
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת
פעילות) התש"ף-2020

דגשים לליל הסדר ולתקופה 7.4.2020 – 11.4.2020

07/04/2020

הגבלות תנועה – איסור יציאה מהיישוב:
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) התש"ף-2020 (להלן:

"התקנות"), הנן בתוקף עד לאחר חג הפסח.

תקנה 2 קובעת איסור יציאה ממקום מגורים למעט למטרות הבאות:

הגעה למקום העבודה (בהתאם לתקנות שע"ח ספציפיות המגבילות את מצבת
העובדים ל-15% למעט חריגים) – תקנה 2(1);

הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים – תקנה
;(2)2

קבלת שירות רפואי תרומת דם; הפגנה; הליך משפטי והגעה לכנסת; טיפול
במסגרת רווחה; יציאה למרחק של עד 100 מטרים; הלוויה, ברית, יציאת אישה
למקווה; סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
אישור פרטני של משרד החינוך לפעילות חינוכית; העברת קטין שהוריו חיים

בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לבית ההורה השני – תקנות 2(3) – 2(15) לתקנות.

בתיקון שנכנס לתוקף היום, 7.4.2020, נעשה תיקון לתקנה 2(2) – היתר
ה"הצטיידות", כדלקמן:

מיום שלישי 7.4.2020 בשעה 19:00 עד שבת 10.4.2020 בשעה 6:00:
מותר להצטייד במזון תרופות ומוצרים חיוניים רק בתחום יישוב המגורים (או ביישוב

סמוך אם לא ניתן להצטייד ביישוב).

במשך 16 שעות החל מיום רביעי 8.4.2020 בשעה 15:00 ועד יום חמישי
9.4.2020 (חג פסח) בשעה 7:00:

ניתן להצטייד רק בתרופות ומוצרים חיוניים ורק בתחום יישוב המגורים.

יתר ההיתרים ליציאה ממקום המגורים עומדים בתוקף גם במהלך ימים אלו
למעט שהייה במקום עבודה כמפורט להלן:

צמצום ההיתר לשהות במקום עבודה:
במקביל נכנס לתוקף היום, 7.4.2020, תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר

http://trailer.web-view.net/Show/0X42FD6BA182EA897EFB343B21C1C4BD0263F32B647E66FA1B1AC80382EB3F1E1ACE621924E3B8FD11.htm
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הסר | דווח כספאם

העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה) התש"ף-2020,
כדלקמן:

מיום רביעי 8.4.2020 בשעה 15:00 עד יום שישי 10.4.2020 בשעה 6:00:
במקום עבודה ביישוב שמרבית תושביו יהודים, לא ישהו עובדים כלל, למעט
עובדים ששהייתם הכרחית לשם שמירה על מקום העבודה, תחזוקתו או ביצוע

פעילות חיונית או דחופה בו.

בתקופה הנ"ל שבין 7.4.2020 – 10.4.2020 לשוטר תהיה סמכות למנוע יציאה של אדם
או רכב מהיישוב, לדרוש מאדם להזדהות ואף לעכב אדם או רכב. 

שימו לב כי הגבלה זו לא הוחלה על מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת
לתקנות, אך לאור החשש שהשוטרים בשטח לא יהיו ערים לכך, מומלץ להמעיט ככל
הניתן בהגעת עובדים גם למקומות אלה, ובמידת הצורך להסב את תשומת לב
השוטרים בשטח כי הינכם עובדים במקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת

לתקנות. 

לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות
נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2), התש"ף - 2020, לחץ כאן.

לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3), התש"ף -
2020, לחץ כאן.

 

פרטי קשר 

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.

להצטרפות לעדכוני לקוחות לחץ כאן
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