
 

 

Спільне повідомлення 

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

Міністерство транспорту 

 

Комітет міністрів по боротьбі з коронавірусною інфекцією схвалив поправку 

до правил авіаційних перевезень після рішення Вищого суду справедливості 

(в суботу ввечері, на телефонному референдумі): 

1. Обмеження щодо 3000 пасажирів на день в аеропорту імені  Бен Гуріона 

буде скасовано відповідно до рішення Вищого суду справедливості.    

2. Обсяг щоденних авіаційних рейсів буде обмежений ефективною 

пропускною спроможністю аеропорту імені Бен Гуріона, на що впливає як 

необхідність відповідати вимогам положень про боротьбу з коронавірусною 

інфекцією, так і необхідність проведення тестів на наявність коронавірусної 

інфекції та соціальна дистанція. 

3. Буде скасовано механізм надання дозволів на виняткові авіаційні рейси. 

4. Буде скасовано обмеження на авіаційний рейс, який прибуває в Ізраїль як 

вантажний рейс і вилітає з Ізраїлю з пасажирами (тепер це можна буде 

робити). 

5. Зобов'язання вимірювати температуру для пасажирів біля входу до 

терміналу та перед посадкою на літак буде скасовано, аналогічно як в інших 

галузях економіки. 

Правила набудуть чинності сьогодні опівночі, до неділі, 28.3.21. 

 

Спільне повідомлення 

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

 

Сьогодні ввечері (в четвер, на телефонному референдумі) Комітет міністрів 

по боротьбі з коронавірусною інфекцією затвердив положення Міністерства 

охорони здоров'я щодо четвертого етапу плану виходу з карантину, який 

розпочався у четвер, 19 березня 2021 р. 



 

 

Загальні правила для всіх: 

1. Можна буде проводити експрес - тести на вході в підприємства, що 

працюють за зеленим стандартом, навіть для тих, хто не вакцинований або 

не одужав.  

На цьому етапі цей варіант не відмінює можливості входу з пред'явленням 

негативним результатом стандартного тесту на наявність коронавірусної 

інфекції для неповнолітніх осіб у готелях та до 5% відвідувачів залів 

урочистих подій.  

2. Буде дозволена робота басейнів, ярмарків або туристичних визначних 

пам'яток - розташованих на відкритій території - (включаючи атракції, на 

яких розташовані споруди).  

3. Також можна буде провести згідно зеленого стандарту ярмарок у будівлі 

та спортивних комплексах. Цей дозвіл дасть можливість повернути наолжні 

спортивні змагання згідно зеленого стандарту, такі як ліги на робочих місцях 

тощо.  

4. Буде можливим проводити будь-які заходи або організовані заходи згідно 

зеленого стандарту відповідно до поділу на два типи заходів: заходи, які 

проходять сидячи на місцях та без подачі їжі (наприклад, спортивні ігри, 

культурні заходи , які проходять сидячи, гуртки для дорослих, які проходять 

сидячи і без подачі їжі, конференція без подачі їжі тощо), або заходи, що 

відбуваються під час подачі або продажу їжі або не сидячи (включаючи 

вечірки, урочистості та заходи, заняття, що проводяться в русі, музичні 

виступи, марафони та спортивні змагання та більше). 

Заходи, які проходять сидячи на місцях та без подачі їжі:    

У закритих приміщеннях: 

До 5000 посадочних місць - 75% до 1000 

Понад 5000 посадочних  місць - від 30% до 3000 

На відкритому просторі: 

До 10000 посадочних місць - 75% до 3000 

Понад 10000 посадочних місць - від 30% до 5000 

Захід, який проходить стоячи або з подачею їжі:  



 

 

До 50% допустимої місткості, а в кількості, що не перевищує 500 осіб на 

відкритому просторі або 300 осіб в приміщенні.  

 

5. Будуть послаблення в громадських і ділових місцях:  

* Заборона на проведення ярмарку на території торгового центру буде 

знята.  

* Кіоски можуть бути розміщені на території торгового центру відповідно до 

інструкцій (які включають в себе відстань між кіосками або установку 

перегородки, продаж тільки упакованих продуктів харчування тощо).  

Провести культурний захід можна буде на відкритому майданчику, не 

поділяючись на окремі комплекси. Обмеження на відвідування сауни в 

тренажерному залі і басейні буде скасовано. 

 

6. Відкриття спортивних об'єктів для спортсмена, який бере участь у 

змаганнях, зареєстрованого в союзі або асоціації, буде також для нових 

спортсменів, які не брали участі в змаганнях протягом останніх двох років.  

7. У туристичній атракції, яка працює згідно "фіолетового стандарту" за 

співвідношенням одна особа на 15 квадратних метрів, і в атракції, що 

включає споруди, крім того, існує також обмеження до 1500 осіб, де 

допустима заповнюваність складає менше 10 000 осіб і до 2500 осіб, де 

допустима заповнюваність - не більше 10 000 осіб.  

Під час Пасхального періоду в готелях та залах урочистих подій згідно 

програми, що дозволяє неповнолітнім / до 5% відвідувачів вхід з 

пред'явленням негативного результату тестування ПЛР  на наявність 

коронавірусної інфекції - можна буде пред'явити результат тестування, 

проведений за 72 години до його подання (а не за 48 годин, як раніше). 

9. Молитовний будинок згідно зеленого стандарту: 

Вхід буде дозволений також при здійснені експрес - тесту. 

Заповнюваність:  

У будівлі - понад 5000 місць - кількість осіб, яка не перевищує 30% від 

допустимої заповнюваності та не більше 3000 осіб. 



 

 

Менше 5000 місць - кількість осіб, що не перевищує 50% від допустимої 

заповнюваності та не більше 1000 осіб 

На відкритому просторі - понад 10 000 місць - до 30% від допустимої 

заповнюваності та не більше 5000 осіб. 

Менше 10 000 місць: до 50% дозволеної заповнюваності та не більше 3000 

осіб. 

 

Правила, будуть чинними до суботи, 3.4.21. 


