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הנחיות  26ליולי

הקדמה

לממשלה יש הנחיות לבלימת וירוס הקורונה.
אנא כבדו את ההנחיות.
עליכם לציית ולהישמע להנחיות.
המשטרה תוכל לבדוק אתכם.
שימו לב :ישנן ערים ורשויות מקומיות אשר להם כללים נוספים .אנא בדקו את אתרי העיריות והרשויות
המקומיות.

כללי הזהב לקיץ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רצוי שתתחסן .ככל שיותר אנשים מחוסנים ,כך יהיה בטוח יותר לכולנו.
עליך לשטוף את הידיים לעיתים קרובות עם מים וסבון.
במידה והינך חולה או שיש לך תסמינים? הישאר בבית וצור קשר עם רופא המשפחה שלך.
במידה ואינך מחוסן עדיין ,ואתה הולך למקום עם הרבה אנשים? עליך לבדוק את עצמך.
רכוש ערכה לבדיקה עצמית מהרוקח.
ישנה עדיפות להיפגש בחוץ.
ישנה עדיפות להיפגש בקבוצות קטנות.
במידה וכולם בקבוצה שלך מחוסנים? אינך צריך לעטות מסכת פנים.
יש לאוורר היטב :פתח את החלונות.
יש לשמור על מרחק של  1.5מטרים עד שרוב האנשים באוכלוסייה יתחסנו.
שמור על חופשה בטוחה .התעדכן בנוגע להנחיות.

לנסוע לעיר אחרת או לארץ אחרת
בבלגיה:
•
•

תוכלו לנוע באופן חופשי בכל מקום.
במידה ואתם משתמשים בתחבורה ציבורית )אוטובוס ,חשמלית או רכבת( ?
במידה ואתם מעל גיל ?12
 −עליכם ללבוש מסיכת פה .זו חובה.

נסיעה מחוץ לבלגיה:
•
•

•

יש המלצה לא לנסוע מחוץ לאיחוד האירופי.
במידה ואתם חייבים לנסוע מחוץ לבלגיה? אז ישנם  3קודים של צבעים.
 −אדום :ארץ או אזור בו יש סיכון גבוה לחלות בקורונה .עדיף שלא תיסעו למקומות הללו.
 −כתום :ארץ או אזור בו יש סיכון בינוני לחלות בקורונה .עדיף לא לנסוע למקומות הללו.
 −ירוק :ארץ או אזור בו יש סיכון נמוך לחלות בקורונה .תוכלו לנסוע למקומות הללו.
 −תוכלו לגלוש באתר האינטרנט:
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

תוכל לבדוק אילו הנחיות חלות בארץ היעד שלך

באתרhttps://diplomatie.belgium.be:

תעודת COVID
•
•

•
•

במידה ותיסעו תוכלו לבקש תעודת  .COVIDזו חובה במדינות רבות.
ישנם שלוש סוגי תעודות.
 −תעודת חיסון :אתם מחוסנים באופן מלא לפחות  14יום .
 −תעודת בדיקה :יש לכם בדיקה שלילית לקורונה )לפחות  72שעות(
 −תעודת מחלים :חליתם בקורונה לאחרונה)לא מעבר ל 180ימים (
תוכלו לקבל את התעודות הללו באתר https://covidsafe.be
במידה ועליכם לעשות בדיקה לפני נסיעה? בקשו זאת דרךhttps://mijngezondheid.be

חזרה לבלגיה מנסיעה לחו"ל.
•

במידה ושהיתם מחוץ לבלגיה מעל  48שעות?:
 −עליכם למלא את הטופס https://travel.info-crononavirus.be/nl/public-health-passenger-
locator-form

 −במידה והינכם חוזרים מאזור כתום או ירוק? אין צורך לעשות בדיקה ואין צורך להיכנס לבידוד.
 −במידה ואתם חוזרים מאזור אדום באיחוד האירופי?
 במידה ויש לכם תעודת חיסון או תעודת מחלים? אין צורך לעשות בדיקה ואין צורך להיכנס
לבידוד.
 במידה ואין לכם תעודת חיסון או תעודת מחלים? במידה ואין לך בדיקה שלילית לקורונה
שנעשה לכל היותר לפני  72שעות? עליכם להיבדק ביום  1או ביום  2לאחר הגעתכם הביתה
מנסיעתכם .במידה והתוצאות הן שליליות ? תוכלו לצאת מבידוד כאשר הינכם מקבלים את
תוצאתכם .ילדים מתחת לגיל  12אינם חייבים בבדיקה.
 −במידה ואתם חוזרים מאזור אדום מחוץ לאיחוד האירופי?
 במידה ויש לכם תעודת חיסון או תעודת מחלים? עליכם להיבדק ביום  1או ביום  2לאחר
הגעתכם הביתה מנסיעתכם .במידה והתוצאות הן שליליות ? תוכלו לצאת מבידוד כאשר הינכם
מקבלים את תוצאתכם .ילדים מתחת לגיל  12אינם חייבים בבדיקה.
 במידה ואין לכם תעודת חיסון או תעודת מחלים? חובה עליכם להיכנס לבידוד במשך  10ימים.
עליכם לעשות בדיקה ביום 1וביום  7לאחר חזרתכם מנסיעתכם הביתה.
 ישנם ארצות מסוימות שבהם הכללים הם שונים .תוכלו למצוא רשימת הארצות הללו ב
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurencodes-per-land/

 −במידה והינכם חוזרים מאיזור עם סיכון גבוהה מאוד?
 תוכלו למצוא רשימת האזורים הללו בhttps://info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen.
 - במידה וזו ארץ אשר נמצאת מחוץ לאיחוד האירופי?
< חובה עליכם לשהות  10ימים בבידוד .וזהו הכלל לכולם.
< עליכם לעבור בדיקת קורונה ביום ה 1וביום ה  7לאחר חזרתכם לבלגיה|.
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- במידה וזו ארץ בתוך האיחוד האירופי או באזור שנגן?
< במידה ואין לך תעודת חיסון?
 - +עליך לעשות בדיקת קורונה ביום  .1במידה ויש לך בדיקת קורונה לפני הגעתך
לבלגיה?
הבדיקה צריכה להיעשות עד 72שעות לפני מועד הנסיעה.
 - +עליך לשעות בדיקה נוספת ביום .7
 +במידה והבדיקה היא חיובית? חובה עליכם לשהות  10ימים בבידוד.
 −שימו לב אתם עלולים לקבל קנס של  250אירו אם אינכם עושים זאת.

עבודה
•
•

במידה והינכם הולכים לעבודה על מנת לעבוד?
 −עליכם לעטות מסיכת פה.
 −אווררו היטב :יש לפתוח את החלונות.
במידה ויש לכם שאלות? תקבלו מידע מהמעביד שלכם.

חנויות
•
•

•
•

חנויות פתוחות.
 −כאשר הינך נכנס לחנות עליך לחטא קודם את ידיך.
 −עליך לעטות מסיכת פה זו חובה.
השווקים פתוחים.
 −תוכל לבקר בשוק עם  8אנשים לכל היותר .ילדים עד גיל  12אינם נכללים .עליך לשמור מרחק
של  1.5מטרים מהקבוצות האחרות.
 −תוכל לאכול ולשתות בשוק.
חנות הלילה פתוחה עד השעה  01:00בלילה
המספרות וכל מקצועות המגע אשר אינם רפואיים פתוחים.
כגון :מכוני יופי ופדיקור.

בתי קפה ומסעדות
•

בתי הקפה והמסעדות פתוחים מ 5:00בבוקר עד  01:00בלילה.
 −תוכל לשבת מסביב לשולחן עם  8אנשים לכל היותר .או עם האנשים איתם אתה מתגורר.
ילדים עד גיל  12אינם נכללים.
 −עליך להישאר בישיבה מסביב לשולחן .אין חובה לעטות מסיכת פה.
 −במידה ואתה הולך לשירותים? עליך לעטות מסיכת פה.
 −תוכלו לשחק משחקי ספורט בבתי הקפה כגון ביליארד .עליכם לעטות מסיכת פה.

קשרים חברתיים
•

במידה והינך מזמין אנשים לביתך?
 −תוכל להזמין בפנים  8אנשים בו זמנית.
 −ילדים עד וכולל גיל  12אינם נכללים.
 −בגינה תוכלו להזמין יותר אנשים.

.3 / 4

פעילות גופנית
•

במידה ואתם עושים ספורט במועדון או איגוד?
 −תוכלו לעשות זאת בקבוצות של  100אנשים לכל היותר.
 −הישארו כמה שיותר בקבוצות של  8אנשים .או עם קבוצה של אנשים איתם אתם מתגוררים.
ילדים עד וכולל גיל  12אינם נכללים.
 −במדיה ואין אפשרות לעשות קבוצות של  8אנשים למשל במשחק כדורגל?
אז תוכלו לארגן קבוצות גדולות יותר.
 −בכל עת נוכחות של מאמן או מלווה היא חובה.

פנאי
•

•

•

ישנם אירועים או תערוכות .כגון :תיאטרון וקונצרטים או תחרויות ספורט מקצועיות.
 −פעילויות אלו מותרות בפנים עם  2000אנשים לכל היותר או עם  2500אנשים בחוץ.
 −תוכל לבקר באירוע עם קבוצה של  8אנשים או עם אנשים איתם אתם מתגוררים .ילדים עד וכולל
גיל  12אינם נכללים.
עליך לשמור על מרחק של  1.5מטרים מהקבוצות האחרות.
פעילויות מאורגנות )כגון מועדון או איגוד( מותרות עם  100אנשים לכל היותר.
 −נוכחות מאמן או מלווה היא חובה.
 −תוכל להשתתף בפעילות עם קבוצה של  8אנשים או עם האנשים איתם אתה מתגורר .ילדים עד
וכולל גיל  12אינם נכללים .עליך לשמור על מרחק של  1.5מטרים מקבוצות אחרות.
 −במידה ואינך יכול לקיים את הפעילות עם קבוצה של  8אנשים )למשל במשחק כדורגל( אז תוכל
לעשות קבוצות גדולות יותר.
מה נשאר סגור?
 −דיסקוטק
 −מועדוני ריקודים.

טקסים דתיים
•

טקסים דתיים מותרים.
 −הטקסים מותרים בפנים עד  200אנשים לכל היותר במתחם סגור ובחוץ עד  400אנשים לכל
היותר.
 −ילדים עד וכולל גיל  12והממונה על הטקס הדתי ) כגון הכומר או האימאם ( אינם נכללים.
 −עליך להישאר בקבוצות של  .8או עם אנשים איתם אתה מתגורר.
ילדים עד וכולל גיל  12אינם נכללים.

מעונות ילדים ובתי ספר
•
•

מעונות הילדים פתוחים.
הילדים יכולים לחזור לבית הספר .בית הספר שלכם ייתן לכם מידע נוסף.

עידוד

ההנחיות חשובות לבריאות של כולנו .על כל אחד ואחת לכבד אותם.
אנו מודים לכם על הציות לתקנות.
ביחד נבלום את וירוס הקורונה
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