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610/402/2/ 

 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 מרכזת את דיווחיהם טבלה  למסמך זה מצורפתאשר אמונים על מדינות אלו. כלכליים הפי הדיווח של הנספחים 

 .כלכלייםהמלאים של הנספחים ה

 :להלן עיקרי הדברים

  עודנה המדינה היחידה המדווחת על חזרה "כמעט מלאה" לשגרת ייצור. לצידה, דווקא איטליה מאותת רצון סין

 בדיאלוג.להרחבה הדרגתית של היצור והדבר נמצא 

  ביחס להשפעות המשבר על תעשיית האוטומוטיב: יש לשים לב לדיווח שמגיע מגרמניה בדבר תכנון חברת

בנץ לשוב ולייצר בשלושה מפעלים בגרמניה ולעומת זאת, הדיווח מארה"ב מצביע דווקא על ביטולים -מרצדס

 בהזמנות מול חברת בואינג.

  ,שמפרט את תוכנית היציאה מהסגר ביחס לתעשייה ולסקטור כמו כן, יש לשים לב לדיווח המגיע מהודו

 החקלאות במדינה

  בין המדינות. מדינות ממשיכות לדווח על ירידה במספר הטיסות המסחריות, דבר שמשפיע על העברת המטענים

 ראו בעניין זה את הדיווח מיפן ומהונג קונג.

  יש לשים לב לדיווח המגיע מסין ולפיו זרים הנכנסים למדינה יעברו  – למדינותבנושא מדיניות הגבלת הכניסה

 –קטיגוריות אשר לפיהן יוחלט האם עליהם להישלח להמשך בדיקות וטיפול או לחילופין  4אבחון ויסווגו לפי 

 עליהם לשהות בבידוד בפיקוח הרשויות בסין.

 ל מתחילת מאי צפויות לחזור טיסות הפנים לצד זה, יש לשים לב לדיווח המתפרסם בתקשורת ההודית ולפיו הח

צפויות בהודו הקלות נוספות, הן  2/04-בהקשר זה יצוין כי החל מה בתוך הודו, במתכונות ותפוסה מצומצמים.

 ביחס לתעשייה ובהן ביחס למסחר במדינה.

 כל מדינה למדינות החברות לצמצם בהדרגתיות את מדיניות ההסגר ב 40/51-בקראה יחוד האירופי נציבות הא

 הגבלות התנועה בין כל מדינה.כן את ו

  דגש על  יש לשים לב לדיווח המגיע מגרמניה ולפיו הממשל שם –המבוגרת  לאוכלוסייהבמסגרת ההתייחסות

 אלה. ותלאוכלוסיהגבוה מוסדות שיקום של נכים בשל הסיכון ו המשך מיגון בתי אבות

  עוד דיווח מעניין מגרמניה שיש לשים לב אליו גורס כי החל ביום שני הקרוב, תחל גרמניה להסיר בהדרגה את

. ואולם, בוואריה 404-הסגר שהוטל לפני קרוב לחודש, ובכלל זה מערכת החינוך צפויה להיפתח בהדרגה החל מה

 –במסגרת ההכנות לחזרה ל"שגרה"  . לעומתה, נמסר מוושינגטון כי6604-דוחה את החזרה לשגרה וזו תחל ב

 הדבר הראשון שצפוי להיפתח בין מוסדות החינוך הן דווקא מסגרות החינוך לילדים. 
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 תוכן עניינים

 3 סטטוס ייצור מקומי

 0 מדיניות הממשל לגבי ייצוא וייצור מקומי:

 0 מצב הנמלים

 1 מדיניות הגבלת כניסות למדינה

 6 הגבלות תנועה )הסגר(

 7 הגבלות על תחבורה ציבורית

 8 מדיניות בידוד

 8 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( . 

פגיעה  ,מחסור בחומרי גלם, עובדיםהגבלת תנועת , תלות בשרשרת האספקה העולמיתממספר סיבות ובהן:  שנובעות

שמקשה על העובדים סדות חינוך או סגירת מו , סגירת הגבולות, אי יכולת הגעה של עובדים בשל עוצרבמעבר הסחורות

 . ומירידה בביקושים להגיע לעבודתם ללא סידור הולם לילדיהם

רפואיות הכוללים, בעיקר, מסכות  ומיגוןהסבת מפעלים קיימים לייצור של ציוד רפואי לצד זאת, נמשכת המגמה של 

: יש לשים לב לדיווח המגיע מגרמניה על תכנון לחדש כמו כן, נמשכת הפגיעה בתחום האוטומוטיב. ומכונות הנשמה

 וכן לדיווח המגיע מארה"ב על ביטולים מול חברת  בנץ-את היצור במפעלי מרצדס

עם דיווח על היקף חזרה של ענפי משמעותית סין הינה המדינה היחידה שמדווחת על התאוששות כמו כן, בשלב זה, 

 .ברחבי סין 94%-התעשייה העומד על למעלה מ

 שהתווספו מהדו"ח הקודם: עדכונים להלן 

 :באירופה 

 .בדיאלוג בין הממשלה לעסקים והנושא נמצא הרחבה הדרגתית של היצורישנה דווח כי  ,איטליהמ -

בנץ מתכננת לחדש -מרצדס: בהקשר זה פורסם כי יצרניות הרכב מתכננות לחדש ייצור בהדרגהנמסר כי  גרמניהמ -

 כי במשמרת אחת ביום. םבשבוע הבא את הייצור בשלושה ממפעליה בגרמניה, המייצרים מנועים וחלפים, א

 :בארה"ב

בואינג, היצרנית הגדולה ביותר בארה"ב שכבר סגרה דיווח ביחס לתעשיית האוטומוטיב ולפיו חברת הגיע  מוושינגטון -

ביטולי הזמנה ע"י  /64מוקדם יותר את הייצור של המטוסים המסחריים שלה )בסיאטל ודרום קרוליינה(, קיבלה 

 לקוחות.

 נמסרו מספר דיווחים: ניו יורקמ -

החודשית הגדולה , הירידה 4.4%-הבנק הפדרלי פרסם שמדד הייצור התעשייתי בארה"ב ירד בחודש מרץ בכ *

 . 6441ביותר מאז 

מערכת אספקת המזון הלאומית מתחילה להציג חולשה. מספר גדל והולך של עובדים נדבק במחלה  *

ובעקבותיו נסגרים מפעלי יצור, מחסנים לוגיסטיים וחנויות. גורמים בענף חוששים ממחסור במצרכים 

 שונים. 

תרופות האמריקאיות מחזקים את הקולות הקוראים המגיפה והמחסור בציוד חיוני וברכיבים לתעשיית ה *

וקורא  לארה"ב. מרקו רוביו, סנטור מפלורידה מתבטא נחרצות בנושא יהילהחזרת ייצור הרכיבים לתעש

  קידום חקיקה שתתמרץ ייצור בארה"ב ושתקרא לממשל לרכוש מוצרים בתחום תוצרת ארה"ב.ל

לטובת ייצור  GMמיליארד דולר עם פיליפס ו  6.6ממשלת ארה"ב חתמה חוזים בשווי נמסר כי  סן פרנסיסקובנוסף, מ -

 מכונות הנשמה.

 מהודו

 ; למאי 3-רה"מ מודי הכריז כי הסגר יימשך עד יום הדווח כי 
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אדום,  –יפתחו מחדש חלקים גדולים מהכלכלה ההודית: הודו תחולק לשלושה אזורים  2/04החל מ אף על פי כן,  -

שארו בסגר ישישקפו את מספר החולים בכל אזור. אזורים ירוקים ישוחררו קודם והאזורים האדומים י - כתום וירוק

 מחמיר. 

מפעלים באזורי תעשיה יוחזרו לפעילות מלאה עם הגבלות הנוגעות לריחוק חברתי והקפדה על :  מבחינת התעשייה  -

מנת לצמצם סיכוי להדבקה במהלך תנועה המפעלים רשאים להלין עובדים בשטחם )על ; נהלי בטיחות ובריאות

צפויים לחזור לפעילות רוב המפעלים  -ככלל ; ולצמצם סבירות להדבקה בקהילה במקרה של הדבקה במקום העבודה(

 פועלים מפעלים ממוקדי יצוא.  םתעשייה עירוניים, כפריים ובמרחבי המיוחדים בה באזוריהממוקמים 

רי בניין ותעשיות חומ, עיבוד מזון, נפט וגז, ITפנים לתעשיות פארמה,  ןחולביטהקלות נוספות יאושרו ע"י המשרד  -

 נדרשות אחרות.

היתר פעילות ; איכרים יורשו כמעט באופן גורף לעבד את השדות שנמצאים בשיא עונת הקציר: חקלאותסקטור ה -

העוסקות בממכר ציוד ניתן גם לתעשיית הדיג ולכל התעשיות הנלוות לחקלאות כולל שווקים סיטונאים וחנויות 

 .עם זאת הממשלה תשים דגש על מניעת התכנסות דתית וטקסית המלווה בדרך כלל את החקלאים בעונה זו. חקלאי

 

 מדיניות הממשל לגבי ייצוא וייצור מקומי:

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

תרופות וציוד מגן )נתייחס לנושא זה בנפרד בנקודה הבאה(. לצד זאת, דיווחים רבים , 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.

 :הקודםעדכונים שהתווספו מאז הדיווח להלן 

 :ארה"ב

צוא של ציוד הגנה ישגריר ארה"ב בסין צוטט בסוכנות ידיעות שאינו מאמין שסין חוסמת במכוון ינמסר כי מניו יורק  -

לא  ה"ב(רטון של ציוד כזה )שכנראה יצא לא //6,2משלוח של כי אמר בהקשר זה . 'וכוכנגד המגיפה, לרבות מסכות 

 .ללא תמיכה שלהםיכול לצאת מסין היה 

 מהודו

בלות רבות על יצוא של ציוד מיגון, תרופות, חומרי גלם לתרופות וציוד רפואי בהמשך לדיווח הקודם, לפיו ישנן מגנמסר כי 

 . 6446הירידה החודשית הגדולה ביותר מאז . זוהי 34%חודש מרץ היצוא צנח בנראה כי ב –

 

 

 עומד בעינו: –עיקר הדיווח הקודם  – מצב הנמלים

נמשכת ואולם  ויציאת אוניות מסחר וכן תובלה אוויריתעבודת הנמלים הכוללת כניסת כי מרבית הדיווחים מצביעים 

בהיקף הטיסות  משמעותית ירידהבשל סיבות מגוונות ובהן  וירידה בפעילות צמצום, עיכוביםמורגשים לצד זאת, 
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, טיסות המוסבות ליעדים אחרים ולעליית מחירי השילוח המסחריות שמביא לירידה במטענים שמועברים בשילוח אווירי

 ועוד.  על הובלת הסחורה לאותן ערי מקור, דבר אשר משפיע גרהימבש

 עדכונים בנושא מרחבי העולם: להלן 

 סין

 62.4%במספר טיסות הנוסעים וכן ירידה של   16%ירידה של , 46%-צניחה במספר הנוסעים בדווח על מהונג קונג  -

 .מטעןהטיסות במספר 

 פסיפיק:-אסיה

יוכלו להגדיל את תדירות טיסות הנוסעים  תהווייטנאמיובאפריל, חברות התעופה  61-החל מהדווח כי  םמווייטנא -

 4שאר לעומת זאת, . שהיו מותרות עד כה( ביוםטיסות  6-2לעומת )ביום טיסות  2-4 כמות של ביןייגון ללס האנויבין 

במתכונת של עד טיסה אחת ביום לכל חברת תעופה, ויתר הקווים ימשיכו להיות  וי הטיסות הראשיים ימשיכווק

 מושבתים.

החל את מספר הטיסות הבינלאומיות )בהתאמה(  %/4-בו 44%-תו בייפח ANA-ו JALחברות התעופה דווח כי מיפן  -

 מאי.ב 64-לעד ולאפריל  24-המ

 בארה"ב

להוצאות שנוספו  יורק אמורים לקבל )כמו במקומות אחרים( מימוןפורסם שנמלי תעופה בניו אמש כי  דווח מניו יורק -

 .זאת במסגרת תוכנית התמרוץ הממשלתית הפדרלית, להם בשל המגיפה

 

 

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

 , כך למשל:לשטחיהן

 סין:

זרים הנכנסים באפריל,  63-לפי הצהרת הממשל באנו מדווחים  כי זרים שנכנסים למדינה יעברו הליך סיווג. כך, מסין  -

( 0) תסמיני חום;( 3) חשד להידבקות;( 2) מקרה מאובחן;( 5)לסין יבדקו ויסווגו בכניסה לפי ארבע קטגוריות והן: 

טגוריות הראשונות ישלחו להמשך בדיקות וטיפול בבתי שלושת הקזרים שיאובחנו לפי . וחשד למגע עם חולי קורונה

יום בפיקוח הרשויות, כאשר  64חולים ייעודיים בפיקוח הממשל. זרים שיסווגו בקטגוריה הרביעית ישהו בבידוד של 

ימים. במידה והתוצאה תהיה שלילית אז יוכלו להשתחרר  4לאחר  על חשבונםתהיה באפשרותם לערוך בדיקת קורונה 

 ימים בלבד. 6לאחר  מהבידוד

 ירופהא

למעט  ,נאסרת כניסת זרים. שדות התעופהוכי  הופסקו טיסות החילוץ של אזרחים אוקראינייםדווח כי מאוקראינה  -

איסור כללי על תנועה  כמו כן, קיים נסגרו וטיסות בינלאומיות מבוטלות. ,המרכזי בקייב )בוריספול(שדה התעופה 

 למדינה וממנה החוצה באמצעות כלי רכב )נוסעים אזרחיים(.
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כנס להסגר יאשר מגיעים ממדינות שנמצאות ברשימת מדינות נגועות צריכים לה)הולנדים( נוסעים נמסר כי  מהולנד -

" מקומות בעייתיים"עוצר טיסות מוכן עדיין קיים  סלהיכניום. זרים מאותן מדינות אינם מורשים  64עצמי של 

הולנד כל הנוסעים המגיעים לבהקשר זה יצוין כי  .(קונג, אירן, איטליה, ספרד, ודרום קוריאה-סין, הונג)הכולל את: 

בלגיה סגרה את הגבול להולנד ומקיימת  יה ואולםגבולותאת  הולנד לא סגרהכמו כן יצוין כי  עוברים סריקה רפואית.

מעבר הגבול בין הולנד לבלגיה מהווה יש לקחת זאת בחשבון לצד העובדה כי ין. בדיקה המאפשרת אך ורק מעבר טוב

 גרמניה מאפשרת מעברכמו כן, יצוין כי . נתיב לוגיסטי מהחשובים באירופה ומחבר בין נמל רוטרדם לנמל אנטוורפן

 . למעט נסיעות שאינן נחוצותבינה לבין הולנד, 

 הודו:

לנחיתה של טיסות מסחריות בהודו, כאשר החריג היחיד הוא טיסות חילוץ של זרים אין אישור  22.3 -מאז הדווח כי 

צפויות לחזור טיסות פנים במתכונת מצומצמת בקווים  3/1-התקשורת בהודו מדווחת כי החל מהואולם,  מהודו.

 . אין אישור רשמי לדבר ממקורות ממשלתיים ,ואולם, %14מסוימים ובתפוסה של 

 

 

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

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

)היא מקור התפרצות הנגיף(:  Wuhanפיקוח אחר תנועת מבקרים המגיעים מהעיר מסין אנו מדווחים על הליך  -

ימים האחרונים  6-המגיעים לבייג'ינג, מחויבים להציג תוצאות בדיקת קורונה תקפות ל Wuhanמבקרים מהעיר 

בדרך לבייג'ינג. במידה ומדובר בתושב  (check pointsנקודות בדיקה )ר בכתנאי לרכישת כרטיס רכבת או למעב

 יישלח לבידוד במקום ייעודי שיוקצה לו בעיר.  -שאינו תושב בייג'ינג ומי , ישלח לבידוד ביתי בפיקוח הנוסע בייג'ינג,

ונג נהגים המעבירים סחורות משא בין מעבר הגבול של שנז'ן לה ,6/04-ההחל מדווח כי אין מגבלות ואולם  הונג קונגמ -

, כאשר ממשלת הונג קונג ”(i Shenzhen)“נדרשים לספק אישור בריאות  Hong Kong-Zhuhai-Macauובגשר  קונג

 . תישא בעלויות

 פסיפיק-באסיה

הפרובינציות  66-ב ( באפריל 22-ד ה)כלומר, עבאפריל הוכרז כי הסגר יוארך בשבוע  64-בנמסר כי  םמווייטנא -

( אשר נחשבות בסיכון גבוה להתפרצות. שאר הפרובינציות דורגו בסיכון בינוני או 13העיקריות של וייטנאם )מתוך 

 נמוך, וישנן הקלות אשר ניתנות ברמה של כל פרובינציה בכפוף להגבלות של הממשל המרכזי.
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 שאר סגורים.ישמע לבקשה להיופוקואוקה קראו לעסקים להמחוזות אוסקה בדווח כי בהמשך לדיווח הקודם,  מיפן -

 .הכריז גם הוא על מצב חירום עצמאי ,המחוזות 6שלא נכלל בתוך , ISHIKAWAמחוז , כמו כן

 דווח כי כעת ישנה חובה לחבוש מסכה בכל יציאה מהבית. היתר, ללא שינוי. מסינגפור -

 באירופה

מוגבלים בתנועה עד  - /1אזרחים מעל לגיל כמו כן,  סגירה מחודשת של כל השווקים הפתוחים. דווח על  אוקראינהמ -

חנויות לצד זאת,  ;חובת חבישת מסכה או מנשם במקומות ציבוריים; ישנה ק"מ מבתיהם ולמטרה חיונית בלבד 2

 יוכלו לשוב ולפעול. -יבש שירותי דואר וניקוי לצידם, גם הוחרגו ותוכלנה לפעול.  -וחלפנים  משכון, הלוואות

מהסגר. במחוזות שבהן הפגיעה קשה יציאה הדרגתית השבוע בתהליך החלו המדינה רוב חלקי  דווח כי איטליהמ -

 נקבע צוות מומחים שמטפל ביציאה מהסגר.יצוין עוד כי  במאי. 4-היציאה תחל מה -יותר 

 .4/.3/-הממשל המרכזי  על הארכת הסגר עד ההכריז  (640/4שהתקיימה אתמול )במסיבת עיתונאים דווח כי בלגיה מ -

 DIYעם זאת, הממשל החליט שבנוסף לחנויות כמו בתי מרקחת, סופרים וחנויות למוצרי תינוקות, גם חנויות לנושא 

-ו Tomorrowlandכמו כן, הוחלט על ביטול הפסטיבלים הגדולים שהיו מתוכננים בקיץ ) יכולות להיפתח.

Werchter2424פסטיבל מוזיקה עד סוף אוגוסט  ( ובעצם כל. 

על קריאה למדינות החברות לצמצם בהדרגתיות את מדיניות ההסגר בכל  40/51-הכריזו ביחוד האירופי בנציבות הא -

 הגבלות התנועה בין כל מדינה.כן את מדינה ו

וכן שינוי המגבלה  פארקיםפתיחת שיכלול, בין היתר,  2/0/4064-ב הקלות מסוימותישנו צפי להצגת נמסר כי  מפולין -

 על מספר האנשים בחנויות.

 ויישארבתי המלון והמסעדות תאריך זה,  כמו כן הובהר כי גם לאחר. /660402/2-ל סגר הוארך עדהדווח כי מצרפת  -

 סגורים, ולא יהיו אירועים עד אמצע יולי לפחות.  

 שווקים מתעוררים:

 . 2/04-צפויות הקלות החל מהנמסר כי מהודו  -

 במדינה. ל מספר מחוזות כאשר הצפי הוא להרחבת הסגר לכל המחוזותעסגר דווח כי ישנו מקניה  -

 

 

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

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

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

 עדכונים שהתווספו מאז הדיווח האחרון:להלן 

 :אירופה

מחצית מכמות  עד לכדי הציבוריתניתן היתר להגדלת מכסת הנוסעים החיוניים בתחבורה דווח כי  אוקראינהמ -

 המושבים.
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נערכות בדיקות בכניסה למטרו והדבר יוצר תורים עצומים והתקהלות נמסר כי בהמשך לדיווח הקודם, כעת  רוסיהמ -

הכרחי עבור נסיעה )כשאישור זה  סוגי אישורים דיגיטליים 3יונפקו  4/.64-החל מהכאמור,  )והרבה תקשורת שלילית(.

 ( כדלקמן:ציבורי או פרטי בכל כלי תחבורה:

 ישור יציאה לעבודהא (6

 אישור יציאה לבתי חולים ומרפאות (2

אישור יציאה ל"שימושים אישיים" )יציאה למכולת, לבית נוסף שמחוץ לעיר ושימושים אישיים אחרים(. אישור  (3

 .ניתן לקבל אישור כזה עד פעמיים בשבועו זה תקף ליום אחד בלבד )נסיעה הלוך+חזור(

 :ארה"ב

 .הנחה את הנוסעים לחבוש מסכותוכן  %/4-עה בימושל מדינת ניו ג'רזי הנחה להפחית את הנסדווח כי יורק -ניומ -

 הודו:

ראו לעיל את הדיווח אודות חזרה אפשרית של טיסות הפנים בהודו. יצוין כי בשלב זה אין אישור לדבר ממקורות 

 ממשלתיים.

 

 

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

 להלן מספר דיווחים בנושא: ., ובפרט עבור המגיעים מ"מדינות נגועות"שבועיים

 אירופה:

שבועיים לחוזרים מחו"ל, אולם לא  למשך חובת בידוד , חלהלעוצר האווירי והיבשתידווח כי במקביל  מאוקראינה -

  קיימת מדיניות ברורה וסדורה בנושא וקיימים דיווחים סותרים בכלי התקשורת ובהודעות גורמי הממשל השונים. 

למעט נהגי משא פולניים אחת,  תחת קורת גגהגרים ל בני משפחה על כימי בידוד  64נמסר כי קיימת חובת  מפולין -

לפולין המובילים משא יום. נהגי משא מכל המדינות האחרות  64ינם מחויבים בבידוד אואלה  –המגיעים לעבודתם 

 רשאים להיכנס לפולין. -וממנה 

 

 

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

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

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

ניתן  לאכוף את הבידודבין הדרכים  .שמדובר בזריםכוהמפרים אף חשופים לאישומים פליליים, עונשים ואף לגירוש, 

באמצעים טכנולוגיים )בדמות שיחות וידאו לאדם שאמור להימצא בבידוד(, שימוש במצלמות אבטחה לראות שימוש 

וכן באמצעות , קוד שמסונכרנים לפלאפונים, איכון מכשירים ניידים וביקורי פתע QRותוכנות לזיהוי פנים, מתן צמידי 

  .הצבא
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 הקודם:עדכונים שהתווספו מהדיווח להלן מספר 

 אירופה:

הגבוה מוסדות שיקום של נכים בשל הסיכון ו דגש על המשך מיגון בתי אבות נמסר כי הממשל שםגרמניה מ -

 אלה. ותלאוכלוסי

 

הן: , כשבלקן הוא אף וולונטרי, ובאכיפה של הבידודמדיניות או ישנן מדינות בהן אין כלל עדיין על אף הדיווח שלעיל, 

 ויפן. ארה"ב, שוויץ, ספרד, הולנד

 

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

וכן )יחד עם אוכלוסיות נוספות המוגדרות בסיכון( המבוגרת  הניתנו המלצות והנחיות להימנע ממפגש עם האוכלוסיי

מדינות לעתים . בנוסף, סור על ביקור בבתי אבות ובתי חולים שיקומייםו0או אי הומלץ לנקוט מדיניות של "ריחוק חברתי"

לדיווחים  .המבוגרת, וזאת על מנת להגן עליה ולעודד אותה להישאר בבתים הלאוכלוסייתמריצים והטבות בוחרות לתת 

 ר' טבלת הדיווחים המצורפת לדו"ח זה. –נקודתיים 

 

 

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

מודים וגם לא נקטו במועד בו לצד זאת, ישנם מקומות שבהם אין לילמדינה 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 המדיניות בנושא אינה ברורה

 להלן מספר דוגמאות:

 סין

בהתאם , 2404-( בDSEלקיים את מבחני הקבלה לאונ' )תעתדים ציין כי הם מונג קונג שר החינוך של המהונג קונג  -

בטיחות קודמת לכל . לצד זאת, ציין כי זאת לאחר שאלו נדחו כבר בחודש ,מרחק בין נבחן לנבחןלשמירת להנחיות ו

 .סגורים עד להודעה חדשהקונג  בהונגמוסדות החינוך מלבד זאת,  וייתכן שתהיה דחייה נוספת.

 פסיפיק:-אסיה

במנעד תאריכים משבוע הבא עד תחילת  לחזרה ללימודים, כל פרובינציה הודיעה על תאריך שונהנמסר כי  םמווייטנא -

 דחייה נוספת.ואולם בפועל, ההערכה היא שבהמשך תינתן מאי, 

 אירופה



 

 
 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 

כיתות הגבוהות )במיוחד כאשר יתחילו ב 404-חל מאיטי הפתח באופן הדרגתי וימערכת החינוך תדווח כי מגרמניה  -

בוואריה דוחה את הפתיחה עד ; סגורים ויישארגני הילדים ; לפי שעה לתיכון(בעולים אלו שלקראת הבגרויות או 

0466. 

 ארה"ב

-)המרכז למניעת וטיפול במחלות, תחת משרד הבריאות( ו CDC-בתכנית לפתיחת הכלכלה של הנמסר  מוושינגטון -

FEMA .רשות החירום הפדרלית(, הדבר הראשון שייפתח הם מסגרות החינוך לילדים( 

 הודו:

הונחו להמשיך בלימוד מרחוק אם הם עושים זאת ואלה  3604-בתי הספר לא צפויים לחזור לפעילות לפני הכי דווח  -

לאורך כל שעות הלימוד הלימודים מרחוק נערכים ; המידיכבר או להקפיד על קיום חינוך מרחוק החל מטווח הזמן 

הממשלה הנחתה את הערוץ ; והתלמידים מתבקשים לשבת במדי בית הספר מול המחשב ולהשתתף בשיעורים

 הלאומי דורדשאן לעמוד לרשות מערכת החינוך ולשדר שיעורים מוקלטים לתלמידים שאין להם מחשב.

 

 

 בברכה,

 מינהל סחר חוץקורונה, צוות 
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