
 

 

                                  לקוחות יקרים,

 מבזק הוראות למעסיק בעניין נגיף הקורונה 

כחלק מהעדכונים הנשלחים אליכם מעת לעת, להלן מבזק בעניין עובדים אשר שבו מהמדינות סין, 

 תאילנד, הונג קונג, סינגפור ומקאו.

 הינו מידע כללי, אשר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. יובהר, כי כל האמור בחוזר זה 

יום מיום שהייתם האחרון   14משרד הבריאות מחייב את השבים מסין לשהות בבידוד של  .א

 1בסין

  14בהתאם להוראות הצו, מי שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין, במהלך  .1

הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, או היה במגע הדוק עם אדם שחולה בנגיף הקורונה או מי 

הימים האחרונים, חייב להישאר בבידוד בבית   14-שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב

ימים ממועד השהיה בסין או ממועד המגע   14ריו או במקום אחר שניתן לקיים בו בידוד, במשך מגו

 האחרון עם אדם חולה.   

 מגע הדוק הוגדר בצו כל אחד מאלה: .2

חשיפה במוסד רפואי לחולה כולל טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו,  .2.1

 ביקור חולה או שהיה בחדר עם חולה.

 סמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה; עבודה ב .2.2

 נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממושב החולה; .2.3

 בני ביתו של חולה;  .2.4

 כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;  .2.5

 .2.2.2020הנחיה זו תקיפה בנוגע לשבים מסין החל מיום  .3

 
 "(.הצו)להלן: " 2020-תש"ףנגיף הקורונה החדש( )בידוד בית( )הוראת שעה(, צו בריאות העם ) 1



 

 

דעת דוברות לפיה ההוראה בדבר בידוד בית לתקופה  פרסם משרד הבריאות הו  16.2.2020נציין כי ביום   .4

ימים מהמועד האחרון בו שהו באותם מקומות, הורחבה גם לנוסעים השבים מתאילנד, הונג   14של 

 קונג ,סינגפור ומקאו. הבידוד לא חל על מי שהיה במקומות אלה במסגרת טיסת המשך )קונקשן(. 

תאילנד, הונג קונג, סינגפור ומקאו לנוחתים תוקף ההחלטה בנוגע להרחבת בידוד הבית לשבים מ .5

 ואילך. 16.2.2020בישראל החל מיום 

משרד הבריאות קבע שחל איסור על המעסיקים לאפשר כניסה של אדם המצוי בבידוד למקום   .ב

 2העבודה 

עקב החשש מהתפשטות נגיף הקורונה, משרד הבריאות מפרסם הוראת שעה לפיה מעסיק של עובד  .6

ולא יאפשר למי שעליו לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית, להיכנס למקום העבודה  בבידוד לא ידרוש 

ימים מיום מגע הדוק עם חולה(, אף אם העובד    14ימים מיום השהיה האחרון ו/או    14בתקופת הבידוד )

 ביקש זאת. 

עבודה    הוראה זו חלה על כל עובד, מתנדב, נותן שירות או אדם המצוי בבידוד, בין אם מתקיימים יחסי .7

 ובין אם לאו.

 על העובד למסור למעסיק הודעה בהקדם האפשרי על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד.  .8

 מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.  .9

 3תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם  .ג

פרסמה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות תעודת מחלה  לכל עובד שנעדר    4.2.2020ביום   .10

 מעבודתו עקב שהייה בבידוד.

תעודת המחלה תעמוד בתוקפה ביחס לכל עובד שביקש זאת ממעסיקו בהתאם להצהרת העובד, בה   .11

בריאות. משך תוקפו  יפורטו שמו, ת.ז והתקופה בה על העובד לשהות בבידוד בהתאם להוראות משרד ה

של אישור ההיעדרות לרגל המחלה יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי  

 הוראות הצו. 

 
 . 2020-( )הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית( )הוראת שעה(, תש"ף2019צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש  2
 .2020-( )בידוד בית( )הוראת שעה( התש"ף2019תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש  3



 

 

לתקנות דמי מחלה  2תעודת המחלה הגורפת באה במקום צורת תעודת המחלה כהגדרתה בתקנה  .12

 .1976-)נהלים לתשלום דמי מחלה( תשל"ז

 .לדרוש מעובד ששהה בבידוד תעודת מחלה נוספתבהתאם, די בתעודת מחלה זו, ואין  .13

 נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות או הבהרות נוספות בעניין או בכלל. 

          

 בברכה,       

 אשר חלד ושות', משרד עורכי דין                           

 


