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על מי חל התו הירוק?

התו הירוק

אירועי תרבות וספורט ,כנסים ותערוכות ,מלונות ,חדרי כושר וסטודיו,
בריכות וקאנטרי קלאב ,בתי תפילה בהם מעל  50מתפללים ,אולמות וגני אירועים,
פסטיבלים ,מסעדות ,ברים חדרי אוכל ובתי קפה ,מוזיאונים וספריות,
אטרקציות תיירותיות (למעט שמורות טבע ושטחים פתוחים ללא אטרקציות
אחרות בתוכם) ופארקי שעשועים ,אוניברסיטאות ומוסדות להשכלה גבוהה.

מי רשאי להיכנס למתחמים בהם פועל התו הירוק?

כניסה תתאפשר עבור מחוסנים ומחלימים או באמצעות בדיקת קורונה שלילית.
אדם שלא התחסן ואינו בעל תעודת מחלים ,יורשה להיכנס למתחמים הפועלים
בתו ירוק בהצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה מהירה (אנטיגן) שבוצעה
על ידי גוף דוגם הרשום במשרד הבריאות ,בתוקף ל  24 -שעות .או באמצעות
ביצוע בדיקת  PCRפרטית בתשלום בלבד (שמאפשרת הורדת אישור "תו ירוק"
באפליקציה ובאתר ,ותקפה ל  72 -שעות).

תו ירוק במלונות:
בכניסה למלונות ניתן להציג בדיקת  PCRוזו תהיה תקפה לכל משך החופשה
(בבתי מלון בלבד ,ילדים מתחת לגיל  12רשאים להציג גם בדיקת  PCRשבוצעה
בקופת חולים/פיקוד עורף בחינם).
לחילופין ,ניתן לבצע בדיקות מהירות התקפות ל 24-שעות ,כאשר את הבדיקות
הללו יש לבצע כל  24שעות בהתאם לימי האירוח.

מהן האפשרויות להצגת תו ירוק?

על ממונה הקורונה במתחם להוריד את אפליקציית הרמזור .אפליקציית הרמ־
זור זמינה גם ב Apple Store-וגם ב ,Google Play-וניתן להורידה לטלפון האישי.
קיימות  2אפשרויות לבדיקת התו הירוק באפליקציית הרמזור:
 .1אם הנכנס מציג אישור תו ירוק מודפס – יש לסרוק את הברקוד
על האישור או התעודה באמצעות הסורק באפליקציה דרך
הטלפון של עובד המקום.
 .2הנכנס מציג תו ירוק באפליקציה עצמה ,במסך בו מופיע מס'
תעודת זהות שלו ויש למעלה תמונה נעה בצבע ירוק של אנשים הולכים.

מקפידים על ההנחיות ,שומרים על הבריאות
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סדר הפעולות לבדיקת תו ירוק:
 .1סריקת מסמך אותו מציג הנכנס :על ממונה הקורונה במתחם להוריד את
האפליקציה ולסרוק את הקוד בתעודת ההתחסנות או ההחלמה
באמצעות הסורק באפליקציה.
 .2עם סריקת ברקוד של אדם הנכנס לעסק – יתקבלו על המסך
שלכם שני נתונים – מספר תעודת זהות ותוקף האישור.
 .3יש לאמת את מספר תעודת הזהות באמצעות תעודה מזהה של הנכנס.
שימו לב :עד גיל  16אין חובה להציג תעודת זהות

יודגש שתוצאה שלילית בבדיקה מהירה מקנה
תעודת תו ירוק בהתאם לתוקף הבדיקה.
חובת עטיית מסיכה
חלה חובה על עטיית מסיכה בחללים סגורים או במקומות
פתוחים שמתקיים בהם אירוע או התקהלות של מעל  100אנשים.
חובת עטיית המסכה במקומות סגורים לא תחול במקרים הבאים:
ילד או ילדה מתחת לגיל  ,7אדם שעקב מוגבלות נמנע ממנו לעטות מסכה,
אדם השוהה לבדו במקום סגור או מופרד ,שני עובדים העובדים בקביעות
בחדר אחד או אדם המבצע פעילות ספורט.
חלה חובה על כל מקום ציבורי ועסקי (גם מקומות שלא פועלים בתו ירוק)
שלא להכניס ולא לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסיכה ולהציב שלטים
במקומות בולטים לגבי החובה לעטות מסיכה.
בנוסף ,מקומות שבהם מערכת כריזה  -מחויבים להודיע על
החובה לעטות מסיכה במערכת הכריזה.

מקפידים על ההנחיות ,שומרים על הבריאות

חובות נוספות למפעיל המתחם

מינוי ממונה קורונה.
בדיקת התו הירוק או האישורים האחרים לצד תעודה מזהה
(תעודת זהות ,רישיון נהיגה ,דרכון).
הצבת שלט לעניין החובה להיכנס באמצעות תו ירוק או תוצאה שלילית,
במקום שהכניסה אליו בתיאום מראש – ליידע מראש את האורחים על החובה
להציג תו ירוק  /תוצאה שלילית.
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הגבלת תפוסה  -מתחתי תו ירוק:

אולמות וגני אירועים – עד  75%מהתפוסה המירבית של המקום,
ובכל מקרה ,לא יותר מ  400 -אנשים במבנה או באירוע שחלקו במבנה,
ועד  500אנשים באירוע שכולו בשטח פתוח
מועדונים ,פסטיבלים ,אירועי תרבות וספורט ,בתי תפילה ,כנסים ותערוכות -
עד  1,000אנשים במבנה ועד  5,000אנשים בשטח פתוח.
מתווה תרבות ,עבור אירועי תרבות וספורט המתקיימים בישיבה במושבים
מסומנים בלבד – ללא מגבלת תפוסה.

בגין הפרת הוראות אלה נקבעו עבירות וקנסות מנהליים:

 ₪ 1,000לאדם שאינו מחוסן או מחלים שנכנס למקום הפועל בתו ירוק.
עד  ₪ 10,000למקום שאמור לפעול בתו ירוק ,ולא בודק כיאות את
האישורים בכניסה למקום.
 ₪ 3,000למקום שפועל בתו ירוק ,שלא הציב שלט לעניין חובה כניסה
בתו ירוק /תוצאה שלילית בלבד.
 ₪ 1,000למקום ציבורי ועסקי שהכניס או נתן שירות לאדם שלא עוטה
מסיכה ,או מקום שלא הציב שלטים לעניין החובה לעטות מסיכה.

הגבלות תפוסה (תו סגול) למתחמים בהם חל תו סגול

במקומות שאינם פועלים ב"תו ירוק" (מסחר וקניונים,
שמורות טבע וגנים ,עסקים לא רפואיים בגוף האדם,
קבלת קהל במקומות עבודה כגון בנקים,
דואר וכד') :מספר אנשים ביחס אדם לכל  7מטרים רבועים
(הגבלת התפוסה לא תחול במקום ששטחו קטן מ –  100מ"ר).
חובה להציב בכניסה למקום שלט בו ייכתב מספר השוהים
המקסימלי ,וכן שטח החנות.

מקפידים על ההנחיות ,שומרים על הבריאות
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