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 פ"אתש בכסלו א"כ|  07.12.2020 | שנייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז

 320מסמך 

 

 

ניכרת  הוביל לעלייהבצ'כיה חזרה לשגרה מלאה ניסיון 

 7,000-תמותה של כו סגר נוסףובעקבותיה   תחלואהב

  ייםתוך חודשבאנשים 

 םעיקרי

מורכב הדורש ניהוג נכון  רועיאההתמודדות עם מגפת הקורונה הינה  .1

מהדרדרות המאפשר כמה שיותר הישגים כלכליים לצד הימנעות 

. כמעט כלל המדינות חוו בשלב זה או אחר התפרצות המערכת הבריאותית

, בחרנו מהעולם משמעותית בשטחן. כחלק ממחקר המקיף מספר דוגמאות

גרמה אשר  2020להציג גם את ההתפרצות המהירה שחלה בצ'כיה בסוף 

, וכן לסגר אשר בימים אלו מביא להורדת לתחלואה ותמותה בממדים גבוהים

 . התחלואה במדינה

, על לצד מקרים רבים אחרים פעם נוספת, המקרה הצ'כיניתן ללמוד מ .2

על כמו גם הנגיף כאשר המגבלות מוסרות, קצב התפשטותו המהיר של 

בשל הרצון להקל דווקא )היגררות לסגר( לכלכלה בטווח זמן ארוך  הסיכון

בטווח הזמן הקצר, וכן על החשיבות בקבלת החלטות מהירה כאשר 

 מזוהה תחלואה היוצאת משליטה. 

בצ'כיה הוטל  ,2020בתחילת  באירופה שחל הראשוןהתחלואה גל עם  .3

, וכך באירופהאשר לא היה נהוג אז  ,חיוב עטיית מסיכות מהיר לצדסגר 

תחלואה ותמותה נמוך משמעותית ביחס למדינות רבות  מצבל המדינה הגיעה

 . ביבשת

על  ללא הגבלותנפתחו מקומות בילוי  הראשון במדינה,הסגר תום לאחר  .4

נפתחו גבולות המדינה לרוב מדינות  וכן, התקהלות, מסיכות או שמירת מרחק

 ללא םגם ה ,במדינה ואוניברסיטאות בתי הספרבספטמבר נפתחו . אירופה

ובחודש  חודשי הקיץבסוף  .עטיית מסיכותחובת על התקהלות או הגבלות 
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אחת מהמדינות וכעת היא , בצורה חדה עלתהצ'כיה התחלואה ב ספטמבר

 .ביחס לנפש באירופה ותהגבוהוהתמותה מעם התחלואה 

 – סיבות עיקריותמארבע הגיע לשיאים להערכתנו, התחלואה בצ'כיה  .5

מול התחלואה ומהן נדרש  הרלוונטיות גם להתנהלות הישראלית אל

 :ללמוד

בדגש על הגבלות  – ביטול כמעט מוחלט של הגבלות הריחוק החברתי .א

כללה חמישה הראשון  יציאה מהסגרהתכנית עטיית מסכות. התקהלות ו

הגבלות בפועל, האולם  (מאמצע חודש מאי) צעדים לפתיחת השוק

 פסטיבליםקיום  ,פתיחת ברים . כך, אושרוהוסרו בתוך שבועות בודדים

כמעט  חזרו לעבודתיירות המוקדי כמו כן, איש.  500ומסיבות של עד 

והתאפשרה חלו הקלות בכניסה וביציאה מהמדינה, במקביל,  ללא מפריע.

 .תיירות ממקומות עם תחלואה גבוהה יותר

לצד  סרת ההגבלות המהירהה -ציבורית שהמגיפה נוצחה תחושה  .ב

תרמה לתחושה כי צ'כיה בלמה לגמרי את  הירידה בתחלואה,

על כן, ככל הנראה הופחתה   .ו"ניצחה" את המגפה התפשטות הנגיף

שלא הייתה הכרחית או על עטיית מסיכות, על ריחוק חברתי  ההקפדה

  . במסגרת ההנחיות לאחר הסגר

 – ביחס לחומרת ההתפרצות )בדיעבד(נקיטת צעדי מנע לא מספקים  .ג

ננקטו מספר צעדי מנע אשר הסתברו כלא  מסגר שני מנעילהבשל ניסיון 

 לאחר. אזורית בשיטת רמזורנעשה שימוש  אוגוסטמחודש מספקים. 

הוטלה  חובת עטיית מסכות, הספיק לעלות קצב ההדבקהשבשבועות אלו 

כמו כן, נסגרו  ., כשלושה חודשים לאחר שהוסרה ההגבלהבספטמבר

נסגרו תיכונים ואוניברסיטאות חדרי כושר ומכוני יופי ובתחילת אוקטובר 

מאידך, בדיוק בזמן זה נפתחה שנת הלימודים, ללא  במחוזות אדומים.

 הוחלט, 14% ל להבאוקטובר, כאשר שיעור הבדיקות החיוביות ע הגבלות.

  באזורים אדומים. על למידה מרחוק
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מערכת החינוך  -מאוד בהגבלות חלקיות  מערכת החינוךת פתיח .ד

)פרט  ריחוק חברתי, קפסולות או עטיית מסכות הגבלות ללאנפתחה 

על אף שהעלייה בתחלואה החלה טרם פתיחת  ,(לאזורי תחלואה

עלה החולים החדשים  קצב העלייה בכמותכשבועיים אחר כך  .הלימודים

  .דרמטיתצורה עלה מספר הנדבקים ב מסוף ספטמברו 100%למעל 

עם  הייתה נרחבת מאוד,בחודש אוקטובר ובתחילת נובמבר התחלואה בצ'כיה  .6

 .מספר מאומתים ומתים למיליון תושבים מהגבוהים באירופה ובעולם

ורונה חולי ק 8,200-וכאנשים מדי יום,  200מתו בממוצע בתחילת נובמבר 

-מעל ל והמדינה רכשהנוצר על מערכת הבריאות עומס  .אושפזו בבתי חולים

לרופאים  וקראה, בית חולים שדה הקימה בסיוע הצבאו מיטות אשפוז 4,000

 צ'כים במדינות זרות לחזור ולסייע למדינה.

-בדיקות החיובי הגיע להכאשר שיעור באוקטובר,  22-בהוטל  סגר שני מלא .7

וברים  מסעדות ,עסקים לא חיוניים נסגרו שאר בתי הספר, במסגרתו,. 28%

ואיסור , 05:00עד  21:00 בין השעות לצד קיום עוצר לילי)למעט משלוחים(, 

 יציאה מהבית לצרכים לא חיוניים.

אשר נמצאים  נתוני התחלואה, להפחתת הובילהסגר בסופו של דבר,  .8

 – לדצמבר 12-הסגר הוארך עד ה במגמת ירידה החל מסוף אוקטובר.

, כאשר מספר הקלות ננקטו החל ימים 52במצטבר יהיה לתקופה של 

החלה המדינה לתכנן מבצע  ,כחלק מההכנות לחג המולדמסוף נובמבר. 

 בדיקות המונים מבוסס אנטיגן.
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 1מספר החולים החדשים ליום, בממוצע שבועי -התחלואה בצ'כיה 

 

 2אחוז הבדיקות החיוביות ביום, בממוצע שבועי

 

                                                           
1  https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&smoothing=7&pic
kerMetric=new_cases_per_million&pickerSort=desc 
2  https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&country=~CZE&region=World&positiveTestRate=true&interval=smoothed&smoothing=7
&pickerMetric=new_cases_per_million&pickerSort=desc 



 

5 
 

 גל הראשון בצ'כיהה

 צ'כיה הוזכרהגל התחלואה הראשון באירופה, בחודשי מרץ ואפריל, בעת   .1

. 3כמדינה שהתמודדה עם נגיף הקורונה באופן מופתיהבינלאומי בשיח 

שרת המקרים הראשונים , כאשר ע4למרץ 1-בהחולה הראשון בצ'כיה התגלה 

צ'כיה הגיבה במהירות במדינה התגלו בקרב אזרחים שחזרו מצפון איטליה. 

. מעבר לכך, 5חלה חובת בידוד לחוזרים מאזורים מסוימים באיטליהבמרץ ה 6-וב

החליטה  פחות משבועיים לאחר גילוי החולה הראשון,במרץ,  12-כבר ב

  .6סגר מלאהטלת צ'כיה על 

במסגרת הסגר הסגר נמשך כחודשיים, מאמצע חודש מרץ עד אמצע חודש מאי.  .2

שלא לצרכי עבודה  חנויות שאינן חיונית וחל איסור תנועהו נסגרו בתי ספר

במרץ הפכה צ'כיה למדינה הראשונה באירופה  18ב־בנוסף לכך, וחירום. 

 מאי, עםב 17־נגמר באופן רשמי בהסגר  .להטיל חובת עטיית מסיכות

-כלעומת  לפחות מאחוז בודד של בדיקות חיוביות, הורדת נתוני התחלואה

חמישה נדבקים חדשים חמישים נדבקים חדשים ביום )כבשיא ההתפרצות, ו 7%

  .(ביום למיליון איש

בעלת חמישה תכנית יציאה באפריל,  6ב־במהלך הסגר הראשון הוצגה,  .3

ושמשכה המלא היה  שלבים, שהמעבר ביניהם נקבע מראש לפי תאריך

 להלן עיקרי התכנית: .7כחודש וחצי

תאריך 
 יעד

 ההקלות הצפויות

20.04 
פתיחת שווקים, בתי מלאכה, מוסכים, חדרי תצוגה ומתקני אימונים 

 משתתפים. 10מקצועיים. חתונות מוגבלות עד לספורטאים 

מ"ר, למעט חנויות הנמצאות  200פתיחת חנויות הקטנות מ־ 27.04

                                                           
3 https://www.theguardian.com/world/2020/oct/11/czech-republic-goes-from-model-covid-19-
response-to-brink-of-second-lockdown https://www.bbc.com/news/world-europe-54639351 
4 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3056228-v-cesku-jsou-tri-lide-nakazeni-koronavirem 
5 https://www.radio.cz/en/section/news/coronavirus-czechs-returning-from-italy-to-stay-in-two-
week-quarantine 
6  https://www.czechuniversities.com/article/czech-government-declares-state-of-emergency-in-
response-to-coronavirus-epidemic 
7 https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/breaking-czech-government-outlines-five-
step-plan-for-re-opening-shops-restaurants/ 

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/11/czech-republic-goes-from-model-covid-19-response-to-brink-of-second-lockdown
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/11/czech-republic-goes-from-model-covid-19-response-to-brink-of-second-lockdown
https://www.radio.cz/en/section/news/coronavirus-czechs-returning-from-italy-to-stay-in-two-week-quarantine
https://www.radio.cz/en/section/news/coronavirus-czechs-returning-from-italy-to-stay-in-two-week-quarantine
https://www.czechuniversities.com/article/czech-government-declares-state-of-emergency-in-response-to-coronavirus-epidemic
https://www.czechuniversities.com/article/czech-government-declares-state-of-emergency-in-response-to-coronavirus-epidemic
https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/breaking-czech-government-outlines-five-step-plan-for-re-opening-shops-restaurants/
https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/breaking-czech-government-outlines-five-step-plan-for-re-opening-shops-restaurants/
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 מ"ר. 5,000בקניונים הגדולים מ־

11.05 

מעט אלו שבקניונים מ"ר, ל 1,000-פתיחת חנויות הקטנות מ

מ"ר; פתיחת בתי ספר לנהיגה ומרכזי כושר )ללא  5,000הגדולים מ־

 מלתחות(.

25.05 
פתיחת מסעדות, בתי קפה, ברים ויקבים לישיבה בחוץ. פתיחת 

 מספרות, מכוני יופי, מוזיאונים, גלריות ומתחמים פתוחים בגני חיות.

08.06 

מ"ר; פתיחת  1,000פתיחת כל החנויות בקניונים ואלו הגדולות מ־

אזורים מקורים במסעדות, בתי קפה, ברים ויקבים; פתיחת בתי 

שירותי מוניות, תאטראות, טירות וארמונות. היתר לארגן אירוח, 

אירועים המוניים עם הגבלות שייקבעו מראש, וחתונות עם הקפדה 

 על תנאים סניטריים.

 

  הירידה בתחלואה בעקבות הסגר הראשון

 8חולים חדשים ליום בממוצע שבועי

 

                                                           
8 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-02-
26..2020-06-
04&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&smoo
thing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc 
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 בפועל הסרת ההגבלות 

רוב ההגבלות . 9,10לחזרה לשגרההלחץ הציבורי/כלכלי  הסגר, גדללאורך  .4

של היציאה  , מעט לפני התכנון המקוריהוסרו בסוף חודש מאיעל המדינה 

הותר כעת ) במדינה ההגבלה על תנועת אזרחים –(. בהן מטה )ראו גרףמהסגר 

עטיית מסיכות ההגבלה המחייבת ( ובלהגלצאת מחוץ לצ'כיה ללא ה לאזרחים

משתתפים  500עד של אירועים קיום בתחילת יוני הותר . ובמשרד בחוץ

רוב  - נפתחו לגמרי למדינות "ירוקות"המדינה וגבולות  ,במקומות פתוחים

פתיחת בתי ספר לא נקבעה יצוין כי  מדינות מערב אירופה באותה העת.

 15)בקפסולות של  והתרחשה באחד ביונימראש כחלק מתכנית היציאה 

וט זמני הטלת והסרת ההגבלות לפיר)תלמידים( עד סיום הלימודים ביולי. 

בחודש מאי ביטול הסגר  (.1נספח ראה במהלך גל התחלואה הראשון בצ'כיה 

הגבלות, למעט שחזרו לעבוד ללא  לפתיחת ברים ומוקדי תיירות, גם הוביל

 משתתפים. 500אירועים מעל 

ממדינות  תייריםלו הכניסה למדינה לאזרחים צ'כים במאי 26-החל מה .5

הייתה על ידי משרד הבריאות )רוב מדינות מערב אירופה(  שהוגדרו ירוקות

צ'כיה למדינות כמו משל תיירים תנועה ערה נצפתה  ללא הגבלות כלל.

ניסה של תיירים ממדינות שהוגדרו ככתומות ואדומות, בניהן כ. 11קרואטיה

בהצגת בדיקה שלילית, ובהיעדר הותנתה פולין, בריטניה, פורטוגל ושוודיה, 

 .12ימים 14-כזאת, בבידוד כבדיקה 

                                                           
9 https://edition.cnn.com/2020/10/19/europe/czech-republic-coronavirus-intl/index.html 
10 https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/europes-efforts-stop-second-
wave-covid-doomed-fail/ 
11 https://balkaninsight.com/2020/07/23/czech-tourists-throw-lifeline-to-croatian-economy-but-for-
how-long/ 
12 https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-
against-coronavirus-180545/ 

https://edition.cnn.com/2020/10/19/europe/czech-republic-coronavirus-intl/index.html
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 13למול מספר החולים החדשים ביום לאחר הסגר הראשוןההגבלות הסרת 

 

זאת  החולים, מספרבזמנית  "קפיצה"בסוף יוני ותחילת יולי נראית  .6

כתוצאה מהתפרצות עם אלפי נדבקים במכרות פחם בצפון המדינה, שגררה 

 לתחושה כיאף הוא ייתכן כי אירוע זה תרם . 14שם הגבלות מקומיות

הסרת ההגבלות, בשילוב  ייתכן שבשל .15המדינה הצליחה לגבור על המגפה

ריחוק ההאזרחים על פחתה גם ההקפדה העצמאית של  הנצחוןתחושת 

בת  סעודה המונית הערכנביולי  1-כך לדוגמא, במסכות. העטיית וחברתי ה

  .16המגיפהלציון הניצחון על מאות משתתפים על הגשר הראשי בפראג 

בלתי נשלטת מאמצע יולי החל גל תחלואה, אשר נמשך עד למצב של התפרצות  .7

 אשר הוסרה באמצעות סגר מלא, כפי שיתואר בהמשך הנייר.

                                                           
13 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=earliest..2020-
09-
01&country=~CZE&region=Europe&casesMetric=true&interval=smoothed&smoothing=7&pickerMe
tric=new_cases_per_million&pickerSort=desc 
14 https://www.etui.org/news/covid-19-rising-cases-czech-mines 
15 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/covid19/en-
public-opinion-in-the-time-of-COVID19-03062020.pdf 
16 https://www.bbc.com/news/world-europe-53244688 
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 שינויים בניהול המגיפה

ליולי הוצגה תכנית רמזור בעלת ארבעה שלבים שהסתמכה על החלוקה  28-ב .8

 :18לארבעה צבעים חולקובמסגרת התוכנית, מחוזות  .17המחוזית במדינה

 .אזורים ללא תחלואה בכלל –לבן  .א

 .מקרים בודדים, בלי הדבקה קהילתית –ירוק  .ב

מקרים בודדים שמקור ההדבקה לא ידוע, שמתפשטים בקהילה,  –צהוב  .ג

ומדביקים תושבים שלא ביקרו במוקדי תחלואה או היו במגע עם חולה 

 .מאומת

חדשים וישנה עליה  אזורים בהם מאבחנים בכל יום חולים –אדום  .ד

 .בתחלואה

. על פי מפה זו, 19טראקטיבית שמעדכנת על סטטוס כל המחוזותנמפה אי יוצרה .9

בתקופת הקיץ,  ההתחלואה מתפשטת מעיר הבירה פראג למחוזות שסביב

אוקטובר. בחוזות הופכים לאדומים באופן עצמאי בספטמבר וספר מובמקביל מ

עטיית  לדוגמה: להטיל הגבלות,הונחו  )וצבע(שחצו סף תחלואה מחוזות 

 . 20מסיכות בבתי ספר שנמצאים במחוזות כתומים

באוקטובר מצב חירום,  5הוכרז ב יה חדה בתחלואה, יעלהמשך לאור  .10

 .21הנחיות ברמה הלאומית הוטלוו

ברקע, חלו במהלך התקופה מספר שינויים גם בהיבטי בידוד מגעים  .11

בדומה לתמורות שחלו בנושא זה במדינות רבות באירופה ועל זאת,  .במדינה

                                                           
17 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Alert-levels-in-the-field-of-public-health-
protection.pdf 
18 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Alert-levels-in-the-field-of-public-health-
protection.pdf 
19 https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti 
20 https://news.expats.cz/weekly-czech-news/breaking-czech-pm-nixes-face-mask-regulations-
established-by-health-ministry-yesterday/ 
21 https://www.aljazeera.com/news/2020/10/5/czech-republic-fresh-state-of-emergency-as-second-
wave-hits 
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מצד אחד, והעלייה בתחלואה ובמספר המגעים  רקע העלייה ביכולת הבדיקה

 . מצד שני

 קוצרה, כבמדינות רבות באירופה, למגעיםבאוגוסט, חובת הבידוד  24-ב .א

ימים, עם בדיקה תוך חמישה ימים מהמגע האחרון עם חולה  10-ל 14-מ

 .22ימים 10מאומת, ובדיקה נוספת לאחר 

, ימים במידה ואין תסמינים 10-לספטמבר קוצרה חובת הבידוד ל 1-ב .ב

, למעט נותני שירות במערכות ללא חובת הצגת בדיקה שלילית

 .23הבריאות

אם  ,חובת בידוד לאחר קרבה עם חולה מאומתבוטלה לספטמבר  14-ב  .ג

 . 24עטו מסיכותהצדדים  שני

בתנאי  ימים 10-חובת הבידוד ל תהנושבספטמבר,  25-מאוחר יותר, ב .ד

ימים )ולא יאוחר מעשרה ימים(  5-7שלילית תוך  RT-PCRבדיקת 

 . 25ימים ללא בדיקה 14-מהכניסה לבידוד, ו

  ופעת תסמינים.ה-תרחישים הותנה סיום הבידוד באיבכל ה .ה

                                                           
22 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/195_EM_isolation-and-quarantine-from-
1-September_24082020.pdf 
23 https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/czech-republic-reduces-covid-19-
quarantine-from-14-to-10-days-for-symptom-free-patients/ 
24 https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/quarantine-not-needed-if-masks-are-
worn-self-reporting-to-begin-next-week-says-health-minister/ 
25 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/214_EM_quarantine-and-
isolation_24092020.pdf 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/195_EM_isolation-and-quarantine-from-1-September_24082020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/195_EM_isolation-and-quarantine-from-1-September_24082020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/214_EM_quarantine-and-isolation_24092020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/214_EM_quarantine-and-isolation_24092020.pdf
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 אחר חופשת הקיץבתי הספר לחזרה ללימודים ב

ליוני  8-ב ונפתחו חזרה נסגרו לגמרי בחודש מרץ והאוניברסיטאות בתי הספר .12

תחילת חופשת הקיץ בראשון עד לופעלו  ,תלמידים בכיתה 15בקפסולות של 

על פתיחת בתי לאחר דיונים ברמת הממשל, הוחלט בסוף אוגוסט,  ביולי.

זאת, בדומה למרבית מדינות מערב אירופה בהן הוחלט הספר בתקופה זו. 

ודים, לאחר סגרים ממושכים מוקדם יותר במהלך לנסות לחזור לשגרת לימ

כלל שכבות הלימוד  , מקץ חופשת הקיץ במדינה,ספטמברב 1-בכך,  השנה.

 העלייהלמרות  זאת ,נפתחובצ'כיה  והאוניברסיטאות בבתי הספר

ללא למידה  - פתיחת בתי הספר נעשתה ללא הגבלות כלל .26תחלואהב

נמצאים באזורים בתי ספר הנדרשו רק במסכות היברידית ולמידה בקפסולות או 

 .27לכל הפחות כ"כתומים" שמסווגים

נראתה עלייה חדה מאוד לצד פתיחת שנת הלימודים,  מתחילת ספטמבר, .13

 13) כשבועיים לאחר פתיחת הלימודים בצ'כיה.בשיעור התחלואה 

 .100%החולים החדשים ליום עלה למעל במספר קצב העלייה בספטמבר( 

הגבוה ביותר שנמדד במדינה  אוגוסט אחוז הבדיקות החיוביותבסוף בעוד 

 25-)כ חולים חדשים ביום 300 ומספר הנדבקים ליום עמד על 4%עמד על 

ובסוף , 7%-ל, באמצע ספטמבר עלה אחוז הבדיקות החיוביות (למיליון איש

 200-עם מעל ל ,12%אחוז הבדיקות החיוביות כבר עמד על  החודש

 נדבקים חדשים ביום למיליון איש.

. על 28מורים נדבקו מתחילת שנת הלימודים 400מעל נאמר כי בספטמבר  52ב־ .14

 מתכונת מקוונת,בלמידה ל עברובתי הספר במדינה,  היקפי התחלואה אף

                                                           
26 https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/czech-republic-coronavirus-updates-
september-1-257-new-cases-as-schools-re-open/ 
27 https://news.expats.cz/weekly-czech-news/breaking-czech-pm-nixes-face-mask-regulations-
established-by-health-ministry-yesterday/ 
28 https://rmx.news/article/article/almost-400-czech-teachers-have-caught-covid-19-since-schools-
reopened 

https://news.expats.cz/weekly-czech-news/breaking-czech-pm-nixes-face-mask-regulations-established-by-health-ministry-yesterday/
https://news.expats.cz/weekly-czech-news/breaking-czech-pm-nixes-face-mask-regulations-established-by-health-ministry-yesterday/
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בתי הספר עברו ללמידה  בתחילת אוקטובר. יתר בערים "אדומות" בלבד

 .29אחוזים 23כ־הבדיקות החיוביות עמד על  כשאחוז, באוקטובר 13ב־מקוונת 

  30ליום החולים החדשים מספר -מספטמבר ה בתחלואה העליי

 

לא ניתן לשייך את התפשטות הנגיף אך ורק לפתיחת בתי הספר, אך  .15

של מערכת פתיחה ה בדומה למצב במדינות רבות בעולם, – להערכתנו

ואופן מימושה, כנראה אפשרו לנגיף להתפשט בצורה מהירה יותר  החינוך

 חודש ספטמבר.במהלך 

                                                           
29 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-08-
15..latest&country=Africa~Europe~BRA~CZE&region=World&positiveTestRate=true&interval=smoot
hed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc 
https://www.bbc.com/news/world-europe-54522279 
30  https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&smoothing=7&pic
kerMetric=total_cases&pickerSort=desc 

https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-08-15..latest&country=Africa~Europe~BRA~CZE&region=World&positiveTestRate=true&interval=smoothed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-08-15..latest&country=Africa~Europe~BRA~CZE&region=World&positiveTestRate=true&interval=smoothed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-08-15..latest&country=Africa~Europe~BRA~CZE&region=World&positiveTestRate=true&interval=smoothed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&smoothing=7&pickerMetric=total_cases&pickerSort=desc
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&smoothing=7&pickerMetric=total_cases&pickerSort=desc
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&smoothing=7&pickerMetric=total_cases&pickerSort=desc
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 הסגר השני

הוכרז  ,14%הבדיקות החיוביות במדינה עמד על  אחוזכש לאוקטובר, 5-ב .16

פרט לצרכים  יציאה מהביתנאסרה  במסגרתו .כיה מצב חירום'צב

לעבודה, קניית מזון  העזרה לקרובי משפחה, נסיע - שהוגדרו כחיוניים

חתונות והלוויות עד עשרה ותפילות, , ותרופות, שהייה ממושכת בטבע

שמירת  תוךאיש  20משתתפים בקבוצות של  100עד  אושרומשתתפים. הפגנות 

הכניסה למדינה הותרה אך ורק . 31משתתף למשתתףמטרים בין  2מרחק של 

שירותי בריאות, ענייני כגון נסיעות עבודה מאושרות, קבלת לצרכים חיוניים, 

 .32משפחה, חתונות והלוויות

אשר כלל סגירה של צ'כיה הכריזה באופן רשמי על סגר,  באוקטובר 22-ב .17

 13-)בפועל מרביתם נסגרו כבר ב עסקים לא חיוניים, סגירה של בתי ספר

ועוצר לילי הגבלות על התקהלות של עד שני אנשים במרחב פתוח  ,באוקטובר(

  .05:0033-ל 21:00בין השעות 

 12,000עם כ־ אוקטוברב 28-ב ומספר הנדבקים ליום בצ'כיה הגיע לשיא .18

בשיא . 34נדבקים למיליון תושבים 1,200-כ –נדבקים ליום בממוצע שבועי 

. 32%-אחוז הבדיקות החיוביות הגיע ל חודש אוקטוברבבצ'כיה  התחלואה

בדיקות חיוביות נכון  21.7%-מאז תחילת הסגר, אחוזי התחלואה במדינה ירדו ל

 . 35בדצמבר 2-ל

הוארך נכון לכתיבת המסמך  ךא בנובמבר, 20-היה מיועד להסתיים בהסגר  .19

  בדצמבר, יחד עם ההגבלות החלות במסגרתו. 12-ל

                                                           
31 https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 
32 https://www.mvcr.cz/mvcren/file/restriction-of-the-entry-of-foreigners-to-the-czech-republic.aspx 
33 https://www.abc.net.au/news/2020-10-27/czechs-tighten-measures-against-covid-19/12816494 ; 
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/covid-in-europe-protests-czech-republic-ireland-
toughen-rules https://www.expats.cz/czech-news/article/demonstrations-against-czech-anti-covid-
19-measures-planned-for-november-17 https://telanganatoday.com/over-100-detained-in-prague-
for-protesting-against-covid-19-curbs 
34 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smooth
ed&hideControls=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc 
35 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-10-
01..latest&country=~CZE&region=World&positiveTestRate=true&interval=smoothed&hideControls=
true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc 

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/file/restriction-of-the-entry-of-foreigners-to-the-czech-republic.aspx
https://www.abc.net.au/news/2020-10-27/czechs-tighten-measures-against-covid-19/12816494
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/covid-in-europe-protests-czech-republic-ireland-toughen-rules
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/covid-in-europe-protests-czech-republic-ireland-toughen-rules
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/18/covid-in-europe-protests-czech-republic-ireland-toughen-rules
https://www.expats.cz/czech-news/article/demonstrations-against-czech-anti-covid-19-measures-planned-for-november-17
https://www.expats.cz/czech-news/article/demonstrations-against-czech-anti-covid-19-measures-planned-for-november-17
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&country=~CZE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc
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 4לדרגה  5דרגה בנובמבר מ 23-עברה ב צ'כיה ,עם זאת, לאור הירידה בתחלואה .20

 :לות מסוימות, הכוללות, וניתנו הקשל המדינה במודל ההתמודדות עם המגפה

ואישור פתיחת חנויות עד  21:00במקום  23:00לשעה  עוצראיחור של   .א

 שעה זו. 

-בנובמבר הותרה שהות בחנויות בצפיפות של אדם אחד ל 18-לאחר שב .ב

מ"ר, הורחבה הנחיה זו לשווקים והותרה התקהלות של שישה אנשים  15

עדיין אסורות, וכן נאסר במרחבים ציבוריים. עם זאת, מכירות בימי ראשון 

 . 36בנובמבר 92-על פתיחת חנויות קטנות עד ל

 ב'.-א ו כיתותזרו ללימודים תלמידי חבנובמבר  18-ב .ג

בנובמבר סטודנטים יחזרו למעבדות מחקר ודוקטורנטים יחזרו  25-ב .ד

בנובמבר סטודנטים יחזרו למעבדות מחקר  25-כמו כן, ב. 37ללמוד גם כן

 .38ד גם כןודוקטורנטים יחזרו ללמו

 תלמידי כיתות ט'.ו ג' עד ה' כיתותבנובמבר יצטרפו אליהם תלמידי  30-ב  .ה

 . 39יחזרו ללימודים ברוטציותו' עד ח' 

                                                           
36 https://www.osu.eu/24712/the-latest-covid-19-related-news/ 
37 https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-
against-coronavirus-180545/ 
38 https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-
against-coronavirus-180545/ 
39 https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-
against-coronavirus-180545/ 
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 העלייה בתחלואה בצ'כיה מחיר 

 17-)ה הסגר הראשון ףבסובצ'כיה בעוד שמספר המתים מקורונה עמד  .21

בשיא הגל . 40תושבים 8,515מדינה מתו ב בדצמבר 2-נכון ל ,296על במאי( 

 209-כ בממוצע שבועיו ,בודדביום  תושבים 259-מתו כ ,לנובמבר 4-השני, ב

)לשם השוואה שיא התמותה  41למיליון תושביםמתים  91-כשהם  ,ביממה

 . בישראל למיליון עומד על רבע מכך(

 42, למיליון אישהמתים החדשים ליוםמספר  -העלייה בתמותה 

 

בשיא הגל השני במחלקות טיפול נמרץ  חולי הקורונה אשר אושפזו מספר .22

בנובמבר(  6) בשיא. בשיא גל התחלואה הראשוןאשר מ היה גבוה פי שמונה

במחלקות  1,206מתוכם בבתי חולים בצ'כיה,  חולי קורונה 8,283נמצאו 

                                                           
40 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&country=~CZE&region=World&deathsMetric=true&interval=smoot
hed&hideControls=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc 
41 https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-09-
03..latest&country=~CZE&region=World&deathsMetric=true&interval=smoothed&hideControls=tru
e&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc 
42  https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-02-
26..latest&country=~CZE&region=World&deathsMetric=true&interval=smoothed&hideControls=tru
e&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc 
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בוצעו בצ'כיה מספר בעקבות זאת,  .43(מטה )להרחבה ר' גרף טיפול נמרץ

. בין הפוקד את מערכת הבריאותיתר העומס מנת להקל על ל עפעולות 

  :הפעולות

הקמת , 44מיטות אשפוז 4000של לפחות רכש  – יכולת האשפוז הגדלת .א

 ביטול ניתוחים אלקטיביים. ו 45בפראג ם שדהחוליית ב

ממשרד הבריאות קריאה  – העלאת סד"כ הצוותים הרפואיים .ב

גיוס צוותים רפואיים ו 46לרופאים צ'כים העובדים בחו"ל לשוב למדינה

 .צבאיים לטיפול באזרחים

בהם בתי החולים במדינה אינם  הסתייעות בגרמניה לטיפול בחולים .ג

 . 47מסוגלים לטפל

                                                           
 
44 https://english.radio.cz/state-buying-4000-hospital-beds-due-catastrophic-covid-numbers-8697244 
45 https://www.euronews.com/2020/10/24/coronavirus-czech-army-sets-up-500-bed-field-hospital-in-
anticipation-of-covid-19-surge 
46 https://english.radio.cz/sixteen-czech-doctorsto-return-abroad-help-covid-fight-8697519 
47 https://www.dw.com/en/coronavirus-german-hospitals-brace-for-record-number-of-intensive-care-
patients/a-55470695, https://www.dw.com/en/coronavirus-berlins-hospitals-bracing-for-second-
wave/a-55437272 

https://www.dw.com/en/coronavirus-german-hospitals-brace-for-record-number-of-intensive-care-patients/a-55470695
https://www.dw.com/en/coronavirus-german-hospitals-brace-for-record-number-of-intensive-care-patients/a-55470695
https://www.dw.com/en/coronavirus-berlins-hospitals-bracing-for-second-wave/a-55437272
https://www.dw.com/en/coronavirus-berlins-hospitals-bracing-for-second-wave/a-55437272
https://www.dw.com/en/coronavirus-berlins-hospitals-bracing-for-second-wave/a-55437272


 

17 
 

 ECDC48-מנתוני ה, יוםבכל בבתי החולים ורונה חולי ק מספר

 

 ECDC49-מנתוני ה, יוםבכל  בטיפול נמרץחולי קורונה  מספר

                                                           
48 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-data-hospital-and-icu-admission-
rates-and-current-occupancy-covid-19 ; https://ourworldindata.org/covid-hospitalizations 
49 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-data-hospital-and-icu-admission-
rates-and-current-occupancy-covid-19 ; https://ourworldindata.org/covid-hospitalizations 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-data-hospital-and-icu-admission-rates-and-current-occupancy-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-data-hospital-and-icu-admission-rates-and-current-occupancy-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-data-hospital-and-icu-admission-rates-and-current-occupancy-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-data-hospital-and-icu-admission-rates-and-current-occupancy-covid-19
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 הנסיבות שהובילו לעליה בתחלואה

על אף שכל הגבלה שהוסרה לא הביאה בפני עצמה לעלייה הקיצונית  .23

)פתיחת גבולות, קיום נרחבת גבלות בצורה הלהערכתנו הסרת הבתחלואה, 

בצירוף עם אירועים בני מאות אנשים, פתיחת בתי הספר ללא הגבלות(, 

תחושת הביטחון של )כנראה בשל הקפדה נמוכה על כללי ריחוק חברתי 

הובילו לעלייה הגבוהה בתחלואה , (ביציאה מהסגר הראשוןהתושבים 

גם בכירי הממשל הצ'כי ציינו את הסרת המגבלות המהירה, והחזרתן  בצ'כיה.

באיטיות )ביחס לעלייה המהירה בתחלואה( כגורמים שתרמו לעלייה 

 .50,51בתחלואה

אירועי ראתה במספר נ  -גורמי ההתפרצות שנבעו מתחושת בטחון לדוגמא  .24

 במסגרתה עדון בפראגובמ מסיבה המוניתלדוגמא המוניים, ביניהם הדבקה 

 ניהםבמשתתפים,  98-כלפחות הדביקה  סימפטומטית-משתתפת א

  כנס לבידוד.יתתפים נאלצו להמש 273-, וכהכדורגלנים הלאומיים של צ'כיה

 

 

                                                           
50 https://www.expats.cz/czech-news/article/czech-health-minister-adam-vojtech-resigns 
51 https://www.aljazeera.com/news/2020/10/5/czech-republic-fresh-state-of-emergency-as-second-
wave-hits 

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/5/czech-republic-fresh-state-of-emergency-as-second-wave-hits
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/5/czech-republic-fresh-state-of-emergency-as-second-wave-hits
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  פירוט הגבלות בגל הראשון – 1נספח 

הוטלו במדינה  םהחולים הראשונישאובחנו וברגע  ,הממשל הצ'כי הגיב מהר .1

 הגבלות:

 .52הראשוןהחולה התגלה בצ'כיה  – 2020.01.03 .א

הוכרז כי השבים מאזורים מסוימים באיטליה חייבים בבידוד  – 06.03.2020 .ב

 .53יום 14של 

כן משתתפים בוטלו. כמו  100בתי ספר נסגרו ואירועים מעל  – 11.03.2020 .ג

 .54שיעורים באוניברסיטאות בוטלו

במרץ אך  24־תחילה עד ה הנשיא הכריז על סגר כללי, – 15.03.2020 .ד

עה למעט תנונאסרה ההסגר במסגרת באפריל.  24-הלבסוף נמשך עד 

 :55מקרים הבאיםב

 הגעה למקום עבודה (1

 הגעה הכרחית לבן משפחה, כדי לסייע לו או לספק תרופות (2

 קניית מצרכים ותרופות (3

 בתוך פארקים ובטבע/תנועה אל (4

 הלוויות (5

כגון סקי וטניס פעילויות ספורטיביות באפריל הותרו  4־מההחל  (6

ל עטיית מסיכה ושמירת מרחק ש, תוך הקפדה על בפארקים או בטבע

 מטרים בין משתתפים. שני

 באפריל: 20־החל מה (7

o יכולים להתאמןלמעט אומנויות לחימה,  ,ספורטאים מקצועיים 

 ללא צופים

o  ושישה המתחתן ניתן להתחתן בנוכחות הגורם המחתן, הזוג

 משתתפים נוספים.

                                                           
52 https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3056228-v-cesku-jsou-tri-lide-nakazeni-koronavirem 
53 https://english.radio.cz/coronavirus-czechs-returning-italy-stay-two-week-quarantine-8106228 
54 https://english.radio.cz/coronavirus-czech-schools-close-large-events-banned-8105998 
55 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW63P 

https://english.radio.cz/coronavirus-czechs-returning-italy-stay-two-week-quarantine-8106228
https://english.radio.cz/coronavirus-czech-schools-close-large-events-banned-8105998
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW63P
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o  עלי בשבים לארץ, וצ'כים האין כניסה למדינה למעט אזרחים

אישורים מיוחדים. כל הנכנסים למדינה מחוייבים לשהות 

 בבידוד של שבועיים.

צ'כיה הפכה למדינה הראשונה באירופה עם חובת עטיית  – 18.03.2020 .ה

 .56מסיכות

מעקב דרום מוראביה החל ניסוי ב"סגר חכם", שכלל  אזורב – 30.03.2020 .ו

אחרי היסטוריית הדבקה בעזרת טלפונים ניידים וכרטיסי אשראי. לצורך 

חיילים. בעיר אוז'רסקיי ברוד החל חיטוי חצרות של  300מו תהמאמץ נר

 .57ים ציבורייםאזורבניינים ו

 .58הוחלט להאריך את ההגבלות בכניסה לגבול – 02.04.2020 .ז

הממשלה הצ'כית הציגה מתווה בן חמישה שלבים  – 06.04.2020 .ח

כמות החולים ביום לא תעבור ידה שובמ ,שכלל פתיחת הסגר באיטיות

. המתווה כלל פתיחה איטית של המשק במשך כחודשיים עד 400־את ה

 . 59פתיחה מלאהל

 אפשרהנשיא הכריז על ביטול הגבלות התנועה. ביטול זה  – 24.04.2020 .ט

 הבבדיק הותנתהלאזרחים צ'כים לצאת בחופשיות מהמדינה, אך חזרתם 

 . 60שלילית ובידוד של שבועיים

 .61במאי 17־מצב החירום במדינה הוארך עד ה – 28.04.2020 .י

קניות, מכוני יופי, מוזיאונים, בתי  חנויות במתחמינפתחו  – 11.05.2020 .יא

 .62ובתי תיאטרוןקולנוע, 

                                                           
56 https://english.radio.cz/government-bans-going-out-without-covered-mouth-and-nose-8105225 
57 https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/chytra-karantena-se-zacne-testovat-na-jihu-moravy-
jak-bude-fungovat-40318396 
58 https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ochrana-hranic-s-nemeckem-a-rakouskem-potrva-do-pulnoci-
24-dubna/1874653 
59 https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/breaking-czech-government-outlines-
five-step-plan-for-re-opening-shops-restaurants/ 
60  https://english.radio.cz/czech-government-lifts-ban-free-movement-and-travel-abroad-8102080 
61 https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=72860&l=cz 
62 https://www.osu.eu/24712/the-latest-covid-19-related-news/ 

https://english.radio.cz/government-bans-going-out-without-covered-mouth-and-nose-8105225
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/chytra-karantena-se-zacne-testovat-na-jihu-moravy-jak-bude-fungovat-40318396
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/chytra-karantena-se-zacne-testovat-na-jihu-moravy-jak-bude-fungovat-40318396
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ochrana-hranic-s-nemeckem-a-rakouskem-potrva-do-pulnoci-24-dubna/1874653
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ochrana-hranic-s-nemeckem-a-rakouskem-potrva-do-pulnoci-24-dubna/1874653
https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/breaking-czech-government-outlines-five-step-plan-for-re-opening-shops-restaurants/
https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/breaking-czech-government-outlines-five-step-plan-for-re-opening-shops-restaurants/
https://english.radio.cz/czech-government-lifts-ban-free-movement-and-travel-abroad-8102080
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=72860&l=cz
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, ללא השלכות פרטיות סרהו במדינה הממשלתימצב החירום  – 17.05.2020 .יב

 .63משמעותיות

בהינתן  משרדב םל עובדיע מסיכהחובת עטיית  הסרת – 19.05.2020 .יג

 .64מרחק של שני מטריםשמירה על 

חובת עטיית מסיכות חלה אך ורק במבנים סגורים  – 25.05.2020 .יד

  .65בתחבורה ציבוריתו

בים מחוי אינםתעשיות דומות ועובדי מעסים ספרים,  – 26.05.2020 .טו

כניסה למדינה לתושבי האיחוד האירופי בהקלות בנוסף, בלבישת ציוד מגן. 

 שיספקו בדיקת קורונה שלילית.

והתיכונים, עם כמות מירבית ם ינפתחו בתי הספר היסודי – 08.06.2020 .טז

משתתפים,  500כמו כן הותרו אירועים עד  .תלמידים בכיתה/קבוצה 15של 

. גני בגדים בשווקיםומדידת  23:00השעה מסעדות אחרי פעילות המשך 

מבקרים. אולמות תצוגה, גלריות, טירות,  250חיות וגנים בוטניים נפתחו עד 

משתתפים. אין חובת  500עד  נפתחואולמות קולנוע, תיאטרונים וקרקסים 

עטיית מסיכות בבריכות , או שמירת מרחק באולמות קולנוע ותיאטרון

 .66ציבוריות

 בתחובת עטיית מסיכות. נערכה סעודת סוף סגר בוטלה  – 01.07.2020 .יז

 .67מאות משתתפים על הגשר הראשי בפראג

 פירוט הגבלות בגל השני

 :באוגוסט וספטמבר בתחלואהאלו ההגבלות שהוטלו תוך כדי העלייה  .2

                                                           
63 https://www.muni.cz/en/koronavirus/news/the-state-of-emergency-ended-on-17-may-see-the-
current-restriction-in-the-czech-republic 
https://web.archive.org/web/20200812085206/https://www.vlada.cz/en/media-
centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/ 
64 https://web.archive.org/web/20200812085206/https://www.vlada.cz/en/media-
centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/ 
65 https://web.archive.org/web/20200812085206/https://www.vlada.cz/en/media-
centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/ 
66 https://web.archive.org/web/20200812085206/https://www.vlada.cz/en/media-
centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/ 
67 https://www.euronews.com/2020/07/01/banquet-in-prague-to-celebrate-the-end-of-the-lockdown 

https://www.muni.cz/en/koronavirus/news/the-state-of-emergency-ended-on-17-may-see-the-current-restriction-in-the-czech-republic
https://www.muni.cz/en/koronavirus/news/the-state-of-emergency-ended-on-17-may-see-the-current-restriction-in-the-czech-republic
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://web.archive.org/web/20200812085206/https:/www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/
https://www.euronews.com/2020/07/01/banquet-in-prague-to-celebrate-the-end-of-the-lockdown
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לכל מסווגים הבאזורים   ,חובת עטיית מסיכות בבתי ספר– 27.08.2020 .א

כ"כתומים". יש לעטות מסיכות בתחבורה ציבורית, במרפאות ובתי הפחות 

 .68חולים ובקלפיות

חובת עטיית מסיכות במקומות ציבוריים סגורים חידוש  – 01.09.2020 .ב

)קניונים, משרדים( ובתחבורה ציבורית, ללא תלות בכמות האנשים במקום. 

 .69כלולים בהגבלות, ונפתחים בכל רחבי צ'כיה אינםבתי הספר 

ישנה חובת עטיית מסיכות בכל המרחבים הסגורים, למעט  – 10.09.2020 .ג

שמירת מרחק של שני  תוךו במשרדים בעת אכילה במסעדות, בחדרי כושר, א

 .70בהגבלותלא כלולים , גנים וגינות משחקים מטרים בין עובדים. בתי ספר

נוספה חובת עטיית מסיכות באוניברסיטאות. עדיין אין חובת  – 18.09.2020 .ד

עטיית מסיכות בבתי ספר, גני ילדים וגינות משחקים, שנתרו פתוחים ללא 

 .71הגבלות

הוכרז מצב חירום בכל המדינה. אירועים במרחבים סגורים  – 05.10.2020 .ה

משתתפים. תחרויות  20משתתפים, ובמרחבים פתוחים עד  10עד  גבלוהו

משתתפים. הופעות, הצגות ועוד אירועים  130ספורט יתקיימו ללא קהל, ועד 

משתתפים בתפילות, ואסור  100שירה רבה בוטלו לגמרי. הגבלה של הכוללים 

לשישה סועדים  תבמסעדוהגבלה משתתפים בהלוויות וחתונות.  30לשיר. עד 

לפי בהחלטת המחוז הרלוונטי, כתלות בשולחן. הגבלות על מתקני חינוך 

ים אזורשיטת הרמזור. תיכונים ואוניברסיטאות יעברו ללמידה מקוונת ב

המוגדרים אדומים. פעוטונים וגני ילדים יישארו פתוחים ללא הגבלות וללא 

 .72הגבלות תנועה ללאית מסיכות. חובת עטי

                                                           
68 https://news.expats.cz/weekly-czech-news/breaking-czech-pm-nixes-face-mask-regulations-
established-by-health-ministry-yesterday/ 
69 https://www.praguemorning.cz/official-facemasks-mandatory-indoors-and-on-public-transport-
from-september-1/ 
https://news.expats.cz/coronavirus-in-the-czech-republic/czech-republic-coronavirus-updates-
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ים אזורללמידה מקוונת בעברו תיכונים ואוניברסיטאות  – 08.10.2020 .ו

המוגדרים כבעלי סיכון גבוה. גני חיות וטיולים מאורגנים, צהרונים וחוגים 

בוטלו לגמרי. פעוטונים וגנים נותרו פתוחים ללא חובת עטיית  18–8לגילי 

 .73מסיכות

הממשלה הצ'כית הכריזה על הגבלות חדשות, במסגרתן  – 09.10.2020 .ז

תרבות בחללים סגורים  ומוסדותחדרי כושר(  כוללנסגרו מועדוני ספורט )

, עם עד 20:00לכשבועיים. על מסעדות ומקומות אירוח להסגר עד השעה 

ארבעה סועדים בשולחן. תלמידים בבתי ספר יסודיים ילמדו בכיתות לסירוגין. 

סיון למנוע מתלמידים ללמוד יבנ Wifi־פראג כיבו את רשתות המרכזי קניות ב

 .74מסיכותובמתחמים. גנים ופעוטונים נותרו פתוחים ללא הגבלות 

העלייה הממשלה הצ'כית הכריזה על הגבלות נוספות לאור  – 13.10.2020 .ח

לאוקטובר. במסגרת ההגבלות, ברים  14־תחלואה, למשך כשבועיים החל מב

וחל איסור שתיית אלכוהול במקומות ציבוריים. משלוחים סגרו יומסעדות י

 כוללות. הגבלות נוספות 20:00יעבדו עד  Take Away, ושירותי יעבדו כרגיל

חובת עטיית מסיכות גם בתחנות תחבורה , והגבלת קבוצות עד שישה אנשים

. גני האחד בנובמברציבורית. כל בתי הספר עוברים ללמידה מקוונת עד 

 . 75מושפעים מההנחיות אינםי ילדים שעשועים וגנ

חלה חובת עטיית מסיכות בכלל המרחבים הציבוריים  – 20.10.2020 .ט

 .76על מרחק של שני מטריםבהיעדר אפשרות לשמור 

הממשלה הצ'כית הכריזה על הנחיות מחמירות, הכוללות  – 22.10.2020 .י

המספקות נוספות חנויות וחנויות שאינן חנויות מצרכים, בתי מרקחת סגירת 

. אין לנוע יופי מכוניו מספרותסור לפתוח יאחל סחורות חיוניות. כמו כן, 

 על בקבוצות של יותר משני אנשים, אלא אם מדובר בבני אותו בית. ניתן לנוע
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להגיע למקומות עבודה או כדי להצטייד במצרכים. תוקף הגבלות אלה  מנת

 .77נובמברב 20הוא עד 
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