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הנדון :נגיף הקורונה -הנחיות למעסיק
עקב התפרצות נגיף הקורונה וכחלק מהמאמץ למנוע ,ככל שניתן ,את התפשטותו
בישראל הוציא משרד הבריאות הנחיות כדלקמן:
 .1צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש ()2019בידוד בית) (הוראת שעה) ,התש"ף –
 2020הקובע חובת בידוד בבית מגורים או במקום אחר שבו ניתן לקיים את תנאי הבידוד
לכל אחד מאלו:
א.

כל אדם שהגיע לישראל ,לרבות דרך מדינה אחרת ,לאחר שהייה בסין במהלך 14
הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל;

ב.

כל מי שהיה במגע הדוק 1עם חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף;

ג.

כל מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה כאמור לעיל ב 14-הימים
האחרונים.

ככלל ,הבידוד יהיה לתקופה של  14ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לגבי מי שחזר
מסין או  14ימים מיום המגע האחרון עם חולה .ביום ה 15-לאחר מועד השהייה האחרונה
בסין /המגע האחרון וככל שלא התפתחו תסמינים ,ניתן לחזור לפעילות רגילה.
 .2צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש ()2019הוראות למעסיק של עובד בבידוד
בית)(הוראת שעה) ,התש"ף –  ,2020הקובע כי מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו
ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד ,אף אם העובד ביקש
זאת.

 1מגע הדוק עם חולה ייחשב כל אחד מאלה :חשיפה במוסד רפואי לחולה; עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה
עם חולה; נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה; בני ביתו של
חולה; כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות.

הנחיות למעסיק – נגיף הקורונה
הצו מחייב עובד בבידוד למסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות
בבידוד ועל תקופת הבידוד ,ואוסר על פיטורי עובד בשל היותו בבידוד.
יודגש כי "עובד בבידוד" כולל כל מועסק -ללא תלות ביחסי עבודה ,לרבות מתנדב
ונותן שירותים בחצריו של מעסיק.
 .3במקביל להוצאת הצווים ,הוציא ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות הוראה לפיה
הוא מעניק בזאת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה ,תשל"ו  1976-לכל עובד שנעדר
מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בידוד הבית .תעודת מחלה זו תעמוד
בתוקפה ביחס לתקופה עליה הצהיר העובד בהתאם לנוסח הצהרה אישית של עובד
המצורף להודעת ראש שירותי הבריאות.
 .4נדגיש:
 .4.1בשלב זה ינוכו עלויות ימי המחלה בשל שהיה בבידוד בימי המחלה של העובד.
השאלה הנוגעת לעובדים שלא צבורה לרשותם ימי מחלה ו/או שאלת ניכוי ימי
מחלה עקב הוראות השעה  -מצויה כעת בבדיקה של ועדה בינמשרדית.
 .4.2נכון למועד זה -תוקפם של הצווים הוא עד ליום .2.3.2020
 .4.3משרד הבריאות הוציא הנחיות לפעולה במקרה שמתגלים תסמינים לחוזרים
מהמדינות הבאות :תאילנד ,יפן ,הונג קונג ,סינגפור ,מקאו ,דרום קוריאה וטיוואן,
ואף קרא לציבור לשקול את נחיצות הנסיעות ליעדים אלו .עם זאת -בידוד בית
נדרש אך ורק לחוזרים מסין.
אנו נמשיך לעקוב ונעדכן ואנו כאן לסייע לכם בכל שאלה נקודתית בנושא.
בברכת "רק בריאות"!!
בכבוד רב,
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