הקלות בכפוף למגבלות

חובה:
לעטות מסכת פה ואף בכל יציאה מהבית
(מגיל  6ומעלה)
אי ציות עלול לגרור קנס בסך ₪ 200
 2מטרים

לשמור על מרחק של
 2מטרים מאדם לאדם
להקפיד על רחיצת ידיים
מספר פעמים ביום
לשמור על מרחק  100מטרים
מהבית למעט פעולות מותרות
על פי הרשימה בסוף
להישאר בבית ולהימנע מביקורים
בבתים של אחרים
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משרדים | תעשייה | שירותים
התו הסגול
חובת המעסיק לתשאול העובדים
למצבם הרפואי -לא תותר כניסה עם
חום מעל  38°או מגע קרוב עם חולה

תעשייה ,ייצור ושירותים יוכלו
לשוב למתכונת עבודה של עד
 30%ממצבת כוח האדם או עד 10
עובדים ,לפי הגבוה מביניהם .בעלי
ה״תו הסגול״ יוכלו להעסיק היקפי
כוח אדם גבוהים יותר

אין ישיבות של יותר מ 8-אנשים
(ובתנאי של  2מטרים מאדם לאדם)

מינוי ממונה קורונה לשמירה על
הכללים

אין התקהלויות בפינות קפה
ומטבחונים ואין אכילה משותפת

הגיינה ניקיון וחיטוי כל קבועי זמן

עבודה בצוותים קבועים והסעות
בהרכבים קבועים

לעטות מסיכות כל הזמן למעט
כשנמצאים לבד בחדר

אין שימוש משותף בציוד משרדי

עבודה בחלל משותף (open
 )spaceתעשה עם מחיצות

אין קבלת קהל

בני  67שלא הגיעו לעבודה ,ימשיכו
לעבוד מהבית
מומלץ לאנשים עם מחלות רקע
לעבוד מהבית
אם התגלה חולה במקום העבודה,
מקום העבודה ייסגר עד לקבלת
אישור משרד הבריאות

הפרת החובה – ביטול הקלות

עד  2אנשים בחדר של עד 20
מטר ,או מספר גדול יותר אם בין
עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע
העברת רסס; בחדר מעל  20מ"ר-
עד  5או יותר ,במידה ויש מחיצה
בין עובד לעובד
כל מי שיכול לעבוד מהבית
עושה זאת
בעבודה מול ספקים ולקוחות,
ימונו אנשים קבועים
שלטי הסברה עם הכללים
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חינוך
מערכת החינוך נשארת סגורה למעט חריגים

אין חוגים ופעילות חברתית בכל
שעות היום

חינוך מיוחד -עד  3ילדים בקבוצה
עם רבע שעה הפסקה בין קבוצה
לקבוצה

אין אכילה משותפת

הגיינה ניקיון וחיטוי כל קבועי זמן

תפילה

חיבור של עד  3משפחות עם מטפל
קבוע ושמירה על כללים (מדידת
חום ,הגיינה ,מעקב סימפטומים,
מסיכות לכל מי שמחויב בכך)

 19אנשים במרחב הפתוח במרחק
של עד  500מטרים ממקום
המגורים או ממקום העבודה
ובמרחק  2מטרים אחד מהשני

ספורט
לא תותר כניסה לחופי הים,
פארקים ,גני שעשועים ומתקני
ספורט עירוניים .התקהלויות
אסורות

מותרת פעילות ספורט של יחיד,
עם אדם קבוע אחד בלבד או
אנשים החיים באותו משק הבית -
ברדיוס של עד  500מטרים מהבית
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מסחר קמעונאי  -״התו הסגול״
להלן הענפים שאושרה פתיחתם בכפוף לתנאים:
ציוד מידע ותקשורת ,ציוד אודיו ווידאו ,מחשבים ,ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת ,טקסטיל ,כלים ממתכת,
צבעים וזכוכית ,שטיחים ,חיפויי קיר ורצפה ,רהיטים ,מוצרי חשמל וגז ביתיים ,כלי בית ,חפצי תרבות ופנאי,
ספרים ,עיתונים ,ציוד משרדי וצורכי כתיבה ,ציוד ספורט ואופניים ,כלי נגינה ,מוזיקה וסרטים ,אביזרים
רפואיים ,מכבסה ,מתפרה וסנדלריה.

הגבלת מספר נכנסים לחנות :לא
יותר מ 2-לקוחות בו זמנית בחנות
או  2לקוחות לכל קופה רושמת,
מעל  100מטרים 4 ,אנשים לכל
קופה רושמת

מעקב מלא אחר הנכנסים לחנות

קניונים ומרכזי קניות גדולים
סגורים

עבודה במשמרות קבועות

אם התגלה עובד חולה בחנות,
החנות תיסגר (למעט מזון ותרופות
שהוגדרו כחיוניות) עד לאישור
משרד הבריאות

הצהרת בריאות ומדידת חום
ללקוחות

מעבר אמצעי תשלום – ללא
חתימה על כרטיס האשראי
סימון מרחק של  2מטרים בין
לקוחות בקופה
הגיינה ניקיון וחיטוי כל קבועי זמן
מחיצה פיסית בין המוכר לקונה
ניתן לבצע משלוחים מכל החנויות
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פעילויות מותרות
יציאה לעבודה

סיוע לאחר על פי הכללים

קבלת שירות רפואי או
תרומת דם

העברת קטין בין הורים
והבאת ילדים להשגחה
בזמן יציאה לעבודה של
עובדים חיוניים
תותר יציאה לברית או
לחתונה בשטח פתוח בלבד,
עד  10אנשים לכל היותר
ושמירה של  2מטרים
תותר יציאה למקווה גברים
ובלבד שלא ישהו במתחם
מעל  3אנשים
ניתן להפעיל גן חיות,
ספארי או גן לאומי עבור
פעילות במקום פתוח
המיועדת לאדם עם
מוגבלות בהתאם להנחיות

הפגנה ,הליך משפטי
הגעה לכנסת
טיפול במסגרת רווחה
פעילות ספורט לפי
ההנחיות
התאווררות עד  100מטרים
תפילה על פי הכללים

אי חבישת מסיכת פה ואף ואי נשיאתה עלול לגרור קנס בסך ₪ 200

נשארים בבית!

