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 מאי ב 23 הנחיות 

  הקדמה

 לממשלה יש הנחיות לבלימת וירוס הקורונה.

 אנא כבדו את ההנחיות. 

 עליכם לציית ולהישמע להנחיות. 

. מה עליך עדיין לעשות?למאי 23רוב ההנחיות הופסקו ב    

   מסכות פה

 ? חובה עליך לעטות מסכת פה 12במידה והינך מעל גיל  ●

o  אצל הרופא או בבית מרקחת 

o  בבית חולים 

 במידה והינך נמצא במקום עם הרבה אנשים? יש עדיפות  לעטות מסיכת פה. ●

 

 לנסוע לארץ אחרת 

 קודים שונים של צבעים. במידה ואתם חייבים לנסוע מחוץ לבלגיה? אז ישנם   ●

o .אפור: ארץ או אזור בו יש מעט מידע. עדיף לא לנסוע למקומות הללו 

o .אדום כהה: ארץ או אזור בו יש סיכון גבוה לחלות בקורונה. עדיף לא לנסוע למקומות הללו 

o  כתום או אדום: ארץ או אזור בו יש סיכון בינוני לחלות בקורונה. עדיף לא לנסוע למקומות

 הללו.

o .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/. 

 diplomatie.belgium.beתוכל לבדוק אילו הנחיות חלות בארץ היעד שלך באתר:  ●

 

 ?  מוגברארץ עם סיכון מבמידה והינך חוזר 

 ? והינך חוזר מאזור עם סיכון מוגברבמידה  ●

 . info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landenתוכלו למצוא רשימת האזורים הללו ב

 איחוד האירופי?מחוץ לבמידה וזו ארץ  ●

 ימים בבידוד. וזהו הכלל לכולם. 10חובה עליכם לשהות  ●

 לאחר חזרתכם לבלגיה.   7וביום ה  1עליכם לעבור בדיקת קורונה ביום ה ●

 

 במידה וזו ארץ בתוך האיחוד האירופי או באזור שנגן? ●

 .  1במידה ואין לך תעודת חיסון? עליך לעשות בדיקת קורונה  ביום   ○

 במידה  והתוצאה היא שלילית? תוכלו לצאת מבידוד  ○

 7עליכם לעשות בדיקה נוספת ביום  ○

 ימים בבידוד.  7במידה והבדיקה היא חיובית? חובה עליכם לשהות 

 

 

 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---n%C3%A9erlandais---nl
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---fran%C3%A7ais---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#duits---allemand---de---deutsch
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 .אותם לכבד ואחת אחד כל על .כולנו של לבריאות חשובות ההנחיות

 .לתקנות הציות  על לכם מודים אנו

 הקורונה  וירוס את נבלום ביחד
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