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 הנחיות    20  נובמבר 
 

 לממשלה יש תקנות לבלימת וירוס הקורונה

 אנא כיבדו את התקנות. 

 .  עליכם לציית ולהישמע לתקנות

 . המשטרה תעקוב האם אתם מצייתים לתקנות

 

 .המשטרה תוכל לבדוק  אתכם 

כגון ערים בהם אין מספיק מתחסנים  . מחמירים יותרערים ורשויות מקומיות אשר להם כללים  םשימו לב: ישנ

 אנא בדקו את אתרי העיריות והרשויות המקומיות.כגון בבריסל. 

 

 הנחיות לסתיו וחורף בטוחים יותר 

  רצוי שתתחסן. ככל שיותר אנשים מחוסנים, כך יהיה בטוח יותר לכולנו. •

 הישאר בבית ולך להיבדק.במידה והינך חולה ?  •

 ל?"במידה והיית בקשר עם חולה קורונה? במידה וחזרת מחו •

  עליך לשמור על כללי הבידוד.  

  יש לאוורר היטב: פתח את החלונות. •

, אנשים חולי לב, ריאות או כליות ואנשים אשר 65כגון אנשים מעל גיל   שמור על האוכלוסייה החלשה. •

 לדלקות. רגישים 

 יש לעטות מסיכות פה. •

 מטר מאנשים אחרים 1.5שמור מרחק של  •

  

COVID SAFE TICKET (CST) 

   תעודת קוביד סייף

 קוביד סייף  למשל: תעודת צורך ב במקומות מסוימים יש  •

o ותבבתי קפה או במסעד . 

o  במכוני כושר 

o  אנשים בחוץ. 100אנשים בפנים או  50בהתקהלויות או אירועים מעל- 

 :בתעודת קוביד סייף אתה מראה ש בדיסקוטקים  •

o  ימים באופן מלא 14אתה מחוסן לפחות. 

o (שעות לכל היותר 72  או שיש לך בדיקת קורונה שלילית ) של 

o  ימים(  180החלמת מקורונה לאחרונה ) לא מעבר ל 

 

 :ב  את תעודת קוביד סייף  תוכל למצוא •

www.covidsafe.be 

 או באפליקציה 

CovidSafeBE 

 

 

   מסיכות פה 
 ? חובה עליך לעטות מסכת פה במקומות ציבוריים כגון: 10דה ואתה מעל גיל יבמ •

o תיובחנו 

o בתחבורה ציבורית 

o בבתי חולים או בבתי אבותסיעוד :  תיב 

 יופי.אצל הספר או במכון 

o  מכוני ספורטבאולמי תיאטרון , אולמי קונצרטים, אולמי ספורט ,.... 

o .בספריה 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---n%C3%A9erlandais---nl
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o .בטקסי דת 

o  אנשים בחוץ. 100אנשים בפנים או  50באירועים אשר פתוחים לציבור הרחב כגון חתונה מעל- 

o .בבתי קפה ומסעדות- 

 עבודה 

 חובה זו מהבית. לעבוד עדיפות יש •

 שלך.  המעביד עם לתאם עליך  לעבודה? הולך והינך במידה •

 בעבודה. ההנחיות אחר  לצטט עליך שלך. מהמעביד תצהיר תקבל מהבית? לעבוד יכול ואינך במידה •

 שלכם מהמעביד מידע תקבלו שאלות? לכם ויש ידהבמ  •

 חנויות 

  פתוחות.  החנויות •

 פתוחים. וקיםשוה •

 פתוחה  הלילה חנות •

 . פתוחים רפואיים אינם אשר המגע מקצועות כלו המספרות •

 .פה מסכת לעטות עליך ופדיקור. יופי מכוני כגון:

 חובה. זו בהם אשר במקומות פה מסכת לעטות עליך •

 פה. מסכת לעטות עליך •

 

 ומסעדות  קפה בתי

 בתי קפה ומסעדות פתוחים  •

 קוביד סייף  תעודתעליך להצטייד ב •

 *תעודת קוביד סייף ב  תוכל למצוא •

www.covidsafe.be 

 או באפליקציה 

CovidSafeBE 

 .עליך לעטות מסכת פה. במידה ואתה יושב ליד השולחן? תוכל להוריד את מסכת הפה שלך

 פנאי 
 תוכל להזמין לביתך אנשים.  •

 תחרויות ספורט מקצועיות. ישנם אירועים או תערוכות. כגון: תיאטרון וקונצרטים או  •

 פעילות מאורגנת כגון במועדון או איגוד מותרת.  •

 טקסים דתיים מותרים.  •

  תוכלו לעשות פעילות ספורטיבית בכל מקום. •

 דיסקוטקים ומועדוני ספורט פתוחים. •

 

 שימו לב: 

 

 במידה והינך  הולך למפגש פרטי כגון חתונה?  •

o  אנשים בחוץ. ילדים כלולים. 100אנשים לכל היותר מותרת בפנים או  50נוכחות 

o ?במידה וישנם יותר אנשים 

 עליך לעטות מסכת פה.

o  תוכלו למצוא  קוביד סייף .בתעודת עליך להיות מצוידCOVID SAFE TICKET  ב 

www.covidsafe.be   או באפליקציהCovidSafeBE 

 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---n%C3%A9erlandais---nl
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---fran%C3%A7ais---fr
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 ציבורי או פעילות ציבורית כגון תחרות ספורט או קונצרט? במידה והינך הולך לאירוע  •

 עליך לעטות מסכת פה. •

 כוללים. במידה וישנם יותר אנשים?אנשים בחוץ. ילדים  100אנשים לכל היותר מותרת בפנים או  50נוכחות  •

 ב  COVID SAFE TICKETתוכלו למצוא  קוביד סייף .תעודת עליך להיות מצויד ב

 www.covidsafe.be  או באפליקציהCovidSafeBE 

 במידה ואתה הולך לדיסקוטק? תוכל לעשות במקום בדיקה עצמית. •

 קוביד סייף . תעודת במידה והבדיקה העצמית שלילית? אין חובה לעטות מסכת פה. חובה עליך להצטייד ב-

 ת? עליך לחזור הביתה וליצור קשר עם רופא המשפחה שלך.ית חיובימבמידה והבדיקה העצ-

 

במקומות מסוימים יש חובה לעטות מסכת פה בפנים. למשל: בספריה , באולמי תיאטרון, באולמי קונצרטים או  - •

 במרכזי ספורט....

ובחדרי  דיסקוטק , באירועים גדולים: בלפעילויות מסוימים למשל COVID SAFE TICKETיש צורך בתעודת  •

 כושר.

 ב  COVID SAFE TICKETתוכלו למצוא 

www.covidsafe.be   או באפליקציהCovidSafeBE 

 . במידה ועליך להראות את תעודת הקוביד סייף? אז אין צורך לעטות מסיכת פה •

 

 ספר   ובתי ילדים מעונות

 פתוחים.  הילדים מעונות •

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

 לנסוע לארץ אחרת

 יש המלצה לא לנסוע מחוץ לאיחוד האירופי.  •

 קודים של צבעים.  3מחוץ לבלגיה? אז ישנם במידה ואתם חייבים לנסוע  •

 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. •

 סוע למקומות הללו.ירוק: ארץ או אזור בו יש סיכון נמוך לחלות בקורונה. תוכלו לנ •

 
 

 תוכלו לגלוש באתר האינטרנט: •

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ . 

 
 

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

  

  

  
 ל."חזרה לבלגיה מנסיעה לחו

  

 שעות?:  48במידה ושהיתם מחוץ לבלגיה מעל * 

health-crononavirus.be/nl/public-https://travel.info- הטופסעליכם למלא את  -

form-locator-passenger 

להיכנס במידה והינכם חוזרים מאזור כתום או ירוק? אין צורך לעשות בדיקה ואין צורך * 

 לבידוד.

  במידה ואתם חוזרים מאזור אדום באיחוד האירופי?* 

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---n%C3%A9erlandais---nl
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---fran%C3%A7ais---fr
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   במידה ויש לכם תעודת חיסון או תעודת מחלים?* 

 אין צורך לעשות בדיקה ואין צורך להיכנס לבידוד.

   במידה ואין לכם תעודת חיסון או תעודת מחלים?* 

  לאחר הגעתכם הביתה מנסיעתכם. 7וביום  1עליכם להיבדק ביום 

 במידה ואחד משתי הבדיקות הללו נמצאו חיוביות ?*

   ימים. 10חובה עליכם להיכנס לבידוד ל 

 אינם חייבים בבדיקה. 12ילדים מתחת לגיל *

 

 במידה ואתם חוזרים מאזור אדום מחוץ לאיחוד האירופי?*

לאחר הגעתכם הביתה  2או ביום ה  1במידה ויש לכם תעודת חיסון ? עליכם להיבדק ביום *

 נסיעתכם. במידה והתוצאה היא שלילית הנכם יכולים לצאת מבידוד לאחר קבלת התוצאות.מ

. במידה ואחת מהבדיקות הן חיוביות? חובה עליכם להיכנס  7עליכם לעשות בדיקה גם ביום ה 

 לבידוד.

   אינם חייבים בבדיקה. 12ילדים מתחת לגיל 

 ימים לבידוד. 10שך במידה ואין לכם תעודת חיסון? חובה עליכם להיכנס במ* 

 7לאחר הגעתכם הביתה במידה והתוצאה ביום ה   7וביום ה  1עליכם לעבור בדיקה ביום ה   

 שלילית תוכלו לצאת מבידוד.

 ישנן ארצות מסוימות שבהם הכללים הם שונים. תוכלו למצוא רשימת הארצות הללו ב -

land-per-coronavirus.be/nl/kleurencodes-https://www.info / 

 

 במידה והנכם חוזרים מאזור עם סיכון גבוה מאוד?-

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

 במידה וזו ארץ אשר נמצאת מחוץ לאיחוד האירופי? -

 ימים בבידוד. וזהו הכלל לכולם.  10כם לשהות חובה עלי* 

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

  

o -במידה וזו ארץ בתוך האיחוד האירופי או באזור שנגן? 

 ?במידה ואין לך תעודת חיסון *

 .שלילית? תוכלו לצאת מבידודוהתוצאה היא   . במידה 1ביום   עליך לעשות בדיקת קורונה -

 7עליכם לעשות בדיקה נוספת ביום  -

 .ימים בבידוד 10במידה והבדיקה היא חיובית? חובה עליכם לשהות 

 

  .אירו 250שימו לב : אם אינכם עושים זאת הנכם יכולים לקבל קנס של - 
 

 לכבד אותם.  אחתו לבריאות של כולנו. על כל אחד ותתקנות אילו חשוב

 תקנות.ל הציותים לכם על אנו מוד

 יחד נבלום את וירוס הקורונה. ב
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