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 איטליה

שנמצאו  חולים ולפיהבפברואר(  28חובת הבידוד באיטליה החלה בהנחיה ) .1

 מרסב 18-החל מלבידוד ביתי. יועברו  חיוביים לנגיף אך מצבם מוגדר קל

 פורסמה יותרמוקדם  ימים. 14להיכנס לבידוד למשך  חוזרים מחו"לה יםנדרש

המוגדרים לפיה הנכנסים לאיטליה לאחר ששהו באזורים ו( הנחיה מרסב 1)

 הבריאותנגועים לפי ארגון הבריאות העולמי נדרשים ליצור קשר עם שירותי כ

 .מתאימות הנחיות לקבלכדי 

ומעלה  65לבני  המלצה( מרסב 6הנחיות המחייבות, פורסמה )ה לענוסף  .2

, הקיים באיטליה מייצר בידוד מסוים בפועל ההסגרולשהות בבידוד ביתי, 

 .[32]במסגרתו גם אזרחים שנחשפו לחולה נדרשים בבידוד ביתיש

 הבידוד כדי לאכוף אתאיטליה נעזרת בכוחות המשטרה והצבא  –אכיפה  .3

( ורחפנים לסריקת ומעקב )אין חובת שימוש ב יישומוןבטכנולוגיות כגון ו

הרחובות. כמו כן, כל אזרח הנכנס לבידוד נדרש למלא טופס הצהרה עצמית. 

עד חמש לתקופה של  מאסרכוללים קנסות כספיים ואף אמצעי הענישה 

 .[24-20]שנים

  בריטניה

 וכללה את ההנחיות הבאות:  מרסב 16-חובת הבידוד בבריטניה נכנסה לתוקף ב .4

 בידוד למשך שבוע לבעלי תסמינים. .א

 עם בעלי תסמינים. המתגוררימים לכל אדם  14 למשךבידוד  .ב

לגור  לעבורמומלץ המתגוררים עם אדם בעל תסמינים  70למבוגרים מעל גיל  .ג

 .יום 14במקום אחר למשך 

 בידוד לחוזרים מחו"ל.הנחיית  אין .ד
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 נשאים.או כ למשטרה סמכות לעצור ולבודד אנשים החשודים כחולים -אכיפה  .5

אמצעי האכיפה המותרים, ולאחר שנמתחה ביקורת בנוגע לאין הנחיות ברורות 

הנחיות חדשות כעת המשטרה מגבשת  שימוש באמצעי אכיפה מחמיריםהעל 

 . [19]בנושא

 גרמניה

אנשים שבאו  בפברואר, ולפיה 26-בגרמניה נכנסה לתוקף בחובת הבידוד  .6

כוללנית מהרשות או אנשים שקיבלו הנחיה פרטנית או  במגע עם חולה מאומת

 ימים.  14נדרשים להיכנס לבידוד למשך  המקומית

ימים.  14להיכנס לבידוד למשך באפריל(  10)דרשו נ גרמניה מחו״לל נכנסים .7

עם  אל הבית ללא כל מגע ישירותלנסוע לפי ההנחיה, עם ההגעה מחו"ל יש 

חלק  .אירואלף  150-25 להיקנס בסך יםצפוי רים את ההנחיהי. המפאחרים

ורופאים(  מקצוע )למשל, נהגי משא המובילים מצרכים, אנשי ביטחוןהבעלי מ

ידי  על המונפקתבתנאי שיישאו תעודה מתאימה  ,פטורים מחובת הבידוד

 .[34]המעסיק

מחויב להיכנס לבידוד רק אם היה במגע ממושך  החווה תסמינים קליםאדם  .8

 ממליץעם חולה שנמצא חיובי לנגיף הקורונה בבדיקת מעבדה. מכון רוברט קוך 

במיוחד אם יש  לאנשים החווים תסמינים נשימתיים להתבודד מיוזמתם,

הם עצמם משתייכים שעם אנשים המשתייכים לקבוצות סיכון או להם מגע 

 .[35]חוקיתהמלצה זו אינה מחייבת . )למשל מבוגרים( לקבוצת סיכון

בחלק מהמחוזות הרשויות יוצרות קשר עם , ואכיפה מדגמית ישנה -אכיפה  .9

עד מאסר וקנסות כוללים  אמצעי הענישה .אותולאכוף כדי האנשים בבידוד 

 .[25-16]החלטת הרשות המקומיתשל חמש שנים, על פי לתקופה 
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 ספרד

, אדם נדרש להיכנס מרסב 14-בספרד, שנכנסה לתוקף ב חובת הבידודלפי  .10

 :[7-3]ימים בהתאם לקריטריונים הבאים 14לבידוד של 

 .אדם שבא במגע עם חולה מאומת .א

 .איטליהמאדם שחזר מסין או  .ב

 )שיעול או קשיי נשימה המלווים ם תסמינים נשימתייעם אדם  .ג

 (.בחום 

בהתאם  ,חולה קורונה()לא בהכרח  אדם ששוחרר מבית החוליםכל  .ד

 .להמלצת הרופא המטפל

מים לאחר י 14 למשךבבידוד ביתי נוסף חולים נגועים חייבים לשהות  .ה

 .[13]הוכחה לכך שאינם נושאים את הנגיף אם איןהיעלמות התסמינים, 

 לאנשים מבוגרים לא לצאת בכלל( מרסב 23) המליץ משרד הבריאות .ו

 .[14]יציאתם מהביתאת  מאודאו לצמצם 

הנחיות, ראשי הקהילות האוטונומיות נערכים להגדרת תשתיות ה לענוסף  .11

כמקומות  ומרכזי ספורט( קונגרסים, אכסניותציבוריות ופרטיות )מלונות, אולמות 

 .[15]סימפטומטיים-א וחוליםעם תסמינים קלים  חוליםובידוד  אכלוסל

באמצעות מעצרים ברחוב וניטור ברשתות אכיפה  מתבצעת -אכיפה  .12

 לאזרח ועד  אירו 100של  ותקנס כולליםאמצעי הענישה החברתיות. 

 .[12-8]חודשים 12-3לתקופה של  מאסראפשרות , כמו גם לעסקים אירו 600,000
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 רפתצ

בפברואר( על העומדים בתנאים הבאים,  29בצרפת חלה )מאז  חובת הבידוד .13

 תסמיני המחלה: היעלמותעד 

 כל חולה קורונה מאומת. .א

 נשימתיים. בתסמיניםכל אדם המבחין  .ב

 חולה או אדם המבחין בתסמינים.כל דרי ביתו של  .ג

לנוע  נדרשיםלהיכנס לבידוד, אך  נדרשים אינםתיירים וחוזרים מחו"ל  .ד

 מסכה. כשהם עוטים

מחסומים באמצעות ו שוטריםמתבצעת על ידי כמאה אלף  האכיפה –אכיפה  .14

קנסות כוללת הענישה תנועה לא נחוצה של תושבים. ברחובות למניעת  קבועים

ושישה אירו  3,750-ו הפרה שנייהל אירו 200, הפרה ראשונהל אירו 135בסך 

 .[2-1]עבירה שלישיתל חודשי מאסר

 וסיהר

 ההנחיות הבאות:ל פי יום הופעלה בשלבים, ע 14למשך  בידודחובת ה .15

 בינואר(. 31-)החל ב או איטליהמ יאהדרום קורממסין,  חוזריםה .א

 (.מרסב 6-)החל ב צרפתמספרד או מגרמניה, ממאיראן,  חוזריםה .ב

 (.מרסב 16-)החל ב ארה"במהחוזרים מאירופה או  .ג

 (.מרסב 28-)החל ב מחו"ל כל החוזרים .ד

 (.מרסב 28-)החל ב אדם שבא במגע עם חולה מאומת .ה

 65החלה בסנט פטרסבורג מדיניות המחייבת אזרחים בני  בראשית חודש אפריל .16

באפריל. זאת, למעט צוותים רפואיים ועובדים  30ומעלה להישאר בבידוד עד 



 

6 
 

כמאה שווה ערך לפעמי -חיוניים. השומרים על הנחיות הבידוד יזוכו בתשלום חד

 מכשור רפואי ותרופות בחינם. לשקלים ו

באפריל( להדק את ההגבלות על קבוצות  8מוסקבה ביקש )כמו כן, ראש עיריית  .17

כדי למנוע את התפשטות הנגיף  - "למחו וחוזרים קשישים, חולים - הסיכון

הוא ציין כי יש צורך ולהפחית את הסיכון לשאר האזרחים בעיר ובמדינה. 

)כמו מיון למתקני רפואת חוץ מגיעים הלהפריד את חולי הקורונה החדשים 

 .[31]וקופות החולים( משאר החולים

שיחת , בין היתר באמצעות תחת פיקוח רפואי יומינמצאים החולים  -אכיפה  .18

טכנולוגיות איכון  על בסיסמתבצע ניטור כמו כן,  מצבם.על דיווח  לצורךטלפון 

 עדיכול להגיע  שונועונשפט  בסנט פטרסבורגאדם המפר בידוד  וזיהוי פנים.

 הפרההאם  שקלים; 2,000-כשגובהו שווה ערך לוקנס  שנות מאסר שבע

 שגובהו שווה ערך קנס נוסף  להירשםעשוי בבריאותו של אדם אחר,  פוגעת

באפריל( כי מעתה  9הודיע ) יית מוסקבהעירראש . [18-16]יםאלף שקל 14-כל

יתפסו יענשו בחומרה אם ירי בידוד חובה )חולים מאומתים וחוזרים מחו"ל( יימפ

 .[33]נוהגים ברכבם הפרטי

 שוודיה

מדיניות המלצות ועד כה נוקטת  שוודיה אינה מחייבת בידוד ככל הידוע לנו, .19

 הנחיות בידוד מחייבות במסגרת מחוזית. מתקבלות, במקבילבלבד. 

 שהולעובדים אשר בפברואר(  27) המליץ ארגון העובדים מדיניות זו,במסגרת  .20

( משרד מרסב 11עצמם לבידוד. בהמשך המליץ )את להכניס  סיכון במדינות

להיכנס לבידוד. בעקבות  הנשימה בדרכי דלקתהסובלים מלכל  הבריאות

 מחלה.ימי  למממשיםשכר ב הטבותהמלצה זו הוצעו 

 במחוז בידוד חובתהחלה  מרסב 9-במסגרת הנחיות בידוד מחייבות, ב .21

 .[30-27]לשבים מצפון איטליה ,בלבד וורמלנד
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