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  לא יוצאים מהבית!     

 

 לעשות? מותרמה    

 

  לעשות? אסורמה     

  זמןלמותר לצאת מהבית 

 .לבית קרובולהישאר קצר 

  בכניסה לעבודה צריכים

אסור להגיע  למדוד חום.

 גבוהחום עם  לעבודה

 .(מעלות 38-)יותר מ

 

  מותר לצאת מהבית כדי

 לעזור לאדם 

 .שלא יכול לטפל בעצמו

 במרכזי קניות בקראסור ל 

 . קניוניםו

  ,מותר לצאת מהבית כדי לקנות אוכל

או  תרופות

 ציוד רפואי

)למשל, 

 .(או מכשיר שמיעה משקפיים

 

 בקראסור ל 

  במקומות בילוי

או קולנוע ב)למשל, 

 (.המסעדב

  מותר לצאת מהבית כדי

 טיפול רפואילקבל 

או  לרופא למשל, ללכת)

 .(לאחות

  .חלק מהחנויות סגורות 

 עכשיו פתוחות רק חנויות עם הדברים 

הכי חשובים 

 אוכל  )למשל,

  או תרופות(.

  מותר לצאת מהבית 

  כדי לתרום דם

 

 בפארקים  בקראסור ל

 . יםציבורי ניםובג
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  ה אסור לעשות?מ        מה מותר לעשות?    

 

 ברית או ל הלוויהל ה,מותר ללכת לחתונ

מעט עם  בחוץמילה 

   אנשים.

צריך לשמור על 

 האנשים.בין  גדולמרחק 

 

 

 במסיבות אסור להשתתף 

 עם  באירועיםו

משל, להרבה אנשים )

 .ברית מילה(ב חתונה אוב

  מותר לצאת מהבית כדי ללכת

 .לטיפול בלשכת הרווחה

 

 

  רחוק  לצאת לטיוליםאסור

  מהבית.

 

 

  בחוץמותר להתפלל  

  .אנשים עם מעט

גדול לשמור על מרחק צריך 

 .האנשיםבין 

 בקראסור ל 

 תוךב

    כנסייה, בית כנסת   

  .סגדמאו    

 

  מותר לצאת

 מהבית 

כדי להשתתף 

  .בהפגנה או במשפט

 

 נסועל לא כדאי 

  בתחבורה ציבורית

אוטובוס או בלמשל, )

 .רכבת(ב

  כדי מותר לצאת מהבית

  .בין הורים גרושיםילד  להעביר
  לבד או אפשר לנסוע במונית

אסור לשבת . עם מלווה

. צריך הנהג לידקדימה 

 .חלונות פתוחים לנסוע עם
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     מה מותר לעשות?    

 

 ה אסור לעשות?מ   

 

  ,מותר לצאת מהבית כדי לקנות אוכל

 עיתונים, 

 מוצרי חשמל

)למשל, מקרר או 

 טלוויזיה(, 

)למשל, טלפון או מחשב(,  מוצרי תקשורת

 ציוד רפואי או דברים לטיפול בבית.

 

  דרך האינטרנטדברים מותר למכור  

 הביתה  משלוחדרך הטלפון עם או 

. לבית של הקונה( דבריםביא את המ)שליח 

 השליח צריך להשאיר

דלת את המשלוח מחוץ ל

  בית.של ה

 

 

  לנסוע במכונית עם הרבה אנשים.אסור 

ביחד רק אדם אחד או שניים יכולים לנסוע     

 חייבים אשר רק כו, במכונית

כדי לקנות אוכל )למשל, 

 למרפאה(.או ללכת 

 נשארים בבית!

 גדול בין אדם לאדם שומרים על מרחק

                      

    .ואינו מחליף אותו הבריאות המסמך הזה הוא הסבר בשפה פשוטה למסמך של משרד הערה:

  .""עצירת התנועה במרחב הציבורי המסמך המקוריכדאי לקרוא את 
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