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 :מנוחההבהרה הנוגעת ללינת עובדים זרים סיעודיים מחוץ לבית המטופל ביום ה

נגיף הקורונה )אחר התייעצות עם משרד הבריאות , ובהתאם להנחיות צו בריאות העם  ל
, להלן הבהרה הנוגעת ללינת עובדים 2020 -התש"ף( )בידוד בית והוראות שונות (החדש

 :             מנוחהיים מחוץ לבית המטופל ביום הזרים סיעוד

 :   מנוחהלינה מחוץ לבית המטופל ביום ה

אם ברצון המטפל ללון מחוץ לבית המטופל )שהוא מקום מגוריו הקבוע לעניין זה (, הוא 
  אפשרויות הלינה הן כלהלן:ים. לא יוכל ללון בדירה קהילתית יחד עם עובדים נוספ

 . מנוחהללון בבית המטופל במהלך יום ה .1

 צימר(  -ללון בגפו במקום אחר בהתאם להנחיות )כגון .2

ללון תחת קורת גג אחת עם אדם/ קבוצת אנשים הגרים יחד באופן קבוע,  כפי שנקבע  .3
 .קבוע (אצל משפחה אחרת או אצל חבר אחר שגר לבד באופן  -בצו בידוד בית )לדוגמא

הגים העובדים לעשות בסופי לא  ניתן ללון בדירות הקהילתיות כפי שנוכי יודגש 
לינה משותפת מסוג זה  מפרה את ההנחיה המאפשרת מפגש של שני בתי אב   . השבוע

 בלבד תחת קורת גג אחת.

 נא הקפידו למלא את ההנחיות למען בריאותכם ובריאות המטופלים והציבור.

 

Important Information for Foreign Caregivers- Corona 

Restrictions on Weekly Rest Days   

In consultation with the Ministry of Health, as per the National 

Health Regulations (Home Isolation and General Provisions), 

2020, hereinafter are  clarifications concerning sleeping 

arrangements for Foreign Caregivers  who provide live-in  care 

for  elderly and handicapped employers, concerning  living and 

sleeping arrangements on  their weekly days of rest: 

If the Foreign Caregiver wishes to sleep outside of his elderly 

or handicapped employer's home (which is considered the 

caregiver's regular home for this purpose) the Caregiver may 

not sleep in a communal apartment used by a group of 

other persons.  

The options for living  and sleeping quarters for  the Caregiver's 

rest days are as follows: 
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1. The Caregiver may stay and sleep in  the Caregiver's 

regular living  quarters in the home of the employer during 

the rest day. 

 

2. The Caregiver may  lodge and spend the night  alone in 

another place which is open as per Ministry of Health 

rules, such as a separate ground level private guest 

house. 

 

3. The Caregiver may  lodge and stay overnight with one 

person/one group of people who regularly  live together, 

as set out in the above regulations (for example – with 

one other  family  group or with one  friend who usually 

lives alone). 

 

It should be emphasized that the Caregiver  may not 

lodge or spend the night in communal apartments as is 

often the case for Caregivers on weekends. Using shared 

living quarters of this type, is a violation of the health 

regulations, which do not allow meetings of  more than  

two family groups under one roof. 
 

 

 

 
 

 העתק:
 פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל הרשות

 עו"ד שושנה שטראוס, יועצת משפטית
 משה נקש, מנהל אגף היתריםמר 

 עו"ס רננה לוי, המפקחת הארצית
 


