
 

 

Pinagsamang mensahe 

Opisina ng Punong Ministro, Ministri ng Kalusugan at Ministri ng Transportasyon 

Ang Ministri ng Komite para sa pagkaya sa Corona Virus ngayong gabi (Sabado, sa isang poll sa 

telepono) ay inaprubahan ang pag-amyenda ng Mga Regulasyon ng Aviation kasunod ng 

pagpapasya ng Mataas na Hukuman: 

1. Pagkansela sa limitasyon na 3,000 na mga pasahero  sa isang araw sa Ben Gurion 

alinsunod sa pag pasya ng mataas na hukuman. 

2.  Ang saklaw ng pang-araw-araw na mga flight ay limitado sa mabisang kakayahan ng Ben 

Gurion Airport, na apektado pareho na kinakailangan na sumunod alinsunod sa mga 

alituntunin at panukala para sa Corona para sa pag sasagawa ng mga pagsubok at 

distansya sa lipunan.  

3. Pagkasela para sa isang mekanismo para sa  pag abpruba sa mga pambihirang fights.  

4. Pagkansela sa limitasyon ng mga flights na papasok ng Israel na kung saan ang pag labas 

ng Israel na mga pasahero (sa ngayon ay maaring magawa na ). 

5. Ang tungkulin ng pagsukat ng temperature ng katawan para sa mga pasahero sa 

maypasukan ng terminal at bago boarding sa eroplano ay kinansela, kaakintulad sa 

pagpapatupad sa pangkalahatan.  

Ang mga regulasyon ay magkakaroon ng epekto sa hatinggabi, hanggang sa Linggo, Marso 28, 

2021. 

Pinagsamang Mensahe 

Opisina at Ministeryo ng Punong Ministro ng Kalusugan 

Inaprubahan ng Ministerial Committee para sa Pagkaya sa Coronavirus ang gabing ito (Huwebes, 

sa isang poll ng telepono) sa Ministry of Health's regulasyon para sa ikaapat na yugto ng plano ng 

exit sa lockdown, na nagsimula noong Huwebes, 19.03.21. 

Pangkalahatan: 

1. Posibleng magsagawa ng mabilis na pag check sa may pasukan sa isang  negosyo na 

napapaloob  sa ilalim ng berdeng light , kahit para sa mga taong hindi nabakunahan o 

gumaling dahil sa Corona.  

Sa yugtong ito, ang opsyon na ito ay hindi makahadlang sa posibilidad na pumasok sa 

isang negatibong resulta sa isang regular na coronavirus pagtest para sa mga menor de 

edad sa hotels at hanggang sa 5% ng mga pumapasok sa isang kaganapan hall. 

 



 

 

2. Pag payag sa posibilidad na pag ooperate ng swimming pool, makatarungan, or atraksyon 

para sa mga turista- sa isang bukas na lugar- (kasama ang mga atraksyon na may mga 

pasilidad).  

3.  Pina payagan ang pag sasagawa ng mga aktibida  na napapaloob sa isang green light na 

lugar na kung saan may mga makatarungang mga pasilidad na pang sport. Ang permit ay 

magpapahintulot sa pagbabalik sa mga gawaing grassroots sports laro, sa isang may green 

light na  lugar tulad mga liga sa loob ng trabaho at iba pa. 

4. Posibleng magdaos ng anumang kaganapan o aktibidad na inorganisa sa isang berdeng 

karakter/ light, ayon sa dalawang uri ng mga kaganapan: mga kaganapang nangyayari sa 

yeshiva at walang pagkain (tulad ng sports games, mga kaganapan sa kultural na 

pangyayari sa yeshiva, isang klase para sa matatanda na nakaupo at walang pagkain, isang 

kumperensya na walang pagkain, atiba pa), o mga kaganapang nangyayari  sa pang 

kasalukuyan pagbebenta ng pagkain na hindi nakaupo (kabilang na ang mga party, 

kagalakan at kaganapan, klase na ginanap,  mga  musical show na ginaganap  nakatayo , 

marina at sports at iba pang mga kompetisyon). 

Mga event or kaganapan na mahigpit na pinagbabawal ang pagkain sa lugar:  

Para sa mga lugar na sarado:  

Hangang 5000 seaters – 75% hangang 1000 

Mahigit 5000 seaters – 30% hangang 3000  

Para sa mga lugar na bukas:  

Hangang 1000 seaters – 75% hangang 3000  

Mahigit 10000 seaters – 30% hangang 5000 

Mag events na ginaganap na nakatayo or may pagkain  

Hangang 50% para sa allowed at allotted na lugar, at mga bilang na hindi lalagpas hangang 500 na 

katao para sa isang bukas na lugar at 300 katao para sa isang building or establishment.  

5. Magkakaroon ng pag lift para sa mga pampubliko at negosyo: 

* pinapayagan ang pag lalagay ng isang stall sa loob ng mall na dapat naayon sa mga alituntunin 

(na napapaloob distansya sa bawat stall or pag lalagay ng dibisyon, pag bebenta ng mga pagkain 

na nakabalot lamang at iba pa). 

6. Pag bubukas ng mga stall na pang sport para sa mga atleta  na nakarehistro or isang miyembro 

ng organisasyon. Pinapayagan din ang mga bagong mga miyembro, na hindi nakipag compete 

itong dalawang taon na lumipas.  



 

 

 

 

7. ang mga atraksyong pangturista na napapaloob sa isang "lilang karakter" ayon sa ratio ng isang 

tao bawat 15 parisukat metro, at sa isang atraksyon na kasama ang mga pasilidad, kabilang din 

dito ang limitasyon ng hanggang 1,500 katao sa lugar na busy na pinapayagan na bilang ng mga 

 tao na bababa simula sa 10,000 katao, hangang 2,500 na katao sa lugar na kung saan ang allowed 

na bilang ay bababa sa 10,000 na bilang ng mga tao.  

8. Para sa panahon ng Pesach Holiday, para sa mga Hotels, mga event halls, pinapayagan ang mga 

maliit na bata hangang sa 5% sa mga presents na nasa lugar na may kasamang pag sasagawa ng 

test na PCR na negatibo- pinapayagan ang pag papakita or pag presinta ng resulta na naisagawa 

sa loob ng 75 oras bago ipresent (48 na oras sa lugar). 

9. Bahay dasalan na kasama sa green light na lugar: 

Pinapayagan ang pag papasok sa pamamagitan ng mabilisang pag sasagawa ng test. 

Booked or pinapayagang bilang ng mga tao:  

Para sa isang lugar na sarado/ building/ establishment – hangang 5,000 seaters- ang bilang ng mga 

tao na hindi lalagpas sa 30% ayon sa  pinapayagang bilang ng mga tao na nakbooked  at hindi 

lalagpas  sa 3,000 na katao.  

Mababa sa 5,000 seaters – bilang ng mga tao na hindi hihigit sa 50% ayon sa  pinapayagang bilang 

ng mga tao na nakbooked  at hindi lalagpas  sa 1,000 na katao.  

Para sa isang bukas na lugar- hihigit sa 10,000 na seaters – hangang 30% ayon sa pinapayagang 

bilang ng mga tao na nakbooked at hindi lalagpas sa 5,000 na katao.  

Mababa sa 10,000 seaters: hangang 50% ayon sa pinapayagang bilang ng mga tao na nakbooked 

at hindi lalagpas sa 3,000 na katao.  

 

Ang mga regulasyon ay epektibo hanggang Sabado, Abril 3, 2021. 

 

 

 

 

 


