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הנחיות
בתי קולנוע ,תיאטראות ומופעים אסורים
חל גם איסור על הופעות חיות במסעדות וברים
מוזיאונים פתוחים תחת מגבלות "התו הסגול"
אין הגבלות

חזרה מלאה לשגרה
סגור
סגור
סגור
סגור
בתי קולנוע ותיאטראות יפעלו בהתאם להנחיות הריחוק
חזרה לפעילות ב 27.5
עדיין חל איסור על מועדוני בדומה למסעדות:
לילה.
 עד  500איש
 עד אדם ל  2מ"ר בישיבה 4 ,מ"ר בעמידה
כל מוסדות התרבות חזרו לפעולה תחת ההנחיות:
חזרה לפעילות ב 1.6
 עד  200איש באירוע
 שמירת מרחק של מטר בין לקוחות
הנחיות בדומה למסעדות:
חזרה לפעילות ב 1.6
 חצי מהתפוסה המקסימלית במקומות סגורים
 מרחק של מטר בין לקוחות
 הפסקת מכירת אלכוהול ב 22:00
הנחיות בדומה למסעדות:
חזרה לפעילות ב 29.5
 חובת שימוש במסכה במרחב ציבורי
 שמירת מרחק של מטר
 עד  4איש בקבוצה
בתי קולנוע ,תיאטראות וקונצרטים תחת ההנחיות:
חזרה לפעילות ב 8.6
 עד  500איש באירוע
 מרחק של  2מטר בין קבוצות
 הקפדה על חיטוי ידיים
 חובת מסכות לעובדים
חזרה לפעילות ב 25.5
 עד  30איש במקומות סגורים
 עד  200איש באוויר הפתוח
 מרחק של  2מטר בין קבוצות
אירועים באוויר פתוח
 אוויר פתוח בלבד
בלבד החל מה .2.6
 שמירה על מרחק של  1.5מטר בין קבוצות לקוחות
מופעים באולמות צפויים
רק בספטמבר.
מתוכננת
פתיחה
 הוצאות/חסימת כסאות
ב
קולנוע
ובתי
לתיאטראות
 הזמנות מראש בלבד
15.6
 הקפדה על מרחק בין קבוצות
בתי הופעות ותיאטראות
 הקפדה על ריחוק פיסי
נפתחו ב 2.6
 שימוש במסכות באזורים ציבוריים
בתי קולנוע ייפתחו ב 22.6
חזרה לפעילות ב 6.6
 הקפדה על מרחק בין לקוחות
 אירועים עד  300איש
פתיחת בתי קולנוע
 הנחיות ריחוק והיגיינה בדומה לענף המסעדנות
ותיאטראות ב 6.6
סגור .מתוכננת חזרה של תרבות ופנאי ב 1.7
פתיחת בתי קולנוע
 הגבלה של  30איש במקומות סגורים
ותיאטראות ב 2.6
 שמירת מרחק של  1.5מטר בין לקוחות
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