
 

 
 
 

 

 ף תש" ד' בסיוון|   27.5.2020 | רביעייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 92מספר  מסמך 

כיצד פועלות מדינות העולם לפתוח מחדש את משקיהן  
 קורונה?  חזור לשגרת חיים בנוכחות הול

 עיקרי הדברים

חיים בנוכחות מדינות רבות בעולם עוסקות בשבועות האחרונים בחזרה לשגרת  .1

ה פתיחשגרה חדשה הכוללת לות מגבלות שהוטלו ומייצרות ימק :קורונהה

המדינות החלו בתהליך  יחוק.ר אמצעיאימוץ המשק לצד  מחודשת של

תוכניות ירידה משמעותית בתחלואה; פרסמו מראש  שזיהוההקלות רק לאחר 

וקבעו קריטריוני תחלואה  ההדרגבפעלו  מפורטות לביצוע ההקלות;

 למעבר משלב אחד למשנהו.

לפעילות אלקטיבית  החזרראשית  ההדרגתיות על פי רוב הייתה ענפית: .2

פתיחה ו למסחר ופתיחת בתי עסקחזרה  לאחר מכן הבריאות,במערכת 

הבילוי מקומות  .תחבורה ציבוריתה ושל מערכת החינוךשל  הדרגתית

 מספר התיירות טרם נפתחה במרבית המדינות.ונפתחו לבסוף,  והמסעדות

 ונתנו הנחיות נפרדות לכל אזור.  הבדילו בין אזורים במדינה מדינות

מספר ו ,שהפעילוהסגר מדיניות יצאו ממצב החירום ומ המדינות -באסיה  .3

חלק קטן מהמדינות  -באירופה  .התפרצויות נקודתיות זכו למענה תקיף

הפחתת בעיצומו של תהליך בעוד אחרות נמצאות  ,נמצאות במצב דומה לאסיה

שנפגעו אלו , אך בין המדינותניכרים הבדלים משמעותיים  -בארה"ב  .ההגבלות

 טרם התחילו בהקלות. קשה

הן  בהצלחההמדינות שמצליחות לפתוח את משקיהן תונה, בשורה התח .4

אלו שהחלו בהקלות ברמת תחלואה נמוכה; ביצעו מעבר הדרגתי וזהיר 

מענה מקומי אך תקיף יכולת לתת הציגו  -בין שלב לשלב; ובעיקר 

אף להשיב את ובמידת הצורך  התפרצות מחודשת, להשתלטות על

 מגבלות. ה
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 מאיאמצע ות העולם נכון לההקלות במדינ – 1טבלה מספר 
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 רקע

הוכיחו  שלהןההגבלות אשר הוטלו על אזרחים ברחבי העולם והניהול המבוקר  .1

 והביאו לירידה ברמת התחלואה בנגיף הקורונה.  ןיעילותאת 

ההגבלות על  אתלאור מגמת ירידה זו, ניכר כי מדינות שונות פועלות להקל  .2

ההקלות  תקן. מסמך זה יסקור אאזרחיהן ולהתיר את הסגר שהוטל בחל

 כמה מהמדינות ויפרט עליתאר תמונת מצב עולמית השוואתית  ,המדוברות

 בנפרד.

 במאי. 18-לבמסמך נכון המוצג המידע  .3

 ניתוח השוואתי

החלו בהקלות רק לאחר שהייתה ירידה  רוב מדינות העולםניכר כי  .4

 מספרפי בחנו זאת ל ןחלקובמקרי הדבקה חדשים.  משמעותית בתחלואה

 מספרב ניכרת, ירידה 1-נמוך מ 1קצב התרבותאחרות לפי , חולים חדשים יומי

  .החולים המאושפזים או שילוב של הנ"ל

פורסמו מראש  .והדרגתית, זהירה המדינות פעלו בצורה מבוקרתמרבית  .5

תוכניות מפורטות לצעדים שיבוצעו, תוך הגדרת קריטריוני תחלואה למעבר בין 

, והצהרה מראש על אפשרות לחזרה לאחור במקרה של אחד למשנהושלב 

קורונה" לוו חיים בנוכחות התוכניות "החזרה לשגרת החמרת התחלואה. 

לצד בקמפייני הסברה אשר הבהירו לציבור הרחב את ההקלות החדשות 

והמלצות להמשיך  (מהמסכות, שמירה על היגיינה וכדו עטיית)הנחיות ריחוק 

 . וציםנחשאינם להמעיט במפגשים 

כאשר  התפרצויות ממוקדות חדשות.במספר מדינות, בעיקר באסיה, היו  .6

פעלו במהירות ונחישות ואף  אלה מקרה הדבקה מחודש, מדינות התרחש

 הדבקה במועדוןאירוע למשל, בדרום קוריאה לאחר מגבלות. את ההחזירו 

 
 מכונה גם "מקדם ההדבקה", כלומר כמה אנשים בממוצע מדביק אדם חולה.  1
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הטילה סין במאי(.  11כל מקומות הבילוי באופן גורף ) שובאול נסגרו יסלילה ב

מחדש סגר על מחוזות מסוימים כאשר זוהתה בהם התפרצות מחודשת, אפילו 

 (. בהמשךלפי מדינות הרחבה ראו )בקנה מידה קטן 

מגבלות על תנועה. לאחר הבהסרת  יתהתחילת ההקלות במרבית המדינות הי .7

תחילה הוסרו  :בהדרגה על פי ענפיםבחרו רוב המדינות לבצע הקלות מכן, 

לאחר מכן  במערכת הבריאות,על מתן טיפולים אלקטיביים  בעיקר ההגבלות

מערכת החינוך פתיחה הדרגתית של  מסחר ובתי עסק,התאפשרה חזרה ל

התקהלויות.  ישורוא מקומות בילויורק לבסוף פתיחה של  ותחבורה ציבורית

אך קיים  ,במדינות השונות שבה לפעילות סדירההתיירות במרביתה טרם 

הן של תיירות פנים והן של תיירות חוץ בשבועות  חהפתילעיסוק באפשרות 

למשל,  –הקרובים. התאמות נעשו בהתאם להקשרים תרבותיים או לוגיסטיים 

ניתן אישור להחזרת גבוה בהן מדינות ששיעור השימוש בתחבורה ציבורית ב

 . יחסית התחבורה בשלב מוקדם יותר

 -דלה אזורית הבבחלק מהמדינות, לצד ההדרגתיות הענפית נעשתה גם  .8

רמת מגבלות מקיפה יותר,  ותרהתחלואה גבוהים יותר נהנתוני שבהם אזורים ב

מהסגר בהדרגה החלה לצאת כולה סין  ,למשלוהתנועה בין האזורים הוגבלה. 

 .תנועהבעוד מחוז חוביי נשאר תחת הגבלות 

מצליחה והמבוקרת  תמדיניות ההקלות המדורגבמאי( ניכר כי  25לפי שעה ) .9

. התפרצות בתחלואהמשמעותית מדינות ולא נראית עלייה ת המרביב

 דוכאו במהירות ויעילות, לפעמים תוך החזרת מגבלות נקודתיות. ותחדש
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 ניתוח מדינתי

 סין

בתי  יחסית. לשגרה השבת המערכת הרפואית( סבמר 1)היה השלב הראשון  .10

החולים שהוקמו במיוחד לטיפול בקורונה נסגרו וצוותים רפואיים שנשלחו 

  כתגבורת לווהאן הוחזרו לאזורי מוצאם.

ציר גאוגרפי  ובשני צירים מקבילים:בהדרגה  לאחר מכן, שחרור המשק נעשה .11

כלומר, שחרור ההגבלות נעשה באופן דיפרנציאלי באזורים שונים של  וציר ענפי.

ה מחדש של ענפים שונים במשק בזה אחר זה. כנגזרת מכך, סין, במקביל להפעל

אם הענף שלהם  -מקומות עבודה נפתחו רק אם ענו על שני התנאים כאחד 

 שוחרר וגם האזור.

המחוזות בסין -תת - נראה כי השיקול המכריע בציר הגאוגרפי הוא בריאותי .12

קרים (, בהתאם למספר המגבוהה, בינונית, נמוכהחולקו לפי רמת סיכון )

 החדשים שהתגלו בהם:

מחוזות אלו -הימים הקודמים; בתת 14-ללא נדבקים ב -)ירוק( סיכון קל  .א

 מעבר של נוסעים בין וחזרה לשגרה מהירה יחסית  יםמתאפשר

 מחוזות בסיכון קל.-תת

הימים הקודמים או יותר  14-נדבקים ב 50-פחות מ -)צהוב( סיכון בינוני  .ב

לית ומהירה )היחס לגודל האוכלוסייה אך ללא צמיחה אקספוננציא 50-מ

מחוזות בסיכון בינוני אי אפשר -גמיש ולא ברורה הגדרת הצמיחה(; מתת

מחוזות אחרים בסיכון קל, ולא מתאפשרת התקדמות -לעבור לתת

 בתהליך פתיחת המשק.

אלו נכנסים להסגר  מחוזות ;נדבקים 50-יותר מ -)אדום( וה סיכון גב      .ג

  מלא.
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וזות בסין חזרו לשגרה לפני מחוז חוביי, ורוב מחוז חוביי חזר למשל, רוב המח .13

לשגרה לפני בירת המחוז ווהאן )מוקד ההתפרצות הראשוני(. ההתקדמות בציר 

כיוונית: אם מתגלים מקרי הדבקה חדשים באזור כלשהו שכבר -אינה רק חד

גבלות כאזור בסיכון גבוה יותר ולהטיל עליו סגר או ה שובשוחרר, ניתן להגדירו 

באפריל(; בעיר חרבין במחוז  3מחוז של מחוז חנאן )-כך קרה בתת .אחרות

ומחדש בווהאן  ;במאי( 11באפריל(; בעיר שולאן שבמחוז ג'ילין ) 13הילונגג'יאנג )

במאי(. במקרים אלו, הוגדרו האזורים כבעלי סיכון  11עקב התפרצויות מחודשת )

נדבקים בשולאן  17למשל  - נדבקים 50-גבוה )אדום( למרות שהיו פחות מ

 הספיקו כדי להכניס את העיר לסיכון גבוה ולסגר.

בציר הענפי תועדפו הענפים השונים תוך שקלול רמת הסיכון הבריאותי  .14

, הושם דגש במסגרת זאתהמאפיינת כל ענף והתרומה הכלכלית של הענף. 

 :מיוחד על ענפים עם היקף תעסוקה גבוה ובעלי תרומה גבוהה לתוצר. כך

)רכבות,  בדגש על פרויקטי תשתית גדולים נפתח ענף הבנייה,תחילה  .א

תעשיות התומכות בו ישירות כמו  לצדכבישים, נתיבי מים, שדות תעופה( 

מספר האנשים הגדול שניתן להעסיק בענף זה,  נוכחתעשיית הפלדה. זאת, 

גם מאחר שרוב העבודה בו נעשית שוייתכן  הקישוריות הענפית הגבוהה שלו

 אוויר הפתוח ולכן מציבה סיכון נמוך יותר להדבקה.ב

בדגש על מפעלים שמוצריהם  יה,יבהמשך החל להיפתח ענף התעש .ב

מפעלים הכרחיים  )תעשיית הרכב, תעשיית המאווררים(, מיועדים לייצוא

)מפעלי דשן ופוספטים, תעשיית העמודים של חוביי( או   לענפים אחרים

בשל   ,והסיבים האופטיים(. זאת)תעשיית האלקטרוניקה  שניהם יחד

כנראה מאחר שניתן לשמור בהם על מרחק ו שלהם לתוצר הרבההתרומה 

 את הסיכון להדבקה. ולהקטיןסביר בין העובדים 
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זאת, מלבד במחוז חוביי.  אחר כך נפתחו ענפי התיירות והקמעונאות, .ג

נשקף מהם ולמרות תרומתם הכנראה בגלל סיכון ההדבקה הגבוה יותר 

 תית לתוצר.המשמעו

כנראה בשל סיכון ההדבקה לבסוף נפתח חלקית ענף הבילוי והפנאי,  .ד

כמה ימים אחרי פתיחת  ,בו ותרומתו הקטנה יותר לתוצר. כמו כןשהגבוה 

במרס( עקב  27) שובבמרס( הם נסגרו  20בתי הקולנוע וברי הקריוקי )

 פתח מחדש רק במהלך מאי.ילהפויים צהם ו ההערכת סיכון גבוה

אישור  אישור מראש של הממשל.מחדש של כל משרד או מפעל דורשת  פתיחה .15

למניעת  עומד בתקנים ובנהלים המיוחדים זה ניתן רק אם הוכח שהמקום

עיכבה דרישה רגולטורית זו  הלי ריחוק והיגיינה.והתפשטות הקורונה, הכוללים נ

  פתיחת מפעלים.  רבות

כמערכות מוסדות החינוך, התחבורה הציבורית ובמקביל, שחרור ההגבלות על  .16

 ם שלתומכות בהפעלה המחודשת של המשק, נעשה בהתאם לשיקול דעת

 -בשלב מאוחר יחסית  םאותהשלטונות המקומיים בסין. ברוב האזורים בחרו לפתוח 

 נטייהוה "רמת סיכון נמוכה",בכחודש ואף יותר מזה לאחר שהוגדר אזור 

  החינוך.  דותלפתוח את התחבורה הציבורית לפני מוס הייתה

כדי להתגבר על חוסר ההתאמה בין התחבורה הציבורית המוגבלת לתעסוקה  .17

 השלטונות המקומיים בסין הפעילו בעידוד הממשל המרכזיהמתרחבת, 

בהמשך, באזורים עם הסעות ייעודיות של עובדים ישירות למקום עבודתם. 

 רכבות "רמת סיכון נמוכה" התחבורה הציבורית התרחבה בהדרגה: תחילה



 

8 
 

 עירוניות ולבסוף גם טיסות -, אחריהם רכבות ביןיםעירוני-פנים ואוטובוסים

  . שיטת ההסעות הייעודיות ממשיכה באזורים עם "רמת סיכון גבוהה".מדיניות-פנים

מוסדות החינוך נפתחו גם הם בהדרגה. בתחילה חזרו ללימודים הכיתות  .18

מוכות, כיתות הביניים הנגם הכיתות ולאחר הצלחה חזרו  ,הגבוהות ביותר

הסיבה לבחירה  והמכללות המקצועיות, בהתאם לשיקול הדעת של השלטון המקומי.

תלמידי כיתות אלה עומדים לקראת להתחיל דווקא בכיתות הגבוהות היא כי 

המשפיעים במידה מכרעת )גאוקאו(,  מבחני הקבלה הלאומיים לאוניברסיטאות

הרשויות בסין סייעו לא ברור אם וכיצד  .בסין נוערה על עתידם המקצועי של בני

בזמן  תםעבודמקום ליסודי ומטה שחזרו  הלומדים בבי"סלהורים לילדים 

 שמוסדות החינוך המתאימים נותרו סגורים.

חברות תעופה רשאיות לבצע  עדיין לא הוסרו. נ"לההגבלות על הטיסות הבי .19

כולים להיכנס ללא  ותושבים זרים אינם י ,טיסה אחת בשבוע לנמלי התעופה בסין

בין דרום קוריאה  ,בוטלו(. עם זאת סמר חודש ויזה מיוחדת )כל הוויזות שניתנו לפני

 לגבי חידוש הטיסות המסחריות בין המדינות.מתקדמים  מתקיימים מגעים לסין

בסיכון נמוך שהמחוזות -ותחילת אפריל בתת סגם לאחר החזרה לשגרה בסוף מר .20

חולים חדשים ביממה. באמצע  שנירדת לפחות מקצב הנדבקים היומיים להמשיך 

אך אלו היו בעיקר הדבקות  ,אפריל נרשמו גלי הדבקה נוספים בכמה מחוזות

 ההתפרצות.על  בזכותו הצליחו להשתלטמיובאות, ומחוזות אלו חזרו לסגר נקודתי ש

בסיכון נמוך הממשלה לעיתים החמירה מחדש את שגם במחוזות על כך, נוסף  .21

מחדש של בתי הקולנוע  הסגירהממשלה על הורתה  למשל,, במרס 27-הנהלים. ב

לאחר חישוב מחודש של ניהול  ,וברי הקריוקי שנפתחו ארבעה ימים מוקדם יותר

 במאי.  8-סיכונים. פתיחה מחדש של בתי הקולנוע נעשתה רק ב
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עד כה, מסתמן כי תהליך החזרה לשגרה בסין עובר בהצלחה, תוך  .22

  דפרינצאליים אך קפדניים. יםנקודתי סגריםהטלת 

 הונג קונג

 החל את ההגבלותבהדרגתיות ממשלת הונג קונג נקטה מדיניות אשר החריפה  .23

במרס. כחלק ממצב החירום  2יום לפני החולה הראשון( ועד  20בינואר ) 3-מ

תכיפות האוטובוסים צומצמה התנועה מסין, נעצרה אשר הוכרז בסוף ינואר 

מקומות ציבוריים נוספים שהוגדרו כלא חיוניים; כן ונסגרו מוסדות החינוך ו

נשלחו לעבוד מביתם, ועסקים רבים הושבתו או ציבור עובדי ועובדי ממשלה 

הממשלה כי כל  הכריזה בפברואר )שבועיים אחרי החולה הראשון(  5-נסגרו. ב

יום, וכי מי שאינו   14תושבי הונג קונג השבים מחו"ל נדרשים להיכנס לבידוד של 

 שב קבע לא יורשה להיכנס לשטח הונג קונג. תו

ראשונה הקלה הממשלה אישה יום אחרי החולה הראשון(  40במרס ) 2-ב .24

. בעקבות זאת, בתי עבודתם םלמקו אלף עובדי הציבור לחזור 180-לאפשרה ו

עסק רבים נפתחו והחלו לעבוד כרגיל, אך מוסדות החינוך נותרו סגורים 

 באפריל. 20-וההנחיה לסגירתם הוארכה עד ה
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 כדי להשיבטיסות אזרחיות  להוציאבמרס(  4ממשלת הונג קונג החלה ) .25

המחוז ש, מאחר (תושבי הונג קונג 3,800-כ) הנמצאים במחוז חוביי םתושבי

, כל התושבים ששבו בטיסות אלו חויבו כמו כן .ארוכה הנמצא במצור תקופ

מקרה של אדם יום במתקן בידוד ממשלתי, כנהוג בכל  14להיכנס לסגר של 

 החוזר להונג קונג מאזורים בסיכון גבוה.

החוזרים ממחוז חוביי  ובו נמנו ,נוסףהידבקות החל גל במרס(  15בתוך ימים ) .26

אובחנו במתקני הבידוד הממשלתיים שאליהם נשלחו מיד עם אלה  .בסין

 הפצה נוספת של המחלה בקרב תושבי הונג קונג.הייתה  לא לכןהגעתם, 

מקרי הדבקה בקרב העובדים אשר חזרו למקומות  שמונהלו התג רסבמ 11-ב .27

שהמחלה תתפרץ לכך עבודתם ונחשפו לנגועים. מקרים אלו היו סכנה ממשית 

 ותופץ בקרב הציבור.

 דרשה  תחילהלכמ צעדים והגבלות. תשור הממשלהנקטה בעקבות זאת  .28

 יום לאחר החולה הראשון( מכל התושבים החוזרים ממדינות 57 - במרס 19)

 זרות להיכנס לבידוד ומהעובדים לעבוד מבתיהם.

בהדבקת פנים  25מתוכם )חולים חדשים  48במרס, ולאחר שהתגלו  20-ב .29

במרס נאסרו כניסות של  25-ב החלו החמרות נוספות: (והשאר מווהאן

עליהם אמצעי  נשאובידוד ו מיי 14-אזרחים זרים. כל האזרחים השבים נכנסו ל

במרס  29-בדיקות קורונה. בנבדקו בב ואירופה החוזרים מארה" גם ;מעקב

אנשים ומסעדות הותרו לעבוד רק בחצי  ארבעהנאסרו התקהלויות של יותר מ

ברי באפריל נסגרו מועדונים, חדרי כושר, מכוני יופי ו 1-. בםתפוסה ובמרווחי

גם הברים. מקומות העבודה נשארו פתוחים )עם נסגרו באפריל  3-וב ,קריוקי

בכניסה ושמירה על מסכות והיגיינה( אך עם העדפה לעבודה בדיקות חום 

 מהבית.
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  לרדת בהדרגה.ומספר החולים החדשים החל יעילותם  את הוכיחוהצעדים  .30

באפריל לא  20-ביום וב ארבעהמספר החולים החדשים ל ירד באפריל 12-ב

להותיר הממשלה החליטה  לא היו נדבקים חדשיםאף שנרשמו מקרים חדשים. 

 באפריל. 23-יום החל מה 14-והאריכה את תוקפן ב כפי שהן,לות ההגב את

 0-החולים היומי קרוב ל היה מס'בהם שואחרי שבועיים במאי,  5-ב .31

בסגר  משמעותיותהקלות הדרגתיות החלו  ,חולים חדשים במצטבר( חמישה)

בני אדם וחדרי הכושר ומכוני היופי  שמונהההגבלה על התקהלויות עלתה ל -

שוב מקומות בילוי נשארו סגורים. מערכת החינוך צפויה ל ת, אךילולפע שבו

יחזרו שכבות התיכון ורק לאחר מכן השכבות  לכתחילה - במאי 27-בלפעול 

 הנמוכות יותר.

 :מהונג קונגללמוד כמה דברים  ניתן .32

הונג קונג משמשת דוגמה לאזור שהסיר את  -בהסתכלות על הגל הראשון  .א

התפרצות נוספת של הנגיף. ל ובכך הוביל וקדם מדיההגבלות על אזרחיו מ

ההגבלות, ועל  אתלהקל  אפשרבהם שעל התנאים אנו למדים ממקרה זה 

 ההשלכות של הסרה מוקדמת שלהן.

התגובה המהירה של הממשלה והחלת ההגבלות מחדש  ,עם זאת .ב

 שובקונג ל נדבקים חדשים, אפשרה להונג 50כשההתפרצות לא עלתה על 

מתים  ארבעהחולים ו 1,052וכיום הם עומדים על  ,נגיףרה במהילשליטה 

 בלבד.

סגירת מערכת החינוך )שלא נפתחה מחדש בשום פרט לשיש לציין  .ג

מינוריות יחסית. רוב בתי מראש קונג היו  שלב( ההגבלות בהונג

כך  –העסק, המשרדים והקניונים נותרו פתוחים גם בשיא ההגבלות 

 השוואהבהגבלות היו מעטות ה ךהמששההשלכות הכלכליות על 

 .למדינות אחרות
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 יפן

ככלל, השלטון המרכזי ביפן בחר לא לקבוע איסורים ותקנות בצורה רשמית,  .33

( ולמושלים המקומיים מקום prefecturesולאפשר למחוזות ) המליץאלא רק ל

לקבוע הנחיות מקומיות. עם זאת, האזרחים על פי רוב בחרו לפעול לפי המלצות 

 רכזי. השלטון המ

 בהיקףלאחר עלייה חדה ו ,באפריל( 7עם הכרזת מצב החירום הלאומי ) .34

כ"אזורים תחת מחוזות  13יפן הגדירה  ,באפריל( 16)  סהתחלואה במהלך מר

ההבדל העיקרי בין מחוזות תחת התרעה לאלו שלא הוא  התרעה מיוחדת".

 שהאחרונים הורשו לקדם צעדי חזרה לשגרה מוקדם יותר מתאריך הסיום

 הוארך תאריך זה במאי, ולאחר מכן  7שהממשלה המרכזית הגדירה )

 במאי(. 31-ל

מסירה את במאי, אז הודיעה ממשלת יפן כי היא  14-מגמת שינוי החלה ב .35

אשר מהם יוסר  מחוזות, שמונה למעטמכל מחוזות המדינה  מצב החירום

רידה מגמת הימנראה כל הכנבעה בסוף מאי כמתוכנן. החלטה זו מצב החירום 

בתחלואה במרבית המחוזות. חשוב לציין כי משמעות הסרת מצב החירום היא 

מתן היתר מטעם השלטון המרכזי למושלי המחוזות להסיר את המגבלות, אך 

כל מחוז רשאי להחליט בעצמו על הסרת המגבלות אינה הנחייה מחייבת. זאת 

  ועל קצב הסרתן.

להשבית את י הוחלט עם הכרזת מצב החירום הלאומ -מערכת החינוך  .36

 שאולכוסייתם דלילה שני מחוזות במדינה .2020עד ספטמבר  מערכת החינוך

 במאי את מערכת החינוך שלהן לפעולה. 7-החזירו ב

המליץ  באפריל( 7עם הכרזת מצב החירום ) -אתרי תיירות ובתי הימורים  .37

ברוב  סגרו. המלצה זו קוימה באופן וולונטרייכי מקומות אלו י הממשל המרכזי

 , אך לא תמיד נאכפה.המחוזות
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בתי העסק והשירותים במדינה לא הוגבלו  רוביודגש כי למעט המצוין לעיל,  .38

במטרה  ,לכתחילה. כמו כן, עטיית מסכות ביפן היא נורמה חברתית זה שנים

(. מאז דומההדבקה טיפתית )שיעול, צינון וכהמועברות בלמנוע הדבקה במחלות 

הציבור מקפיד על  ו המוחלט של המלצת הממשלה, רובהתפרצות הנגיף, ולאור 

 ת מסכות במרחב הציבורי, מבלי שהדבר נדרש בתקנה.יעטי

 סינגפור

 אזרחים או תושבי קבע 70%מיליון תושבים, מתוכם  5.7 חיים בסינגפור .39

 אינם אזרחים, בעיקר עובדים זרים. 30%-ו

ל ידי הממשלה. העובדים הזרים גרים במעונות משותפים שחלקם מתופעלים ע .40

מעונות אלה מאופיינים במגורים צפופים וקהילתיים, מה שהופך אותם 

למקומות עם סיכון לתחלואה והפצה מהירה של הנגיף. לאור העובדה 

שההדבקה התרכזה באוכלוסייה זו, ממשלת סינגפור מיקדה את אמצעי הסגר 

עיקר התמקדו בש במאי 12-בצעדי הפתיחה ב שמתבטא גםבמקומות אלה, מה 

 באוכלוסייה האזרחית )פתיחה של מוסדות חינוך ועסקים פרטיים(.

יום לפני אבחון החולה הראשון  20בינואר ) 3-מ, החל בהוראת שר הבריאות .41

בסינגפור( החלו להתבצע בדיקות חום בשדה התעופה לנוסעים המגיעים 

ימים לפני אבחון החולה הראשון(, הורחבו  שלושהבינואר ) 20-מווהאן. ב

 דיקות החום לכל השבים מסין.ב

מווהאן.  66אזרח סיני בן  בסינגפור, בינואר אובחן החולה הראשון 23-ב .42

יום לאחר אבחון החולה הראשון, הורחבו בדיקות החום למעברים הימיים 

 פי סולם לע פעלהוהיבשתיים למדינה. בעת התפרצות מגפה, סינגפור 

DORSCON (Disease Outbreak Response System Condition).  סולם זה

הנגיף מתון  -רמות כוננות בהתאם לחומרת הנגיף והפצתו: ירוק ארבע מכיל 

הנגיף חמור ומופץ באופן רחב אך טרם הגיע  -צהוב  ;ולא מופץ באופן רחב
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הנגיף חמור והגיע לסינגפור,  -כתום  ;לסינגפור, או מופץ באופן מתון בסינגפור

איבוד שליטה על הפצת  -אדום  ;ת שליטהאך לא מופץ באופן רחב ונמצא תח

צעדים מעשיים בהיבטי ההנחיות לציבור  מוגדריםכל רמת כוננות בהנגיף. 

 ושגרת החיים. 

בפברואר אובחנו שישה מקרים ראשונים של הדבקה מקומית. שלושה ימים  4-ב .43

מצהוב לכתום,  DORSCON-את רמת ה הרשויות העלו בפברואר( 7לאחר מכן )

במרס, התרחשו שני  21-במאי סינגפור עדיין נמצאת ברמה זו. ב 22-ונכון ל

. לאחר 64אינדונזיה בן מואזרח  75סינגפור בן מאזרח  -מקרי המוות הראשונים 

  מכן החלו שורה של הגבלות:

מקומות הבילוי לכניסת תיירים, נסגרו כל  נסגרו הגבולותבמרס  24-ב .א

 אנשים. עשרהמ יותרהמונות  ונאסרו התכנסויות

 .בתי הספר ורוב מקומות העבודהבאפריל נסגרו  3-ב .ב

הסגר תוכנן  באפריל הוכרז סגר הכולל איסור על כל סוג של התכנסות. 7-ב .ג

, אך לאור עלייה משמעותית בהיקף החולים הוחלט באפריל 21-בלהסתיים 

 להאריך אותו עד תחילת יוני.

בדים הבנה שעיקר מוקדי ההדבקה מתרכזים סביב קהילות העונוכח ה .44

במאי החלה  12-הזרים, ולאור ירידת ממוצע החולים החדשים בכל יום, ב

 פעילות ספורט ולהתירבתי עסק פרטיים  לפתוחממשלת סינגפור 

במאי החלה פתיחה מדורגת של  19-, בעל כך בקרבת מקום המגורים. נוסף

אשר כללה לימוד בקבוצות קטנות והתמקדות בתלמידים אשר בתי הספר, 

סיוע לקראת המבחנים. חזרה רחבה יותר לבתי הספר מתוכננת ל םהיו זקוקי

כאמור,  בו הסגר מתוכנן להסתיים.שתאריך מקביל לביוני, ה 2-להתבצע ב

בכוונת ממשלת סינגפור לסיים את הסגר בתחילת חודש יוני ולחזור באופן 
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, תוך שמירה על אמצעי הגנה קפדניים כמו ביצוע חקירות מדורג לשגרה

 גיות לחולים והחלת בידוד פרטני.אפידמיולו

 דרום קוריאה

הנדבקים הגדול ביותר מחוץ  מספרבתחילת המשבר הייתה דרום קוריאה עם   .45

ספרתי של -מספר דו דווחת עלמבאפריל המדינה  1-מאמציה נשאו פרי ומ .לסין

 חולי קורונה מדי יום.

. המדינה המשיכה לנהל שגרה כמעט מלאה במהלך תקופת התפשטות המגפה .46

שימוש  הסברה איכותית,הממשל שם דגש מיוחד על כללי הריחוק החברתי, 

 בהיקף רחב ועריכת בדיקותלאיתור נשאים פוטנציאליים  בטכנולוגיה חכמה

סך  ;במרס לא חרג מספר הנדבקים היומי ליותר מכמה עשרות 20. מאז מאוד

 מהנגיף.  ונפטר 263-נשאים ו 11,065במדינה עד כה ל התגלו והכ

עטיית  ועוד, הדרום קוריאנים שמים דגש על היגיינה במקומות ציבוריים, זאת  .47

מסכות, שמירת מרחק ומדידת חום במקומות שונים. הוראות אלו ושמירה עליהן 

היו הסיבות העיקריות לירידה בתחלואה. במישור זה לא צפוי שינוי משמעותי  

 .ותיותהמהשלכות כלכליות  האלמפני שאין להנחיות 

חרות שכן ניתנו היו נקודתיות יותר למקרי הדבקות כמו הטלת סגר הוראות א .48

 שלושהתגלו השעל הבסיסים הצבאיים וביטול טיסות ואירועי תרבות, לאחר 

 חיילים אשר נדבקו בנגיף. 

לראות במקרי ההדבקה בכנסייה אפשר דוגמאות נוספות להוראות נקודתיות  .49

. לאור ההדבקה בדגו אשר במאי( 11בפברואר( ובמועדון בסיאול ) 20בדגו )

כל בוטלו ה דרמטית במספר החולים, נסגרו מוסדות רבים בעיר, יהביאה לעלי

במאי( וכן התרוקנו רחובות העיר מתושבים )לא בהוראה  5-אירועי הדת )עד ל

 במספר מקריהביא גם כן לעלייה אול ימקרה המועדון בסכי אם מרצון(. 

 הבילוי במדינה. ההדבקה שהובילה לסגירה של כל מקומות 
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כניסת זרים וסגירת מוסדות  האיסור הגורף שניכר במדינה היה בשני מישורים: .50

באפריל הודיעה  22-בוכניסת זרים למדינה,  הבאפריל נאסר 2-ב - חינוך

ספרתי של נדבקים, -חדכי תחל בהקלות משמעותיות בעקבות מספר הממשלה 

פר הנדבקים החדשים במאי עלה מס 7-ב נראו הקלות במישור זה. טרםאך 

לדחות ספרתי, ולאור זאת החליטה הממשלה -ספרתי למספר דו-ממספר חד

במאי. חזרת התלמידים למסגרות  20-לבתי הספר ל חזרת התלמידיםאת 

 החינוכיות צפויה להיות הדרגתית וזהירה.

 טאיוואן

, באופן עקבי מתחילת האירוע על האוכלוסייה לא החילה מגבלותיוואן אט .51

חיות היגיינה שונות והגבלה על הנכנסים לשטחה. טאיוואן החלה הנפרט ל

 טיל הגבלות שונות על הנכנסים לשטחה ממחוז חוביי בסין כבר הל

 שבועות לפני גילוי המקרה הראשון במדינה שלושה בדצמבר, כמעט  31-ב

 בינואר. 21-ב

בלתי וכיום  ,את המגבלות על כניסה לשטחה החמירה בהדרגתיותיוואן אט .52

להיכנס למדינה ללא אישורים עסקיים או דיפלומטיים וללא שהייה שרי אפ

 במרס. 19-יום. המגבלות הגיעו לשיאן ב 14בבידוד למשך 

ההכנה "יוואן את משבר הקורונה הוא אמאפיין בולט בניהול של ט .53

הממשלה כבר בחודש ינואר, עם התפרצות המגפה בסין, הפעילה ". המוקדמת

 לתכלל ולנהלתחומי שייעודו -גוף ממשלתי רב - י"מרכז הפיקוד האפידמאת "

מגפה במדינה. בגוף זה קיימות ה אפשרית של תפרצותה תמערכתימבחינה 

נציגויות מכל משרדי הממשלה )כמו משרד הבריאות ומשרד האוצר(, בצורה 

 המאפשרת גיבוש מדיניות מהירה מול התפשטות המגפה במדינה.
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ת באמצעות תמיכה כלכלית במבודדים, המשטר הצליח להביא ליישום ההוראו .54

ביצוע איכונים, הטלת קנסות גבוהים נגד אזרחים שלא מיישמים את ההנחיות 

 וניהול המשבר בצורה שקופה, אחידה וברורה לאזרחיה.

בתי  -לא הטילה מגבלות שונות על האוכלוסייה טאיוואן לאורך כל התקופה  .55

ד ובתי החולים לא שינו הספר פעלו לכל אורך התקופה, המשק המשיך לתפק

מספר ו 440 עמד עלבמאי  17-את תצורתם. ובכל זאת, מספר הנדבקים נכון ל

 מאז פרוץ המגפה.בלבד  שבעההנפטרים הסתכם ב

הצעדים השונים שטאיוואן נקטה להתמודדות עם התפשטות הקורונה סייעו לה  .56

 -ונה" בצל הקור ת חייםבהימנעות מסגר כולל, והיא פעלה רבות לשימור "שגר

הלי היגיינה מחמירים במרחב הציבורי עד לחיטוי ובידוד של הנכנסים והחל מנ

 בגבולות המדינה. 

שר הבריאות של טאיוואן שהוא שוקל לאפשר הקלות הצהיר במאי  16-ב .57

ימים  עשרהיום ללא הדבקה מקומית ו 35וזאת לאחר  נ"ל,מסוימות על תנועה בי

 ן שוקלת לפתוח מחדש את הרכבת , טאיוואכמו כןללא הדבקה מחוצה לה. 

 ביוני. 1-ב

 

 אירופה

כל  ;מדיניות היציאה מהסגר וההקלות במדינות אירופה שונה בין המדינות .58

, מדינה קבעה לעצמה את אסטרטגיית היציאה ואת לוחות הזמנים באופן עצמאי

בין מדינות ועם מוסדות האיחוד האירופי כקובעי המלצות בסיסי תיאום עם 

 . בלבד

 בין המדינות: דומיםמגמות ומאפיינים  כמהלהצביע על  בכוחנוזאת, עם  .59

להימשך באופן צפויות החודש מאי מסתמן כמועד ראשון לביצוע הקלות,  .א

 אוגוסט.-מדורג עד לחודשים יולי
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שירותים חיוניים זוכים להקלות מוקדם יותר, ולעומתם מגזרים אחרים  .ב

חינוך, תרבות, דות מוסכגון  שבהם פוטנציאל ההתקהלות גבוה יותר

 , נכנסים למתווה ההקלות בשלבים מאוחרים יותר.ומהתחבורה וכד

בחלק קטן מהמדינות הוכנו תוכניות מגירה לחזרה מחודשת לסגר, במקרה  .ג

 של התפרצות גל שני של המגפה.

מדינות שבהן היקף התחלואה והתמותה היה נמוך, דוגמת יוון, חותרות  .ד

 לזרים.לפתיחה מחדש של מגזר התיירות 

 

 צרפת

 חבהרבמרס לאור התפרצות  17-מרבית תושבי צרפת נכנסו לסגר כולל החל מ .60

מ'  100אישור ליציאה של עד  ןשל המגפה בפריז והסביבה. במהלך הסגר נית

 11-מהבית, ולקניית מוצרי יסוד ורפואה. הסגר הכולל בצרפת נמשך עד ל

 144עד כה התגלו  . סה"כבמהלכו במאי, ללא שום הקלות והנחיות מיוחדות

 אלף חולים. 28אלף מקרים ונפטרו 

חולים חדשים  1,000-במאי, לאור ירידה לכ 11-בצרפת, ההקלות בסגר החלו מ .61

היה לאור המשך הירידה בשיעורי ההדבקה נוספת תמדי יום. הסרת המגבלות 

חולים חדשים מדי יום. המדינה  3,000-בכך שלא יתווספו יותר מ כתלותו

 העקומה לא תמשיך לרדת. אם מגירה לחזרה מחודשת לסגר  כניתוהכינה ת

ביוני הותר לצאת  2בשלב הראשון שימשך עד  ;ההקלות החלו בהדרגתיות .62

ק"מ. כמו כן, המדינה  100מהבית ללא הנפקת תעודה מראש עד מרחק של 

האדומים באזורים וחולקה לאזורים אדומים וירוקים בהתאם לרמת ההדבקה, 

הותר עיסוק בספורט אינדיווידואלי,  כמו כן,ורות יותר. תכנו הגבלות חמיי

אנשים, פתיחת חנויות ובתי עסק שונים )לא כולל  עשרההתכנסות של עד 

 15עד  במגבלה של ספר מקומות בילוי( תחת מגבלות ריחוק ופתיחת בתי

תלמידים בכיתה ובהקפדה יתירה על ניקיון והיגיינה. התחבורה הציבורית 

מהמקומות לצורך של שמירה על  50%-ושימוש ב 70%ל תיפתח בשיעור ש

 500-כרגע המצב במדינה עומד על כ תחויב עטיית מסכה.ריחוק חברתי, וכן 
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 כמו כן, .נדבקים חדשים ביום, ולא נראית עלייה בתחלואה לאור ההקלות

ביוני מתוכננות הקלות  2-על כך שבתי החולים "מתרוקנים". ב מתקבל דיווח

 נוספות.

 

 ניהבריט

בינואר, והמוות  29-מקרה הקורונה המאובחן הראשון בבריטניה התגלה ב .63

הודיע ראש ממשלת בריטניה,  סבמר 18-. בסבמר 5-הראשון מהמחלה דווח ב

השכלה המוסדות לבוריס ג'ונסון, על סגירת כל הפעוטונים, בתי הספר ו

 .הגבוהה בממלכה, ולאחר יומיים על סגירת עסקי מסעדנות, בילוי ופנאי

, נכנס לתוקף 6,142, כאשר מספר החולים המאומתים עמד על סבמר 23-ב .64

עוצר בן שלושה שבועות בממלכה. במסגרת העוצר נאסר על אזרחי בריטניה 

 להתקהל בקבוצות של יותר משני אנשים, ולצאת מהבית ליציאות שהוגדרו 

 כ"לא חיוניות". 

משבר  ממשלת בריטניה פרסמה מסמך המכיל שלושה שלבים לניהול .65

נה, כשאסטרטגיית היציאה מהמשבר כוללת שלושה שלבים. מסמך זה והקור

חל על אנגליה בלבד אך יש לכבדו גם בסקוטלנד, וויילס וצפון אירלנד. המסמך 

כי ימשיכו במדיניות הודיעו ואלה נתקל בביקורת קשה מצד שלושת המחוזות 

 הסגרים בניגוד לתוכנית הממשלתית. 

במאי, כאשר ענפי עבודה שאינם יכולים לעבוד  13-השלב הראשון החל ב .66

מטפלות  ,מרחוק חזרו לפעילות. שירותים כגון אירוח עדיין מושבתים. כמו כן

להורים לעבוד מחוץ לביתם. פעילות  ואפשריבית יוכלו לשוב לעבוד ובכך 

גופנית בשטח פתוח מותרת ללא הגבלה, אך מתקני ואתרי ספורט יישארו 

 סגורים. 

אפשר קיום של אירועי תרבות תביוני, י 1-מי שיתחיל לא יאוחר בשלב השנ .67

דלתות סגורות תוך הימנעות מהתכנסויות רחבות היקף. ההגבלות על בוספורט 

חיוני יוקלו, ויאפשרו חזרה של תחומי עיסוק נוספים  שאינוסחר קמעונאי 
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לפעילות בכפוף להתייעצויות ממשלתיות עם מומחים מדעיים. נוסף על כך, 

 וסדות החינוך לגיל הרך ובתי הספר לכיתות הנמוכות ישובו לפעול. מ

יפתחו מחדש מספרות, מכוני יופי, יביולי, במסגרתו  4השלב השלישי יחל עד  .68

 .פאבים, מסעדות ומקומות פולחן

שעמידה  קריטריונים לבקר את ההקלות בהגבלות השונות גובשו חמישה כדי .69

 את המשך ההקלות:אפשר תבהם 

היקף התפשטות הנגיף, ויספק  נטר אתרגון הבריאות הלאומי( י)א NHS-ה .א

 טיפול לנדרשים.

 ירידה מתמשכת ועקבית בשיעורי התמותה כתוצאה מהנגיף. .ב

קבלת נתונים המצביעים על ירידה בהיקפי ההדבקה והתחלואה ברחבי  .ג

 בריטניה.

 קיום מלאי מספק של ציוד מיגון אישי ואמצעי בדיקה. .ד

 ות גל שני.היעלמות הסכנה להתפרצ .ה

ההקלות החלו להיכנס לתוקף לאחר כחודשיים של סגר מלא בכל רחבי  .70

 בריטניה.

 

 אוסטריה

מאיטליה,  24שני מקרי הקורונה הראשונים באוסטריה היו גבר ואישה בני  .71

אוסטריה על הנפטר הראשון הכריזה  סמרב 12-בפברואר. ב 25-התגלו בו

, נאסרה התקהלות סמרב 15-ב שנפטר בווינה. לאחר מכן, 69מהנגיף, אדם בן 

בעקבות נוכחות חולים רבים במחוז טירול שבמערב  אנשים. חמישהשל יותר מ

 המדינה הוכרז על סגר במחוז זה.

חולים הוכרז באופן רשמי סגר על כל המדינה,  14,452, כאשר היו סבמר 16-ב .72

ני. , בין היתר, סגירת בתי ספר ואיסור יציאה מהבית שלא לצורך חיוכללוהוא 

 באפריל. 14הסגר נמשך עד 
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 100-שהתחלואה התייצבה מתחת לבאפריל, לאחר  14-ההקלות בסגר החלו ב .73

כל  ה שלוכלל סגיר סבמר 16-. הסגר במדינה החל בחולים חדשים למיליון ביום

 העסקים שלא הוגדרו כחיוניים וכן בתי הספר.

ו להיפתח חלק מן החנויות במדינה. יודגש, כי בשלב זה במסגרת ההקלות החל .74

הורשו אזרחי אוסטריה לצאת מהבית רק לצורך עבודה, קניות, עזרה לנזקקים 

במאי( נפתחו הקניונים, המספרות ועסקים נוספים.  1ופעילויות ספורט. בהמשך )

 15-במאי חזרו לפעול אמצעי התחבורה הציבורית במדינה באופן סדיר וב 11-ב

 במאי נפתחו מוסדות הדת והתרבות, מסעדות וברים.

מקרים  100-מאז הסרת המגבלות באמצע אפריל, התגלו בכל יום פחות מ .75

 חדשים.

 להיכנס לתוקף:צפויות ההקלות נוספות  .76

 .במאי 29-פתיחת מתקני אירוח ובריכות שחייה ב .א

 .ביוני 15-אפשרות נסיעה מחוץ למדינה )כרגע לגרמניה בלבד( ב .ב

 באוגוסט.  31-החל מקיום אירועים גדולים אפשרות ל .ג

 דנמרק

במרס נפטר החולה  12-בפברואר. ב 27-המקרה הראשון בדנמרק התגלה ב .77

 11-בעל מחלות רקע קשות. הסגר החל ב 80הראשון מהמחלה, מבוגר כבן 

 עשרהבמרס וכלל בעיקר סגירת עסקים מסוימים, מניעת התקהלויות של יותר מ

היגיינה אישית וריחוק. יש לציין כי לא ניתנה הנחייה אנשים, ושמירה על כללי 

 לתושבים להישאר בבתיהם. 

הסגר לאחר חג הפסחא, אם  הדרגה אתבמרס הוכרז על הכוונה להקל ב 30-ב .78

באפריל נכנס לתוקף הצעד הראשון בהקלות  15-אולם רק ב העקומה תתייצב.

 מיליון תושבים(.  5.79-מתים ביום )ביחס ל עשרהנדבקים ו 170-לאור ירידה ל

 . 11ההקלות בסגר כללו פתיחת בתי הספר ומסגרות החינוך לילדים עד גיל  .79

באפריל הותרה פתיחת עסקים ליברליים, בתי משפט, מעבדות מחקר,  20-ב

 והפקות טלוויזיוניות מסוימות.
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 .במאי הוכרז על ההקלות הנוספות שנכנסו וצפויות להיכנס לתוקף 7-ב .80

ספורט מקצועי )ללא צופים(, הותר ויות ומרכזי קניות, חנ נפתחובמאי  11-ב .81

 ועיסוק בכל ספורט שמאפשר שמירה על מרחק בין אנשים.

גם ברים ופאבים, בהתאם  ל הנראה בתי קפה ומסעדות וככ נפתחובמאי  18-ב .82

, פתיחת בתי הספר למתבגרים, ספריות, על כך להגבלת מספר הלקוחות. נוסף

 גני חיות ופארקים.

ביוני. לא ניתנה הודעה  1פחות עד כל ההמדינה יישארו סגורים לגבולות  .83

רשמית לפתיחת שערי המדינה אך ממשלת דנמרק נמצאת בשיח עם מספר 

 מדינות בנושא.

במאי, ומתוכנן להיכנס  11-השלב השלישי המתוכנן להקלת ההגבלות פורסם ב .84

ל נשים וככא 50–30ביוני. שלב זה כולל מתן היתר להתקהלויות של  8-לתוקף ב

כמו גם פתיחת עסקי שעשוע ופנאי כגון בתי קולנוע ופארקי שעשועים.  הנראה

 , תותר פתיחה מלאה של מכוני מחקר.כן

לפני אשר מדיניות של פיתחת מוסדות ועסקים ייתכן שמחוזות מסוימים יוכלו ל .85

 בהתאם לקצב ההדבקה בהם.וזאת אחרים, 

 : ייאכפושיונים לשלב השלישי של ההקלות הוצגו חמישה קריטר .86

 .במרחב הציבוריהחלת אסטרטגיית בדיקות  .א

 .אישיים מגן אמצעישימוש ב .ב

 המשך ריחוק חברתי. .ג

 שמירה על היגיינה. .ד

 הו "מפיץ על"(. ימ פורטמפיצי על" )לא "הימנעות מ .ה

ספרתי -דונדבקים מספר  על בבמאי( המצב במדינה עומד 17נכון לעכשיו ) .87

 בתחלואה לאור ההקלות.ביום, ולא נראית עלייה 
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 פינלנד

תגלתה ההמקרה הראשון בפינלנד החל מוקדם יחסית כאשר תיירת סינית  .88

 15-עד לנמשך במרס ו 16-חיובית לנגיף בלפלנד. סגר כולל הוחל במדינה בכ

באפריל, אולם לא נאסרה יציאת אנשים למרחב הציבורי למעט מבוגרים מעל 

 .70לגיל 

על מצב  ההכרזהלהקל בהגבלות שהוטלו עם  הממשלההחליטה  באפריל 22-ב .89

בין חמישה לעשרה בכל  -בו מספר המתים היומי נותר יציב שחירום. זאת, בזמן 

 110-איש(, וכאשר ממוצע המקרים היומי עמד על כ שני מיליון–מיליוןכ) המדינה

 במחצית השנייה של אפריל.

 במאי: 14-בלתוקף נכנסו והן במאי אושרו בין היתר ההקלות הבאות  3-ב .90

פתיחת גבולות בינ"ל במסגרת הסכם שנגן. טיסות מותרות תחת מגבלות  .א

 היגיינה והמלצת הממשלה שלא לעזוב את המדינה. 

היתר לפתיחה מדורגת של מערכת ההשכלה הגבוהה ובתי הספר התיכוניים,   .ב

 .אפשרהתוך המלצה להמשך למידה מרחוק ככל 

ביוני.  1-תח תחת הנחיות במסעדות, מתחמי תרבות וספורט צפויים להיפ .ג

 לפי שעה, מותרים משלוחים ולקיחת אוכל מוכן ממסעדות.

אנשים בתוקף  500ביוני, ועד  1אנשים בתוקף עד  50הגבלת התקהלות עד  .ד

 עשרהעד כניסת ההקלה לתוקף הותרה התקהלות של עד  ביולי. 31-עד ה

 אנשים.

הספר היסודיים במאי שבו ללימודים תחת הנחיות מיוחדות גם בתי  14-ב .91

  לכן שהתקבלה כשבועיים קודםהחלטה , זאת כחלק מוחטיבות הביניים

 . גני הילדים והכיתות הנמוכות פעלו עוד קודם. באפריל( 29)

הכולל את עיר הבירה  Uusimaaכמו כן, הוסרה מגבלת התנועה על מחוז  .92

 מקרי התחלואה במדינה. ההגבלות 6,145מבין  71%-בו נרשמו כוהלסינקי, 

 באפריל. 15-במרס והוסרו ב 28-החלו ב
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לפי שעה, מוקדם להעריך את השפעות ההקלות על היקפי התחלואה, שכן אלו  .93

 נכנסו לתוקפן לאחרונה.

 

 צ'כיה

יחסית בהשוואה מאוחר וזאת במרס,  1-בהמקרה הראשון בצ'כיה התגלה  .94

שאר המדינות באזור. מרבית המקרים בצ'כיה היו אנשים שחזרו מחו"ל או ל

במרס וכלל בידוד מלא של כל התושבים  16-תיירים. הסגר במדינה הוחל ב

 ברפובליקה.

 1.03%-נדבקים ו 22.06%-באפריל לאור ירידה ל 7-ההקלות בסגר החלו ב .95

 מתים ביום )ביחס למיליון(. 

 וכללו: הההקלות יצאו לפועל בהדרג .96

ך הקפדה , תוידואליתוואינדיאישור יציאה לפעילות ספורטיבית  –באפריל  7 .א

 על כללי ריחוק חברתי.

אישור לפתיחת חנויות חומרי בניין, שירותי תיקונים, חנויות  –באפריל  9 .ב

אופניים, וחנויות תחביבים, תוך שמירה על כללי היגיינה, בסטנדרט זהה לזה 

 שבבתי מרקחת ובמרכזי מזון.

 אישור לפתיחת חנויות הנעלה וצעצועים. –באפריל  14 .ג

לפתיחת חנויות אומנות ועבודת יד, סוכנויות רכב,  אישור –באפריל  20 .ד

שווקים ומכוני יופי לכלבים. הותרה חזרה של סטודנטים למוסדות הלימוד, 

 עם קהל פרטניים בלבד. כמו כן, אישור לקיום חתונות  לצרכים ולשיעורים

אנשים, וכן חזרה לשגרת אימונים של ספורטאים מקצוענים  עשרהעד 

 באימוני חוץ.

אישור ליציאה מהבתים לכל פעילות, תוך שמירה על כללי  –פריל בא 24 .ה

 מסכות. ועטייתריחוק חברתי 

איש במבנה  15-פתיחת הכנסיות והשירותים הדתיים עד ל –באפריל  27 .ו

. אישור לפתיחת מכוני "רמ 2,500בודד. פתיחת מתחמי עסקים עד לגודל של 

 הכושר, בתי הספר לנהיגה, ספריות וגני חיות.
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. "רמ 2,500מעל  אישור לפתיחת מרכזי הקניות ומתחמי העסקים –מאי ב 11 .ז

בלבד שהמקום נמצא באזור חיצוני ופתוח. אושרו ואישור לישיבה במסעדות, 

לפתיחה מכוני היופי, המוזיאונים, הגלריות והאזורים הפתוחים של הטירות 

לה תחת מגב בתי הקולנועהתיאטראות ואת  אושר לפתוח, כמו כןוהמבצרים. 

 אנשים. מאהשל 

ספרתי של נדבקים חדשים -דוהמצב במדינה עומד על מספר  במאי 22-נכון ל .97

נדבקים למיליון תושבים(, ולא נראית עלייה בשיעורי התחלואה  6.66%ביום )

 לאור ההקלות. כמו כן, עד כה לא הוחזרו הגבלות כלשהן לתוקף. 

וספות, הכוללות: אכילה להתווסף הקלות נהיו במאי צפויות  25בתאריך  .98

במסעדות, שהייה במלונות, נסיעה במוניות, פתיחת מכוני קעקועים, פתיחת 

 התיאטראות וכן קיום חתונות ואירועי תרבות וספורט. 

 

 ץישווי

בפברואר, ולאורו החלו מגבלות הדרגתיות  25-אובחן בץ יבשוויהמקרה הראשון  .99

 5-ב נרשםון במדינה בתנועה ובהתקהלויות במדינה. מקרה המוות הראש

במרס החלה המדינה לסגור את עסקי התרבות, החינוך  16–13-במרס. ב

-נדבקים ו 20.23%-במרס, לאור ירידה ל 27-והתנועה עד לפתיחה חלקית ב

 באפריל. 19-מתים ביום )למיליון איש(; ולפתיחה כמעט מלאה ב 2.47%

 ההקלות החלו בשלבים מדורגים:  .100

 במרס( פתיחת עסקים הדורשים מגע 27) האושרהראשון בשלב  .א

)מספרות, עיסויים, קעקועים, מכוני יופי(, וכן חנויות גינון ותחביבים, 

 . בתחום(משתלות, מתקני שירות עצמי )שטיפת רכב, קטיף עצמי

חזרה לשגרה בבתי החולים, כולל כל הטיפולים  הותרה בריאותה

ם כגון פיזיותרפיה הרפואיים וטיפולי שיניים, ואף חזרה לטיפולים משלימי

 אושר לקיים לוויות בהשתתפות בני המשפחה. . כמו כן,ועיסויים

בתחום  .במאי, ובו אושרו הקלות נוספות 11-השלב השני נכנס לתוקף ב .ב

אנשים  חמישהחזרה ללימודים פרונטליים בכיתה של עד הותרה חינוך ה
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ות, נפתחו מוזיאונים, ספרי בתחום תרבות הפנאי .בכל מוסדות הלימוד

לצאת למסעדות, ברים  אישורוניתן  ,(ארכיונים )למעט חדרי קריאה

 ארבעה אנשים לכל היותר, אוונה ופאבים בתנאי שכל קבוצת אורחים מ

נפתחו מתקני ספורט והותרו פעילויות  כמו כן, .בני משפחה אחת שכולם

 .אנשים בתנאי שאינן כוללות מגע חמישהספורט בקבוצות של עד 

מקצועי הדורשים מגע יש להקפיד על כללי היגיינה  אימוני ספורטב

שירותי התחבורה  בתי עסק ושווקים נפתחו באופן גורף, .מחמירים

הגבלות הכניסה לצורכי הוגברו ובתחום התיירות הוקלו  הציבורית

 עיבוד בקשות הגירה. והחלסוכנויות הנסיעות  נפתחועסקים, 

ליון ינדבקים חדשים ביום )למ חמישהבמאי( המצב במדינה עומד על  22כרגע ) .101

איש(, ולא נראית עלייה בתחלואה לאור ההקלות. עם זאת, עיקר ההקלות 

 ה בהמשך.יעלי שתהיהימים לפני כתיבת מסמך זה, על כן ייתכן  שלושה אושר

ביוני צפוי להיכנס לתוקף השלב השלישי )בהתאם לאישור המועצה  8-החל מ .102

 :וספותנ במאי( שיכלול הקלות 27-הפדרלית ב

פגישות בתוך חברות יתאפשרו כבר ; התכנסות של יותר מחמישה אנשים .א

 ביוני. 1-מ

 חזרה מלאה לשגרה במוסדות החינוך. -חינוך  .ב

פתיחת אתרי מחנאות, בתי קולנוע, אולמות קונצרטים,  -פנאי  .ג

תיאטראות, בתי קזינו, מרכזי ספורט, מרכזי כושר ובריכות שחייה, מכוני 

יתאפשרו ביקורים  על כך, ים בוטניים וגני חיות. נוסףספא, אתרי סקי, גנ

 אנשים. ארבעהבמסעדות לקבוצות של יותר מ

 אוסטריה.לצרפת וליפתחו מעברי הגבול לגרמניה, יביוני  15-החל מ .ד

איש תישאר בעינה לפחות  1,000הגבלת אירועים ציבוריים ופרטיים עד ל .ה

 באוגוסט. 31עד 

 נורווגיה
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 , ובמהלך חודש מרסבפברואר 26-ובחן בנורווגיה בחולה הקורונה הראשון א .103

הוטלו  ס,במר 12-בזאת,  בעקבות. חלה עלייה דרמטית בחולים ובמתים

כללו סגירה של בתי הספר,  האלמגבלות והנחיות ריחוק חברתי. הנחיות 

 שבהםחובת בידוד לחוזרים מחו"ל, המלצות להימנע מביקורים במקומות 

ל אירועים וסגירת בתי עסק. לא הוטלו בנורווגיה אוכלוסיות פגיעות וכן ביטו

מגבלות תנועה, והתחבורה הציבורית נשארה על פי לוח הזמנים המקורי כדי 

נאסר על  סבמר 16-להבטיח הגעת עובדים חיוניים למקומות עבודתם. ב

, עם המשך סבמר 19-אנשים שאינם תושבי נורווגיה להיכנס למדינה, וב

לינה בבתי נופש והוחלה  ה, נאסרמתיםהוים חולמספר המגמת העלייה ב

 רי תקנות הבידוד.ירי תקנה זו וכן את מפיהאפשרות לקנוס את מפ

הוחלו הן אך יחלו כבר בתחילת אפריל  האלבאשר להקלות, במדינה הכריזו כי  .104

 2.5-צנח מ קצב התרבות המחלהזאת, לאחר שלאפריל.  20-בפועל ב

קצב ראה כי נורווגיה מסתמכת על נבאפריל(.  6( 0.7-בתחילת המגפה ל

 6-לנכון עריכה הכדי לאמוד את מצב המגפה במדינה, ו הנמוך ההתרבות

 גם לאחר תחילת ההקלות.  1-יישאר מתחת להוא במאי כי 

תכן יכי ת תוך הדגשהההקלות מתבצעות בדגש על הדרגתיות לאורך זמן,  .105

הקלה  האזרחים לא ישמרו על ההנחיות כראוי. לכל אם חזרה לאחור

מאושרת מתלווים נהלים ברורים ואחידים שמטרתם לצמצם את הסיכוי 

לפתיחת  לוח הזמניםונראה כי  חזרה לאחורלהדבקה. עד כה לא בוצעה 

 המשק ולחזרה לשגרה בנורווגיה מתקדם כמתוכנן. 

 צעדי ההקלות בנורווגיה: .106

פתיחת גני ילדים, אישור ללון בבתי נופש פרטיים,  - באפריל  20 .א

ולוגים, פיזיותרפיסטים ומטפלים בריאותיים הנדרשים לפגישה פסיכ

 אישית יוכלו לחזור לעבוד.

ד', פתיחת מספרות ומכוני –חזרה ללימודי כיתות א' - באפריל 27 .ב

 קוסמטיקה וכן עסקים שלא דורשים עבודה אישית מול אנשים. 
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איש במרחק של מטר האחד מהשני  20התקהלות של עד  - במאי 7 .ג

לויות ספורט ואימונים, פתיחת אולמות הספורט ללא שימוש ובכללן פעי

איש  50בתאי ההלבשה בהם, קיום אירועים במקומות ציבוריים של עד 

ובתנאי שניתן לשמור מרחק של מטר בין המשתתפים, חובת הבידוד 

פתח יימים, מקומות עבודה מורשים לה עשרהתצומצם משבועיים ל

ן העובדים אך ממשיכים לעודד בתנאי שניתן לשמור מרחק של מטר בי

 עבודה מהבית. 

במאי יש לפתוח את כל בתי הספר לכל  15במאי ועד  11-מ - במאי 11 .ד

פורמליות, בתי ספר לנהיגה  בלתיהגילים, ניתן לפתוח מסגרות חינוכיות 

תיכוניים ימשיכו -לימודים עלאך ואף אולמות בינגו ומתקנים דומים, 

בזמן זה יתפרסמו נהלים מסודרים , על כך במתכונת מקוונת. נוסף

 גיינה.  ילפעילויות ספורט בשמירה על ה

הלי טיסות  ובמאי יפרסם משרד הבריאות הנורווגי נ 15עד  - ביוני 1 .ה

ביוני, ברים ומקומות אחרים המגישים משקאות  1-וחופשות אשר יחלו ב

פתח, פארקי שעשועים ייפתחו ויורשו פעילויות יולא מגישים אוכל יורשו לה

 שחייה מאורגנות כגון שיעורי שחייה בבתי הספר. 

כוונה ישנה  .איש 200–50יורשו להתקיים אירועים הכוללים  - ביוני 15 .ו

לפתוח את מכוני הכושר, כ פארקי מים ובריכות שחייה ציבוריות, ויורשו 

 ביוני.  16-משחקי פוטבול נורווגיים החל מה

  

 יוון

בפברואר, ובעקבותיו,  26-מקרה הקורונה המאובחן הראשון ביוון התגלה ב .107

, המושך אליו PATRA-כבר למחרת, ביטלה ממשלת יוון את קרנבל המסכות ב

, כאשר מספר סבמר 10-ימים, בכמה המוני משתתפים מידי שנה. לאחר 

 החולים המאומתים החל לעלות, החליטו הרשויות לסגור את בתי הספר

והאוניברסיטאות, הקניונים, בתי הקפה, המסעדות והברים, המוזיאונים ואתרי 

כאשר מספר החולים  רסבמ 18-הארכיאולוגיה, החופים ובתי הנופש. ב
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מתים, החליטו הרשויות על סגירת  חמישהונרשמו  418המאומתים עמד על 

, הוטלו 17-, כאשר מספר המתים הגיע לרסבמ 23-החנויות, ובהמשך ב

לות תנועה בכל רחבי יוון והאיים, והותר לאזרחים לצאת מהבתים לאחר מגב

 קבלת אישור. 

ון לשמור וההנחיות על איסור יציאה מהבית ועל שימור ריחוק חברתי, סייעו לי .108

 על מספר נמוך ביותר של חולים ומתים. 

 -לקראת חודש מאי, פרסמה יוון מסמך חזרה לשגרה תחת הכותרת  .109

“A bridge of safety toward a new daily reality”המסמך הציג שלבים . 

 במאי. 4-לחזרתה של יוון לשגרת חיים נורמלית, החל מ ספורים

בשלב הראשון, נפתחו חנויות ושירותים כגון חנויות ספרים, חנויות   .110

ביוני  11-במאי ועד ה 11-אלקטרוניקה ומספרות. בשלב השני, החל מה

תוך ביצוע מעקב יומי אחר רמת נפתחים בהדרגה שירותים נוספים, 

התחלואה וקצב ההדבקה. בתוך כך, הממשלה הנחתה את הציבור לשמור על 

ריחוק חברתי בין בעלי החנויות ללקוחות והטילה חובה לעטות מסכה בזמן 

השימוש בתחבורה ציבורית, בהגעה לבתי חולים ובכניסה לחנויות ולמרכזים 

 נותני שירותים נוספים.

, הממשלה מתכננת להמשיך בשלבים הבאים של התוכנית  ביוני 1-החל מ .111

ובמהלכה יוסרו בהדרגה מגבלות הסגר, וייפתחו קניונים, מסעדות ובתי קפה, 

 בתי קולנוע, מלונות, פארקי שעשועים, גני משחקים ומועדוני ספורט וכושר.

בתוך כך, הממשלה הודיעה שהיא ממשיכה להשעות עד להודעה חדשה את  .112

ויות גדולות והיא ממשיכה לאסור אירועי ספורט עם קהל, ההיתר להתקהל

 מופעים וקונצרטים.

 מנסה לשווק את עצמה כמדינה שהצליחה לטפל בהצלחה בקורונה וזאתיוון  .113

 מתכוונת ממשלת יוון מסגרת זאתכדי להניע מחדש את מגזר התיירות. ב

 לתיירים זרים ממדינות שרמת התחלואה בהם כיווניות-דו להתיר טיסות

 ., בין היתר גם מישראלנמוכה ואשר הצליחו לנהל בצורה טובה את המשבר

 קפריסין
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, ובעקבותיו רסבמ 14-מקרה הקורונה המאומת הראשון בקפריסין התגלה ב .114

סגר  בפועל שיקפושתקנות  תהכריז נשיא קפריסין על מצב חירום ופרסם שור

 ". את המושג "סגררשמית , אף שהנשיא לא הזכיר סבמר 15-מ כללי

עבור זרים הותנתה בהצגת אישור רפואי בהכניסה לקפריסין  ,במסגרת זאת .115

ובשהייה בבידוד, והושעתה כל הפעילות בענפי המגזר הפרטי, בחנויות, 

 ות, וקניונים. נמועדונים, מלו

הכניסה לקפריסין מיעדים  מרסב 20-לצמצם תחלואה נאסרה ב כדי, כמו כן .116

אפשרות לסטודנטים הלומדים בחו"ל  מחוץ למדינה למשך שבועיים, וניתנה

בהן הם ששאר במדינות י, אם יבחרו להאירו 750לקבל מענק בסך של 

 לומדים ולא לשוב לקפריסין.

( 922מדיניות זו סייעה לקפריסין לרשום מספר נמוך של מקרי תחלואה )סה"כ  .117

 (.17ושל מתים )

יסין על לקראת סוף אפריל, עם התמתנות קצב ההדבקה, הודיעה ממשלת קפר .118

שלבית להקלה במגבלות שהוטלו במסגרת -"מפת דרכים" במתכונת דו

בה היא והודעה פרסמה הקורונה וכתוכנית פעולה לחזרה לשגרה. הממשלה 

 4-מפרטת את שורת ההקלות שהיא מתירה על פי חלוקה למגזרים, החל מ

 במאי:

הממשלה הותירה על כנו את העוצר  –חופש תנועה במרחב הציבורי  .א

י, ובמקביל היא מתירה לציבור לצאת מהבית במהלך שעות היום. הליל

ביוני מגבלה זו  1-מהחל ואנשים,  עשרהמותרת תפילה משותפת של עד 

 תוסר.

הוסרו המגבלות בענף הבנייה, ובענפי הקמעונאות, למעט  –מגזר פרטי  .ב

קניונים, מרכזים מסחריים, וחנויות כלבו. תותר פעילות בשווקים וסוכנויות 

 יעות ותיירות יוכלו לחזור לעבודה.נס

חודשה פעילות המגזר הציבורי באופן מלא, למעט עובדים  –מגזר ציבורי  .ג

 בסיכון.
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חזרה הדרגתית לפעילות ספורט במרחב הציבורי, תוך הותרת  –ספורט  .ד

 האיסור לפעילות ספורט במתקנים סגורים. 

ם, תוך מתן במאי, החלה חזרה הדרגתית ללימודי 11-מאוחר יותר, החל מה .119

 קדימות לתלמידים הניגשים לבגרות.

במאי, הוסרו מגבלות נוספות, כגון הסרת מגבלות  21-בשלב הבא, החל מ .120

ישיבה במרחב שמחוץ לבתי העסק, בתנועה, פתיחת מסעדות ובתי קפה 

ביוני, תותר הגעה לחופי  1-. בהמשך, החל מהקוסמטיקמכוני מספרות ו

 ים ארכיאולוגיים והיסטוריים. רחצה, ספריות, מוזיאונים, ואתר

 

 ארה"ב

מדינות שונות אשר לכל אחת נתוני תחלואה  50-הואיל וארה"ב מורכבת מ .121

שונים וקצב הקלות שונה, אין אפשרות להתייחס לארה"ב כאל מקשה אחת 

 ומדינה אחת בהקשר זה. 

 המדינות שנפגעו קשות במגפת הקורונה )ניו יורק, ניו ג'רזי, אילינוי, מסצ'וסטס, .122

קליפורניה ועוד( מתחילות באיחור את יישום ההקלות ופתיחת הכלכלה 

 רקלעשות זאת החלו מחדש לעומת מדינות שנפגעו פחות קשה. חלקן 

כך שעדיין אין די נתונים לעומת המדינות שהחלו לאפשר הקלות  ,מאמצע מאי

 החל מסוף אפריל.

 שמשתהמ, הבית הלבן פרסם באמצע אפריל את תוכנית שלושת השלבים שלו .123

מחייבת למדינות כיצד לפתוח מחדש את כלכלתן. לפי התוכנית לא המלצה 

ימים  14להיכנס לשלב הראשון על כל מדינה לעמוד בתנאי סף של כדי 

ירידה במספר החולים החדשים, והקמת מערך בדיקות איתן  בהםורצופים 

 לנותני שירותים רפואיים. חלק ניכר מהמדינות שהחליטו ליישם הקלות

 ולפתוח מחדש לא טרחו לעמוד בתנאי סף אלה.

, אשר נפגעה הכי קשה בין מדינות ארצות הברית מדינת ניו יורקב נתמקד .124

הראשונות להנהיג הקלות ולפתוח מחדש את בין  יתהשהי מדינת ג'ורג'יהבו

 הכלכלה )למרות ביקורת ציבורית קשה(.
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מו לפתוח מחדש המושל, בריאן קמפ, החליט על דעת עצ - במדינת ג'ורג'יה .125

למזער את הפגיעה הכלכלית במדינה. זאת אף שהמדינה לא  כדיאת הכלכלה 

עמדה בתנאי הסף המומלצים של תוכנית הבית הלבן. ההקלות החלו 

מכוני כושר, אולמות באולינג, מכוני  -באפריל, אז נפתחו  24בתאריך 

וע ומסעדות באפריל נפתחו גם בתי קולנ 27-קעקועים, מספרות ומכוני יופי. ב

 )תחת מגבלות(. מועדונים וברים עדיין סגורים ולא אושרו לפתיחה.

 22-החל מבתי העסק  סגירת כלשהתבטא בסגר  הוטל מדינת ניו יורקב .126

במאי ניתן לחדש פעילות  5-. מושל המדינה, אנדרו קואומו, הודיע כי מסבמר

 אין. -ייבעסקים בעלי סיכון נמוך, כגון גינון נוף ובתי קולנוע מסוג דר

אזורים, וכל אזור בנפרד יוכל להתחיל לפתוח  עשרהל מחולקת , המדינהכמו כן .127

 - קריטריונים שנקבעו כתנאי סף שבעהמחדש את הכלכלה בתנאי שיעמוד ב

ירידה במספר המאושפזים הכולל באותו אזור; ירידה במספר המאושפזים 

יטות האשפוז ממ 30%החדשים; ירידה במספר המתים היומי מהנגיף, לפחות 

ממיטות הטיפול נמרץ הקיימות פנויות; יכולת   30%הקיימות פנויות; לפחות 

איש באזור בכל חודש; מספר העובדים  1,000-בדיקות קורונה ל 30לבצע 

באזור חייב לעמוד בסף  (Contact Tracingהעוסקים בחקירה אפידמיולוגית )

 שיקבע משרד הבריאות של מדינת ניו יורק.

הקריטריונים האלה, הוא יכול להיכנס לשלב  שבעתר עומד בכל מרגע שאזו .128

שלבים בתוכנית פתיחת הכלכלה של מדינת ניו יורק.  ארבעההראשון מתוך 

שניתן יהיה לאמוד את השפעת  כדיבין כל שלב תהיה המתנה של שבועיים 

 ההקלות על מצב התחלואה.

שרשרת האספקה עסקים בתחום הבנייה, הייצור,  השלב הראשון כולל פתיחת .129
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