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 וירוס הקורונה בקרב מדינות נבחרותוהתמודדות עם דוח 

מסמך זה נכתב במטרה להציג תמונת מצב של המדיניות הננקטת במדינות נבחרות בטיפול בהתפרצות ווירוס הקורונה על 

 אשר אמונים על מדינות אלו. כלכליים הפי הדיווח של הנספחים 

 

 :להלן עיקרי הדברים

 %09-היקפי ייצור של למעלה מומצביעה על  סין ממשיכה לדווח על חזרה לשגרת ייצור 

 רומניה ורוסיה ביחס למגבלות על יצוא מזון ומוצריהםיש לשים לב לדיווחים המגיעים מ - מגבלות על הייצוא 

 ולשיח סביב מגבלות אלה שמתקיים בארה"ב.

  עליה משמעותית במספר טיסות הקרגו שיצאו ונכנסו לנמלי האויר של סין כאשר הרשויות בסין מדווחת על

עליה בפעילות כמו כן, דווח על  .בתקופה המקבילה לפני משבר הקורונה ,,49,לעומת  4,,4,המספר עומד על 

 5%-תאגיד הרכבות הממשלתי בסין מדווח על עליה של ככש בחודש מרץההובלה היבשתית ע"י רכבות משא 

 .בהיקף הפעילות בחודש מרץ

  חופשיים ללא ויזה4 באופן זמני4 מכל המדינות שאסרו על הכניסה הרי מבטלת את הסדקוריאה הדרומית

 .ישראלובכללן  כניסתם של אזרחים קוראנים

 אכיפת מדיניות הבידוד ובהן הונג קונג וקוריאה הדרומית. כמו כן, אנו רואים כי ישנן מדינות שהקשיחו את 
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 תוכן עניינים

 3 סטטוס ייצור מקומי

 , מדיניות הממשל לגבי ייצוא וייצור מקומי:

 4 מצב הנמלים

 6 מדיניות הגבלת כניסות למדינה

 6 הגבלות תנועה )הסגר(

 8 הגבלות על תחבורה ציבורית

 0 מדיניות בידוד

 0 ובכלל זה התייחסות לאוכלוסייה המבוגרת מדיניות ניהול הבידוד

 9, הגבלה על מוסדות חינוך
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 :עיקרי הדיווח הקודם עומדים בעינם – סטטוס ייצור מקומי

  לרוב למעט ייצור חיוני של מזון ותרופות( שבתה של הייצורהאו  האטהניכרת ברוב המדינות נמשכת המגמה לפיה( . 

התלות בשרשרת האספקה  בשלבייצור  קיים צפי לפגיעה ,במדינות בהן טרם מורגשת האטהלצד מדינות אלה, 

ממחסור בחומרי  מגורמים שונים ובהם נובעותשל הייצור ההפסקה ההאטה או . והגבלת תנועת עובדים העולמית

)שמקשה סדות חינוך או סגירת מו , סגירת הגבולות, אי יכולת הגעה של עובדים בשל עוצרפגיעה במעבר הסחורות ,גלם

הסבת לצד זאת, נמשכת המגמה של . ומירידה בביקושיםלם לילדיהם( על העובדים להגיע לעבודתם ללא סידור הו

 . ומכונות הנשמהרפואיות הכוללים, בעיקר, מסכות  מפעלים קיימים לייצור של ציוד רפואי ומיגון

 .)עם הודעה מעודדת מצד תעשיית האוטומוטיב ברומניה( כמו כן, נמשכת הפגיעה בתחום האוטומוטיב

 

 שהתווספו מהדו"ח הקודם: עדכונים להלן 

 סין:

היקף החזרה של ענפי התעשייה כי אנו מדווחים על חזרה לעבודה במפעלי היצור,  סיןבהמשך לדיווח הקודם מ -

 במרבית המקומות.  09%-הינו גבוה ועומד על למעלה מ והמסחר בערים ובמחוזות השונים ברחבי סין4

 :פסיפיק-באסיה

על ירידה  31.4תעשיית הפלדה דיווחה ב ולדיווחים הקודמים,  304-דווח כי בהמשך לסגר עליו הוכרז ב םמווייטנא -

 .2/32לעומת החודש המקביל ב  %/4 -חריפה בביקושים והאטת ייצור ב

מגזרי השבבים והטכנולוגיה וכן כי  מיליון מסיכות ביום 31-נפח ייצור מסיכות הפנים עלה לכדווח כי  מטאיוואן -

 ממשיכים להפגין ביצועים חזקים.

 4..31-3-לסגור מפעלים בקנאגווה מה ההחליט  ISUZUנמסר כי חברת  יפןמ -

 :באירופה 

 .נחתם הסכם עם רומניה להגעת כוח אדם לענף החקלאותדווח כי  ,איטליהמ -

עם כוונה מוצהרת של הממשל להאריך  2/04-עד ה ,כרגעהוארך,  3501-מצב החירום הכולל שהחל בנמסר כי  ספרדמ -

יום נוספים. לאורך כל תקופה זו, מפעלים יכולים היו להמשיך לעבוד, כולל כאלה שאינם חיוניים.  35-באותו לפחות 

חיוני. כעת הממשל החזיר את -אז הוכרז משק לשעת חירום ונעצר הייצור הלא 1/01-204זאת למעט בתאריכים 

 ם המקורית ומפעלים יכולים לחזור לייצור, כל מוצר שהוא.מסגרת מצב החירו

לייצור מסכות וציוד רפואי  בשל מחסור חמור במסכות ובלבוש מגן הוסבו מפעלי טקסטיל וריהוטדווח כי  מרומניה -

עם  מוסיפות לייצר. תעשיית הרכב צפויה להתאושש ,לרבות סקטור החקלאות שהוחרג ,חיוני. תעשיות חיוניות

 .FORD-ו DACIAמפעלי  הפתיחה המחודשת של

מרגע שהוכרז חופש פדראלי )כל שטח פדרלי נשמע להוראות השלטון המקומי שלו(, רק מפעלים נמסר כי ומרוסיה  -

( הוחרפו ההנחיות 4/.31-32)השבוע כמו כן, . ממשיכים בעבודה רגילה - חיוניים0 כאלו שלא ניתן להפסיק פעילותם

רק מרכולים, בתי מרקחת, בתי חולים, משרדי ממשלה, מפעלי ייצור ציוד מגן  ולפיהן במוסקבה בהוראת ראש העיר

( והעסקים סגורים car-sharingשאר הסקטורים )בהם עבודות בניין ותחזוקה, ושירותי . עובדים –וכוחות הביטחון 

 ופעילותם מושהית.
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 :בארה"ב

 הגיעו מספר דיווחים מעניינים ולפיהם:  מוושינגטון -

מיליון  311בעלות  N-95מיליון מסכות  12( הפנטגון ינהל ייצור של DPAבמסגרת חקיקת שעת החירות ) *

ימים. אוניברסיטת מישיגן כמו גם מכון מחקר באוהיו, מצאו דרך למחזר את המסכות  //3דולרים בתוך 

 לשימוש רב פעמי.

מספר החברות המייצרות מכונות הנשמה שהפצתן כפופה לשיקולי  -( DPAשעת החירום ) במסגרת חקיקת *

 , ופיליפס.MEDTRONIC, GEוכולל את  33 -הממשלה עלה ל

חוואים  :הפסקת הפעילות של מגזר התיירות וההסעדה מביאה גם לאפקט שרשרת אצל ספקי המזוןכי  דווח ניו יורקמ -

מחלבות נשארים עם עודפי סחורה וגם יצרני מזון )אלו שאינם נסגרים בגלל שבין עובדיהם ישנם חולי קורונה( ו

נרשמת מגמה אצל מפעלים גדולים וקטנים להסטת כמו כן, נאלצים למצוא פתרונות יצירתיים להעלות ביקושים. 

 ייצור לצרכי אמצעי ההגנה.

ראות חברות יצרניות בארה"ב מסיטות את קווי הייצור לטובת ייצור של ממשיכים לדווח כי  סן פרנסיסקובנוסף, מ -

ועוד.  Bloom Energy, טסלה, GMחברות כגון: בואינג, אפל, בקרב ציוד מיגון רפואי, חומר חיטוי ומכונות הנשמה, 

-איל כיכולת הייצור יחד עם רכישת ציוד רפואי הביאה את קליפורניה לסטטוס בו היא יכלה לאפשר לעצמה להש

 .מכונות הנשמה לממשל הפדרלי לטובת חלוקה למדינות בהן יש צורך אקוטי 499

 :מאמל"ט

 יוצר האבטיפוס הראשון למכונת הנשמה מקומית. 3204-כי דווח  מפרו -

 מהודו

בהודו מתחילים לדבר על אסטרטגיות יציאה כמו כן, סגור.  -הסגר והעוצר נמשכים. כל מה שאינו מוגדר כחיוני דווח כי 

 מושבתים., ככל הנראה, . מפעלים שאינם חיונייםגיסא והארכת הסגר והעוצר עד סוף חודש אפריל מאידךגיסא מחד 

 

 מדיניות הממשל לגבי ייצוא וייצור מקומי:

  ישנן מגבלות ואיסורים  –רוב מדינות העולם לא גיבשו מדיניות כלשהי ביחס לייצוא הכולל, כאשר בחלק מהמקומות

לצד זאת, דיווחים רבים  ., תרופות וציוד מגן(ראו להלן את הדיווח מרומניה ורוסיה) בעיקר לגבי ייצוא של מזון

בפועל הייצוא אינו אפשרי בשלב  –מצביעים על כך שבשל המצב בו נמצאת המדינה )סגר 0 היעדר טיסות תובלה וכדו'( 

 זה0הצטמצם מאוד.

 

 :עדכונים שהתווספו מאז הדיווח הקודםלהלן 

 אירופה:

במהלך מצב החירום4 יאסר יצוא דגנים4 קמח4 סויה4 ולפיה  הרחבה דרמטית של איסורי היצוא דווח עלרומניה מ -

סוכר4 שמן4 מוצרי אפייה )או חומרים רלוונטיים(. חוזים קיימים מושהים לאלתר. האיסורים הללו מצטרפים 
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חומרים כימיים  רפואי וממשקיו בכל הקשור להתמודדות עם הקורונה וכן לאיסור על יצואלאיסור על יצוא ציוד 

הממשל נוקט יד קשה באכיפת איסורי היצוא ומשטרת הגבולות משתתפת פעילה שאף סיכלה מספר ניסיונות  .חיוניים

   בנדון. הפרת צווי היצוא תיחשב לעבירה פלילית. 

נכנס לתוקף איסור זמני לייצא מהמדינות החברות באיחוד הכלכלי של באפריל  1,-החל מהדווח כי  מרוסיה -

בלרוס4 קזחסטן4 רוסיה4 ארמניה וקירגיסטן( כוסמת4 אורז4 בצל4 שום4 דגנים4 קמח4 שיפוןEAEU-  4אירואסיה )

 .ביוני 39-סויה4 גרעיני חמניה4 לפת וסוגים מסוימים של אוכל מוכן. איסור הייצוא יהיה בתוקף עד ה

 :ארה"ב

זמני -פרסמה כלל FEMA (Federal Emergency Management Agency) /4.2./3 -חל מנמסר כי ה מוושינגטון -

( בהם אמצעי הנשמה, PPEיום )עד אמצע אוגוסט( לפיו נאסר ייצוא של פריטי ציוד רפואי מסוימים ) /32למשך 

 FEMAפילטרים, ואמצעי מיגון אישיים כמו מסכות וכפפות. ישנה אפשרות לפטור מאיסור זה, אותו יכולה לתת רק 

בהתאם לקריטריונים שפורסמו. החלטה סופית לגבי כל בקשה תתקבל במהירות ותוך ניסיון לגרום לכמה שפחות 

 הפרעה לסחר.  

עולה חשש כי לאחר הציוד הרפואי מדינות עלולות להקשות על ממנו  סטריט ג'ורנלוול דווח על פרסום במניו יורק  -

יצוא של מוצרי מזון. הכותב מצטט פרסום של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם ולפיו קיים חשש ל"שבירה" של 

שהינה יצואנית  ,םוייטנאהאספקה בתחום בחודשים אפריל ומאי. הכתבה מציינת שבעקבות החלטת  שרשראות

 %/4-הוא יקר בהוא כעת ו 32%עלה מחיר אופציות האורז ב  -להגביל את היצוא ממנה  ,האורז השלישית בעולם

העיתון מציין שרוסיה, אוקראינה וקזחסטאן, הודיעו או שהינן , מבשנה שעברה. בנוגע למחיר האופציות על החיטה

 . שוקלות הגבלת היצוא

 :אמל"ט

 מגבלה על ייצוא מסיכות דווח כי ישנה מפרו -

 

 

ויציאת עבודת הנמלים הכוללת כניסת כי מרבית הדיווחים מצביעים  עומד בעינו: –עיקר הדיווח הקודם  – מצב הנמלים

בשל סיבות מגוונות  וירידה בפעילות צמצום4 עיכוביםמורגשים נמשכת ואולם לצד זאת4  אוניות מסחר וכן תובלה אווירית

ולעליית מחירי  בהיקף הטיסות המסחריות שמביא לירידה במטענים שמועברים בשילוח אווירי משמעותית ירידהובהן 

 ועוד.  על הובלת הסחורה לאותן ערי מקור, דבר אשר משפיע גרהי, טיסות המוסבות ליעדים אחרים מבשהשילוח

 עדכונים בנושא מרחבי העולם: להלן 

 סין

( תאפשר מסלול ירוק לתיאום CAACרשות התעופה האזרחית בסין ): מסלול ירוק לטיסות קרגודווח על הקמת מסין  -

באפריל חלה  1-6,הרשויות מעידות שבין ה  תוספת טיסות קרגו. אופן התיאום יעשה באונליין ויום אחד מראש.

לעומת  4,,4,עליה משמעותית במספר טיסות הקרגו שיצאו ונכנסו לנמלי האויר של סין כאשר המספר עומד על 

עליה בפעילות ההובלה היבשתית ע"י רכבות משא כמו כן, דווח על  .קופה המקבילה לפני משבר הקורונהבת ,,49,

 .בהיקף הפעילות בחודש מרץ 5%-תאגיד הרכבות הממשלתי בסין מדווח על עליה של ככש בחודש מרץ



 

 
 מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם 

 

 משרד הכלכלה והתעשייה

 147-4515176, פקס 147-4515357טל'  | 1616616, ירושלים 6633, קריית הממשלה, ת"ד 5בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 

 באירופה

)בדיקות מחמירות ובידוד במקרים טון( ומגבלות בנמלי הים  2.4מגבלות על שינוע יבשתי )מעל דווח על רומניה מ -

מסוימים(. כל טיסה, אפילו כזאת הכוללת סיוע הומניטרי, מחייבת אישור אפריורי של משרד התחבורה )בניגוד 

 לאישור הרשות המקומית, כפי שהיה עד כה(.

 בארה"ב

שלה בארה"ב  חברת ג'ט בלו מצטרפת לקבוצת החברות שמקטינה את היקף הטיסות הפנימיותכי  דווח מניו יורק -

 מכנסת את הטיסות למרכזים במטרופולינים הגדולים.ו ביוני /3לפחות עד ל 

  

סה הכני את הגבלות ממשיכות להרחיבוב מדינות העולם רבהמשך לדיווח הקודם,  – הגבלת כניסות למדינהמדיניות 

 , כך למשל:לשטחיהן

 סין:

הוציא מדריך לתושבים זרים בסין על אופן השימוש משרד החוץ הסיני , קודםהבהמשך לדיווח מסין אנו מדווחים כי  -

 .ןב"תיק בריאותי" דיגיטלי שמותקן על גבי הסמארטפו

 באסיה פסיפיק:

בוטלו הסדרי כניסה חופשיים ללא ויזה4 באופן זמני4 מכל המדינות שאסרו על כניסתם נמסר כי מקוריאה הדרומית  -

. בנוסף, כל מבקשי הויזה יתבקשו להגיש במסגרת הבקשה לאישורי כניסה גם הן ישראל(יבינושל אזרחים קוראנים )

משמעות הדבר היא שאזרחים ישראלים )לא אישור רפואי על כך שאינם נושאים את הנגיף ממוסד רפואי. 

 דיפלומטים( יצטרכו מעתה לבקש ויזה כדי להיכנס לדרום קוריאה.

 ירופהא

דיפלומטים כולל  כל השבים מחו"ל למדינה מחויבים בבידודכאשר  /4.2/./2-ל עד הסגורנמסר כי המדינה מפולין  -

 המשרתים במדינה.

צפי להרחבת תחולת ההגמשה גם על הגבול עם הוחלט על פתיחת הגבול עם הונגריה עבור עובדים )דווח כי  רומניהמ -

 הארכת האיסור על טיסות מ0לאיטליה וספרד. , ועל עם בולגריה בתקנת החירום הבאה(

 

ומתן הגבלות  , עוצר תחום בזמןמשתנה בין המדינות השונות בין סגר מלא, סגר תחום בזמן המצב הגבלות תנועה )הסגר(

שבו והקשיחו אותם מקום בו יש חשש ל"גלים  –נראה כי גם מדינות שכבר הקלו את התנאים בנוסף,  לתושבים ולאזרחים.

 במדיניות דומה למתרחש בישראל ולפיה נסגרו מקומות בילוי, נאסרו התקהלויות, ותכמו כן, מדינות רבות נוקט . נוספים"

אינם פועלים )כשלצד זה מאפשרים יציאה מהבתים לקניית מזון ותרופות,  –מקומות שאינם הכרחיים לתקופה זו  –וככלל 

  ., כפי שצוין לעיל(ספורט, טיפול בבע"ח וכן מאפשרים יציאה לעבודה למקומות חיוניים

 :עולםעדכונים מרחבי הלהלן מספר 

 סין
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באפריל  2-בגואנגז'ו ומחוז גואנדונג, הוכרז ב -חזרה של משלוחים עד בית הלקוח ישנה  יום 2/לאחר דווח כי מסין  -

של ימים  2/ רמתחם המגורים הסגור, זאת לאח \שמשלוחים יכולים להגיע עד לדלת הלקוח ולא רק לכניסה לשכונה 

עם עדכון המצב הבריאותי  QRניהול קהילות סגורות. יש לציין שעדיין השליח יעבור בדיקת חום בכניסה וסריקת קוד 

 של השליח. כמו כן זה מוגבל לאזורים בעיר בעלי סיכון נמוך בלבד. 

תנועה של  באפריל 2-במחוז גואנדונג, אישרו ב: תנועת מבקרים בין מחוזות שונים בסיכון נמוךבנוסף, אושרה 

מבקרים אל תוך המחוז ומחוצה לו וכן בין הערים השונות. התנועה מוגבלת למבקרים בעלי "קוד בריאות ירוק". כמו 

 יום מהגעתם אך אין דרישה לבידוד ביתי. 34יתרחקו מהתקהלויות במשך  זכן יש דרישה שמבקרים מחוץ למחו

 פסיפיק-באסיה

למאי. הממשלה הודיעה על חלוקה  13-טיולים מאורגנים הוארך עד להאיסור על קבוצות כי דווח  מטאיוואן -

לקטגוריות של אתרי טיול פופולריים במדינה על פי מידת הסיכון והמלצה שלא לבקר בחלקם או הטלת מגבלות על 

כמות קהל באתרים )לדוגמא, פארק לאומי או מקדש שיכולים לקלוט  %/5כמו כן, הוטלה מגבלה של ; כמות האנשים

אנשים המגיעים לפארק שכמות המבקרים בו  -(. המגבלה תיאכף באמצעות פיקוח סלולרי /5-אנשים יוגבלו ל //3

מגבלות על שווקים )איסור חלוקת והוטלו  כלל מועדוני הלילה יסגרובנוסף, ; יקבלו הודעה לנייד %/5-חורגת מ

 והים(.בתי מלון )הגבלת מספר השעל דוגמיות, מרחק רב יותר בין דוכנים( ו

המחוזות, מחוז הוקאידו ואיי'צי החליטו להכריז על מצב חירום עצמאי.  .בנוסף להכרזת החירום על דווח כי מיפן  -

מחוז קיוטו ביקש מהממשלה להיכלל במחוזות במצב חירום. הממשלה הרחיבה את הבקשה להמנע מיציאה לבילויים 

 בפאבים ובארים לכל מחוזות ביפן.

 באירופה

; כמו כן, צוות מומחים שמטפל ביציאה מהסגרומונה  במאי 1תחילת היציאה מהסגר נקבעה ל נמסר כי  מאיטליה -

הבחירות המקומיות נדחו ; בנוסף נמסר כי לחנויות עבור תינוקות וכן ספריות וחנויות ספריםעבודה ניתן אישור 

 לתחילת הקיץ ויש כוונה להמשיך את ליגת הכדורגל בקיץ.

 ובהן: 3/04-גבלות חדשות שיחולו החל מהדווח על ממפולין  -

, החובה חלה ברחובות, במשרדים, בחנויות. חובה לכסות פנים )פה ואף( במסכות במרחבים ציבוריים *

 .שירותיםובמקומות עבודה ב

 /4.2/.32הסגירה של כלל מקומות המסחר והבילוי הוארכה עד  *

 /4.2/./2בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה וגנים יישארו סגורים עד  *

  /4.2/./2טיסות נכנסות ויוצאות מבוטלות וכן תנועת רכבות בין לאומיות עד  *

 /5.2/.1/גבולות פולין יישארו סגורים עד  *

, במאי /3-וצפויה הארכה נוספת, ככל הנראה עד ל 3504-הוארך עד ל 1./3-בוטל על כל צרפת שהדווח כי הסגר צרפת מ -

טרות עבודה הכרחית שאינה ניתנת לביצוע מרחוק , לצורך קניות הכרחיות יציאה מהבית רק למכשבזמן הסגר מותרת 

וטיפול רפואי או למטרות כושר גופני בקרבת הבית. מי שיוצא מהבית צריך להצטייד בהצהרה אישית חתומה 

 הסיבות האלה.אחת מהמפרטת את 
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. האכיפה תחל למי שמורשים ללכת לעבודה QRבמוסקבה אישורים עם קוד יונפקו  31.4-החל מהנמסר כי מרוסיה  -

מטרים, ישנם קנסות וישנן גם בדיקות של האישורים בכניסה  //3עד  מותרת מעבר לכך, יציאה מהבתים .35.4-ב

 לעיר.

  הודו

שרים ראשיים )ראשי ממשלה של מדינות בתוך הודו( מבקשים מראש הממשלה הפדראלי להאריך את הסגר נמסר כי  -

פריל. הצפי הוא כי ראש הממשלה, נרנדרה מודי, ייענה לבקשת השרים הראשיים של המדינות בתוך והעוצר עד סוף א

 הודו.

 

  מגבלות  שום איןנותרה היחידה שבה  הונג קונג, בקרב המדינות המדווחות על ידינו, כל הדיווחים מעלהיצוין כי לצד

 .על התנועה

 

צומצמה הפעילות בתחבורה הציבורית ואולם לא נאסרה כליל על , ברוב מדינות העולם: הגבלות על תחבורה ציבורית

שנזקקת לה להמשיך להתנייד, במגבלות שנקבעו )בין אם בהגבלת שעות הפעילות 0 הגבלה  המנת לאפשר לאוכלוסיי

 עוד(. 0 הנחיות לשמירה על מרחק בין הנוסעים 0 הגנה על הנהג 0 דרישות בריאותיות ו הקווים לנסיעות חיוניות 0 תדירות

 עדכונים שהתווספו מאז הדיווח האחרון:להלן 

 סין

יש פיקוח אפקטיבי והגבלה של מספר  ,אזור בסיכון גבוה יותר ,בבייג'ינג: פיקוח על תנועת הנוסעיםדווח על  מסין  -

קרון. יחד עם זאת, אנו מדווחים שתאגיד הרכבות הצהיר  \מהנוסעים ברכבת  %/5-הנוסעים ברכבות ללא יותר מ

 ./2/2שיפעל להגדלת היקף תנועת הנוסעים ברבעון השני של 

 פסיפיק-באסיה

כולל טוקיו ואוסקה( הרכבות ממשיכות לפעול איזורים בתוך יפן ) .למרות ההכרזה על מצב חירום בדווח כי  יפןמ -

חברות הרכבות ציינו שהמצב עלול להשתנות אם תהיה פניה ישירה ממשרדי הממשלה או המושלים לצד זאת, רגיל. כ

 המקומיים או אם תהיה ירידה חדה בכמות הנוסעים.

מנוסעים אחרים )שמו בכלי נוסעים בתחבורה ציבורית צריכים לשים מסכות ולשמור מרחק כי נמסר  מסינגפור -

 .התחבורה הציבורית מדבקות מתאימות במקומות שבהם מותר ואסור לעמוד0לשבת(

 :אירופה

 סוגי אישורים דיגיטליים: 1יונפקו  4/.35-החל מהדווח כי  הולנדמ -

 . אישור יציאה לעבודה3 -

 . אישור יציאה לבתי חולים ומרפאות2 -

ה למכולת, לבית נוסף שמחוץ לעיר ושימושים אישיים אחרים(. אישור . אישור יציאה ל"שימושים אישיים" )יציא1 -

 זה תקף ליום אחד בלבד )נסיעה הלוך+חזור(. ניתן לקבל אישור כזה עד פעמיים בשבוע
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 .האישור הדיגיטלי הכרחי עבור נסיעה בכל כלי תחבורה: ציבורי או פרטי -

 

ממשיכות להרחיב את החלת חובת הבידוד של  ובכללן סין, ,רוב מדינות העולםבהמשך לדיווח הקודם,  – מדיניות בידוד

  ., ובפרט עבור המגיעים מ"מדינות נגועות"שבועיים

 

בין המדינות  -הדיווח הקודם עומד בעינו : המבוגרת המדיניות ניהול הבידוד ובכלל זה התייחסות לאוכלוסיי

השונות ננקטת מדיניות שונה ואמצעים שונים לאכיפת הבידוד. כך, ישנם מקומות בהם אין אכיפה לבידוד וההנחיה 

ובמדינות שונות אף מעבירים מפרי בידוד לסגר  ,במקומות אחרים הוקמו מרכזי בידוד שונים, נתפסת כ"וולנטרית"

 .שמדובר בזריםכונשים  ואף לגירוש, בהשגחה והמפרים אף חשופים לאישומים פליליים, ע

דרך נוספת לאכוף את הבידוד הינה באמצעות אמצעים טכנולוגיים )בדמות שיחות וידאו לאדם שאמור להימצא בבידוד(, 

קוד שמסונכרנים לפלאפונים, איכון מכשירים ניידים  QRשימוש במצלמות אבטחה ותוכנות לזיהוי פנים, מתן צמידי 

 .אמצעות הצבאוכן ב, וביקורי פתע

 עדכונים שהתווספו מהדיווח הקודם:להלן מספר 

 סין

נדרשים לתת דגימת רוק  ,הנכנסים להונג קונג, הן בטיסות והן במעבר גבול יבשתיים דרך סין כלנמסר כי מהונג קונג  -

עד לקבלת  התעופה שאר במתחם ייעודי שהוקם ליד שדהילבדיקת קורונה. אלו המגיעים מארה"ב ואנגליה נדרשים לה

ימי  34תשובה בעניינם והאחרים נוסעים לביתם לבידוד הבית. ככל שהתשובה שלילית הם עדיין נדרשים לסיים את 

המגיעים עוד נמסר כי  ישנם מקרים של מפרי שבידוד קיבלו עונשי מאסר.דווח כי  הבידוד בבית ולבצע מעקב בהתאם.

בעת   -המגיעים  ארבנוגע לשלמעקב.  Bluetoothד אלקטרוני מארה"ב ואירופה מקבלים החל מהימים האחרונים צמי

ההגעה שמים צמיד נייר על היד המתחבר לאפליקציה למעקב אחר שמירה על הבידוד. שיחות טלפון וביקורי בית 

 רנדומליים למבודדים.

 פסיפיק-אסיה

לעקוב אחרי מפרי בידוד;  הממשלה הודיעה כי תתחיל שימוש בצמיד אלקטרוני על מנתנמסר כי  מקוריאה הדרומית -

 כמו כן נעשה שימוש בנתוני כרטיסי אשראי לצורך מעקב אחר תנועות מפרי בידוד

נשקלת האפשרות להשתמש באפליקציה האוכפת את מדיניות הריחוק החברתי ולהתריע לסלולרי דווח כי מטאיוואן  -

הפרט כתוצאה מהמעקב הסלולרי כאשר ישנה קירבה מסוכנת. הממשלה עדיין בוחנת את מידת הפגיעה בחירות 

 הקפדני.

 באירופה:

רובל למפר בפעם  ///4תוכנות זיהוי פנים. קנס במצלמות אבטחה ובשימוש נרחב במשטרה, דווח על  מרוסיה -

 ניתן יהיה להטיל על ה"מדביק" – תוצאה מהפרת הבידודכהחל מהפעם השניה. אם מישהו נדבק ומת  ///5הראשונה, 

 שנות מאסר .ניתן יהיה להטיל עד  –תוצאה מהפרת הבידוד מתו שני אנשים ויותר כשנות מאסר. אם  5עד 
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 :"בארה

הורה על חובת שימת מסכה ביציאה מהבית )לטובת צרכים חיוניים(  לוס אנג'לסדווח כי ראש העיר במסן פרנסיסקו   -

 וכי לא ינתן שירות לתושב שאינו חובש מסיכה.

 

  בלגיה, אוקראינה, גרמניה, אכיפה של הבידוד ובהן: יפןמדיניות או על אף הדיווח שלעיל, ישנן מדינות בהן אין כלל ,

 מקסיקו.הולנד, ארה"ב, ברזיל, קניה ו

 

, ובהמשך למה שצוין לעיל, למרבית המדינות אין מדיניות סדורה בנושא. בכמה המבוגרת הביחס לאוכלוסיי

המבוגרת  ההמבוגרת וכן הומלץ לאוכלוסיי ההמלצות והנחיות להימנע ממפגש עם האוכלוסיימהמדינות ניתנו 

ו0או איסור על ביקור בבתי אבות ובתי חולים  ולאוכלוסיות אחרות בסיכון לנקוט מדיניות של "ריחוק חברתי"

על מנת להגן עליה תמריצים והטבות לאוכלוסיה המבוגרת, וזאת מדינות בוחרות לתת לעתים . בנוסף, שיקומיים

 להלן מספר דוגמאות: .ולעודד אותה להישאר בבתים

 :ארה"ב

מהמתים נמנים על אוכלוסיה  ///,2 -כעה, כאשר שנפגהעיקרית קשישי ניו יורק הינם האוכלוסיה מניו יורק דווח כי  -

 חולים. /4/1בתי אבות ומוסדות לקשישים הרשומים במדינה, דיווחו על כ  31/אלפים נוספים חולים. ו זו

 

 

רוב מדינות העולם נוקטות צעדים מחמירים במטרה חלק מצעדי המנע להתפשטות הנגיף, כ  :הגבלה על מוסדות חינוך

אולם, גם אמצעי זה שונה בין מדינה . או קיום לימודים אונליין ובהן סגירה של מוסדות חינוך לעצור את התפשטות המגפה

לצד זאת, ישנם מקומות שבהם אין לימודים וגם לא נקטו במועד בו למדינה ומותאם לרמת החשיפה והסיכון למחלה. 

ולצד זאת עדיין ישנם מקומות בהם , בנוסף, ישנם מקומות בהם הלימודים לא מתקיימים לזמן תחום. יחזרו לשגרה

 ., דבר שיוצר לעתים חוסר בהירות בקרב התושביםאו שאין מדיניות רשמית ברורה ההמדיניות בנושא אינה ברור

 להלן מספר דוגמאות:

 סין

בשלב זה אין חזרה גורפת ללימודים של תלמידי בתי הספר, התיכונים ובאקדמיה. יש אינדיקציות לחזרה דווח  מסין -

תחת מגבלות קפדניות והתאמות שונות כמו גודל ללימודים של תלמידי י"ב במספר מחוזות בעלי סיכון נמוך, זאת 

הכיתה. בבייג'ינג אזור עם סיכון גבוה יותר, הנחה משרד החינוך על קיום סמסטר אונליין לתלמידי בתי הספר 

 25באפריל. יום הלימודים יקוצר בחצי, כל שיעור לתמידי יסודי יהיה עד  31-היסודיים וחטיבות הביניים, החל מה

 .דקות 15עד דקות ולחטיבות 

 פסיפיק:-אסיה
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פתיחה של גנים ובתי ספר יהיה נתון להחלטת מושל האיזור אך הם מתבקשים לעקוב  -המחוזות  .עבור  דווח כימיפן  -

פתוחים  גנים ובתי ספר יסודיים נדרשים להשאר -אחרי הנחיות משרד החינוך במידה ופותחים. במחוזות האחרים 

 2.4-החל מה ובוריים נסגרי. גנים צ5./-תחת ההנחיות של משרד החינוך. בטוקיו בתי ספר ישארו סגורים עד ה

 אירופה

 מאוקראינה דווח כי מוסדות החינוך צפויים להיפתח באמצע חודש מאי -

-  

 ארה"ב

 ,Alabama, Arizona, Arkansasהמדינות הבאות הודיעו על סגירת הלימודים עד סוף השנה: נמסר כי  וושינגטוןמ -

Georgia, Indiana, Kansas, Michigan, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Pennsylvani, Vermont, 

Virginia and Washington 

שנת הלימודים הפכה לסלע מחלוקת מרכזית בין מושל מדינת ניו המשך קיומה של השאלה לגבי נמסר כי מניו יורק  -

העיר. האחרון הכריז אתמול שלא  יתקיימו לימודים בבתי הספר הציבוריים,  עד לחודש ספטמבר. המושל יורק, לראש 

ינה דשכל החלטה צריכה להתקבל בראייה של המו אמר כמה  שעות לאחר מכן שלא התקבלה החלטה סופית בנושא

 .ובשאיפה גם בסנכרון עם המדינות השכנות ,כולה

 בברכה,

 ר חוץמינהל סחקורונה, צוות 

 


