 

буде досягнута поетапним способом на протязі цього тижня відповідно до програми 

Міністерства транспорту. 

* Завтра (в неділю) в'їдуть до 1000 чоловік, щоб дозволити поетапне відкриття, 

встановлене Міністерством транспорту. 

* Спеціальні рейси для нових репатріантів, які не можуть бути відкладені, життєво 

важливі іноземні робітники і професійні спортсмени , будуть виключені з квоти для тих, 

хто в'їжджають в Ізраїль. 

2. В'їзд через наземні прикордонні пропускні пункти: через пропускний пункт через річку 

Йордан - відбуватиметься до двох разів на тиждень. 

3. Прикордонний пропускний пункт Таба (кордон з Єгиптом,  місто Ейлат) - буде 

відкритий одноразово для тих, хто в'їжджають з Єгипту, які пробули там до середи 

3.2.21. 

4. Ті, в кого наявна довідка, того хто одужав від коронавірусного захворювання, або того, 

хто здійснив вакцинацію проти коронавірусної інфекції, зможуть вільно виїхати Ізраїль, 

за винятком прикордонного переходу Таба, який буде закритий. 

5. Обов'язок ізоляції в готелях буде скасована, і посилений нагляд ізраїльської поліції 

буде здійснюватися, щодо тих осіб, які повернулися з-за кордону і які перебувають на 

домашньому карантині. 

6. До напрямків, в які і з яких будуть виконуватися цивільні рейси (Нью-Йорк і Франкфурт), 

також додадуть Париж, Лондон, Київ, Торонто і Гонконг. 

7. Авіаперевізник буде зобов'язаний передати до  Міністерства охорони здоров'я список 

пасажирів для проведення епідеміологічного розслідування відповідно до вимоги 

міністерства – якщо список не  буде переданий у необхідний строк, то авіаперевізник 

буде оштрафований у розмірі 5000 шекелів. 

———--  

Правила дійсні до суботи 20.3.21, за винятком освітніх правил, що діють до суботи 3.4.21. 

 


