
 

 

 

 

  בהגבלות הקלות
 קפריסין - המשק התנעת

 
 של המחודשת וההתנעה ושהושת ההגבלות על חלקיות הקלות ה,הממשל הצהרות פי על

 הצוות להוראות בכפוף תעשנה שההקלות הובהר כן כמו .שלבים בארבעה תעשה המשק

 הקורונה. נגיף לעניין הממשלתי האפידמיולוגי
 

 כדלהלן: יהיו ההקלות, של הראשונים השלבים שתי
 

 א׳ שלב – 2020 מאי 21 – 2020 מאי 4 .1
 ב׳ שלב – 2020 יוני 8 – 2020 מאי 21 .2

 
 א׳: שלב

 
 .קשורים ותחומים הבניין בתחום פעילותה כל פתיחת .1
 כלבו וחנויות קניונים למעט המחויבות, ההגבלות תתח וקמעונאות המסחר פעילות .2

 גדולות.
 נסיעות. סוכנויות פתיחת .3
 תדלוק. למטרת נוסעים אניות עגינת .4
 בית החלטת עפ״י המשפט, בתי לרבות הציבורי, המגזר של מלאה לפעילות חזרה .5

 ואילה סיכון לקבוצות המשתייכים עובדים הם מכך פטורים .העליון המשפט
 .15 גיל עד ילדים על האחראיים

 
 קבע: העליון המשפט בית המשפט, בתי של לפעילות לחזרה באשר

 

 למניעת הבריאות משרד הוראות את יישמו הרשמים .הרישום משרדי כל יפתחו 
 הבניינים. ומתקני בנתוני בהתחשב התקהלויות

 לפניהם אשר בתיקים הטיפול המשך את יתכננו וטריבונלים השלום משפט בתי 
 מיטבי. באופן שיקדמם באופן

 בתאריכי ודעוויי בהן ולרשמים לצדדים המשפט בתי ע״י ישלחו מתאימות הוראות 
 חדשים. בתיקים דיון

 ההרכבים. נשיאי ע״י יקבעו בתיקים דיונים עליון,ה המשפט לבית באשר  
 שנבעו ופערים עיכובים צמצום לאפשר ע״מ בלבד, אוגוסט לחודש תצומצם הפגרה 

 בתיקים. הדיונים מועדי ודחיית מהסגרים כתוצאה



 ב׳: שלב
 

 בשטחים בהושבה ורק אך יפתחו ופאבים( קפה בתי )מסעדות, ההסעדה עסקי .1
 .פתוחים

 הכלל. מן יוצא ללא מוסרות הערים בין תנועה לגבי האזרחים על ההגבלות כל .2

 מותרים. תנועה וחופש חברתיים ביקורים ,2020 למאי 21 מ להח כלומר
 תתאפשר. לא נוסעים ירידת אולם הנמלים, יפתחו ליוני, 1 מ החל .3

 

 כפי ורווחה, לאומי ביטוח הכלכלי, סיועל והתכניות חל״ת לעניין שהמתווים להבהיר חשוב
 שלהן שהמחזור לחברות באשר .2020 ליוני 12 ל עד בתוקף ישארו הממשלה, שקבעה

 של תקופה למשך כלכלית תמיכה תעניק הממשלה זה,  לתאריך מעבר נמוכות תשארנה
 חודשים. 4 עד

 

 יחולו הבאות שההוראות הוחלט פנים, במסכות והשימוש חברות של לפעילות לחזרה באשר
 :2020 למאי 4 מיום החל

 

 למשנהו. עובד בין מטר 2 של ומרחק עובד לכל מ״ר 8 של מרחב .1
 חברה. משרד לכל בכניסה מחטא חומר מיקום חובת .2
 הציבור לידע מנת על בבניין המצויים אנשים של פיזי מספר בניין לכל בכניסה ציון .3

 ופקחים.
 קבוע. בשימוש עבודה משטחי של קפדני וחיטוי ניקוי .4
 הציבור. עם ישיר במגע הבאים עסקים בבתי פנים מסכות עטית חובת .5
 עבודה. מקומות של ותדיר טוב אוורור .6

 
 וכן לאומי ביטוח דמי המע״מ, תשלומי השהיית בדבר השעה הוראות בתוקף שארויי כן כמו

 כפי שיושמו בצווים ובתקנות הרלוונטים., GESY מס

 
   -רלוונטי לתקנות ולצווים האמורים וכן מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרדנו ניתוח 
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