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)ד( לצו בריאות העם )נגיף 2הנחיות אישור יציאה ממקום הבידוד לאדם המצוי בבידוד לפי סעיף  הנדון:
2020-הקורונה החדש()בידוד בית והוראות שונות()הוראת שעה(, תש"ף

בלבד. 31.7.21לתקופה שעד יום  5.4.21להנחיות מיום נוספת הנחיה זו 

 להתחסןיציאה מבידוד על מנת  3.10

בקשה ליציאה מבידוד לצורך קבלת חיסון לנגיף הקורונה תועבר להכרעת הצוות הרפואי המשרדי או מנהלת 

 המוקד.

 ביציאה ממקום הבידוד יש לעמוד בתנאים הבאים:

ה לצו.3על המבודד לעטות מסכת פה ואף לאורך כל השהות מחוץ למקום הבידוד בהתאם לסעיף    3.10.1

מטרים לפחות מאנשים אחרים  2גע פיזי עם אף אדם, יש להקפיד על שמירת מרחק של אין לבוא במ  3.10.2

בכל עת, למעט בעת קבלת החיסון.

האישור הוא חד פעמי וניתן ליציאה אחת בלבד.  3.10.3

שעלולים  םמיניסתת מ\ה בטוב ולא סובל\ת חש\המבודדיציאה ממקום הבידוד תתאפשר רק במידה ו  3.10.5

השעות שלפני  48מעלות ומעלה, שיעול, קשיי נשימה וכו'( במהלך  38)כגון חום להעיד על מחלה 

היציאה.

הנסיעה ממקום הבידוד למקום קבלת החיסון ובחזרה תתבצע ככל הניתן ברכב פרטי כאשר המבודד    3.10.6

ינהג ברכב וללא נוסעים נוספים. באם לא מתאפשר, יש לנסוע ברכב פרטי קבוע, על הנהג לעטות 

של הרכב. יש לנסוע ברכב עם  וריל הנסיעה, על המבודד לשבת במושב האחכת פה ואף לאורך מסכ

חלונות פתוחים. בכל מקרה אין לנסוע בתחבורה ציבורית.

האישור תקף רק כל עוד לא השתנו הפרטים שמסר הפונה במסגרת הבקשה ובתנאי שלא הופיעו חום    3.10.7

 בפרק הזמן ממתן האישור ועד ליציאה ממקום הבידוד. 3.10.5או תסמינים אחרים המפורטים בסעיף 

לא בתוקף
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השעות לפני היציאה מבידוד,  48במהלך  PCRיציאה מבידוד יותנה בהתחייבות לבצע בדיקת אישור    3.10.8

על אף האמור, אישור  ולא לצאת ממקום הבידוד למטרה שאושרה לו עד לקבלת תשובה שלילית.

אינו מותנה  11.7.21חיסון במקרה בו נקבע תור עד ליום  שונה שליציאה מבידוד לצורך קבלת מנה רא

וקבלת תשובה שלילית כאמור.  PCRבביצוע בדיקת 

.יש לתאם מראש מול קופת החולים מועד קבלת החיסון   3.10.9

בברכה,

 פרייס -ד"ר שרון אלרעי
 ראש שרותי בריאות הציבור

לא בתוקף




