מקומות העובדים
בתו ירוק
08.04.2021

מסעדות ובתי קפה (לישיבה בפנים)
אולמות תרבות
אולמות ואצטדיוני ספורט
אולמות וגני אירועים

תוקף בדיקת ה  PCRהיא ל 48-שעות בלבד.

חדרי כושר
בריכות שחייה בתוך מבנה ,מתקני ספורט
מועדונים
מלונות

תתאפשר כניסת ילדים עם בדיקת  PCRשלילית בתוקף  48שעות.
(רק בפסח יתאפשר תוקף של  72שעות).

חוגים למבוגרים
כנסים ותערוכות
אטרקציות במקום סגור
בתי תפילה הרשומים מראש ברשות המקומית
ככאלה הפועלים בתו ירוק

מקומות העובדים
בתו סגול
מסעדות ובתי קפה (לישיבה בחוץ)
פתוח

חנויות ,מרכזי קניות וקניונים
בתי תפילה

מגבלת ההתקהלות 20 :בפנים  100בחוץ.

רפואה משלימה ,מספרות וטיפולי יופי
שווקים
בריכות שחייה באוויר הפתוח
אטרקציות במקום פתוח
חוגים לילדים באוויר הפתוח
מוזיאונים
ספריות
צימרים
פארקים ושמורות טבע

כניסה למקומות
הפועלים בתו ירוק
בהצגת תו ירוק באפליקציית "רמזור"
בהצגת תו ירוק מודפס עם סריקת ברקוד
בהצגת תעודת מתחסן  /מחלים בתוקף
תינוקות מתחת לגיל שנה
בעלי תוצאה שלילית בבדיקה מהירה
שנערכה בכניסה למקום
במלונות בלבד – תתאפשר כניסת ילדים עם
בדיקת  PCRשלילית בתוקף של  48שעות
באולמות אירועים בלבד
תתאפשר כניסת נבדקים עם בדיקת PCR
שלילית עד ל 5%-מכמות הקהל המותרת

הגבלות התפוסה
במקומות הפועלים
בתו ירוק
האירועים והפעילות המתקיימים במסגרת תו ירוק מתחלקים לשני סוגים:

 .1אירועים בישיבה ללא מזון

(כגון אירוע ספורט באולם או באיצטדיון ,מופעי תרבות בישיבה)

 .2אירועים בהם יש תנועה או ערבוב קהל,
או שמוגש בהם מזון

(כגון חתונות ושמחות ,מועדונים ,חוגים בתנועה ,כנסים בהם מוגש מזון,
מופעים בעמידה ,אירועי ספורט עממי כגון מרתונים ותחרויות)
באירועים אלה מגבלות התפוסה הן:
עד  50%מתפוסת המקום ומספר מקסימלי של קהל שלא יעלה
על  750איש בשטח פתוח ו 300-במקום סגור.

אירוע שמתקיים בשטח פתוח וסגור  -עד  750אנשים.
במקומות סגורים המכילים:
עד  5,000מושבים  -מותר עד  75%מתפוסת המקום
ולא יותר מ 1000-איש
מעל  5,000מושבים  -מותר עד  40%מתפוסת המקום
ולא יותר מ 4,000-אנשים.

במקומות פתוחים המכילים:
עד  10,000מושבים – מותר עד  75%מתפוסת המקום
ולא יותר מ 3,000-איש
מעל  10,000מושבים – תותר עד  30%מתפוסת המקום ולא יותר
מ 10,000-אנשים ובלבד שאם מספר האנשים במקום כאמור עולה
על  5,000אנשים ,הושבתם תהיה בכל אחד מהיציעים במקום.

הגבלות התפוסה
במקומות הפועלים
בתו סגול
במקומות הפועלים בתו סגול
קיימות הגבלות תפוסה וריחוק.
מרבית המקומות פועלים לפי
 1:15מ"ר לאדם,
או בהסדרים ייחודיים שנקבעו עבורם.
בכל מקרה – מגבלת ההתקהלות הבסיסית הינה
 20איש בפנים
 100בחוץ.
במקום הכולל גם מבנה
וגם שטח פתוח  100 -אנשים.

