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 טבלה משווה: נף המסעדנותע

תאריך פתיחה  מדינה
ועל מי חלות 

 ההקלות

הגבלות על מספר אורחים 
 וריחוק פיסי

 

רישום 
 מבקרים

מדידת 
 חום 

 אחר מסכות נהלי היגיינה

הקלות  -27.5 1ישראל
על מסעדות, 

ברים ובתי 
 מלון.

מוסדות תרבות 
כגון בתי 
קולנוע, 

תיאטראות 
וקונצרטים 

תוכננו להיפתח 
אך  14.6ב 

פתיחתם 
הוקפאה בשל 

העלייה 
 בתחלואה.

  איש ללא  100עד
איש  100הגבלה, מעל 

 תפוסה. 85%עד 
  מטר בין  1.5מרחק של

 שולחנות.

חיטוי משטחים   כן לא
לפחות פעמיים ביום 
ובסוף היום )ידיות, 

 וכו(דלתות, מעקים 
  חיטוי שירותים

 לעיתים תכופות.
  התקנת מתקני חיטוי

זמינים ברחבי בית 
 העסק.

 

על ה חוב
 הצוות.

  מינוי אחראי קורונה
 מטעם המוסד.

 מקרים פעילים ברחבי המדינה הוחלט על הסרה של כל המגבלות למעט מעברי הגבול. 0לאור  -8.6 2ניו זילנד
 -אוסטרליה
 3ויקטוריה

פתיחת  -1.6
מסעדות ובתי 

ללא ברים קפה 
 .ומועדונים

  איש בשלב  20עד
ראשון, בהמשך יעלה ל 

50. 
  מ"ר. 4לקוח אחד לכל 
 1.5 .מטר בין שולחנות 
 

רישום 
שעות 
 ביקור

הלקוחות 
ופרטי 
 קשר.

נהלי היגיינה וריחוק   לא
 על הסועדים והצוות.

  ניקוי מעמיק לפני
 פתיחת המסעדות.

 

של נהלי הצגת שילוט   לא חובה.
היגיינה ומרחק עבור 

 סועדים ועובדים.
 .שאלון סימפטומים לצוות 
  סרטוני הדרכה

אופציונאליים עבור 
עובדים מטע משרד 

 הבריאות.
 -אוסטרליה

New South 
4Wales 

פתיחת  -17.5
 ברי ומסעדות

  איש במסעדה,  50עד
 .10קבוצות של עד 

  מ"ר. 4לקוח אחד לכל 
 1.5 .מטר בין שולחנות 

רישום 
שעות 
ביקור 

הלקוחות 
ופרטי 
 קשר.

עסק שלא יעמוד בהנחיות   לא חובה.  לא
 ייסגר.

 איש. 500עד   18.5 5דנמרק
  מ"ר. 2לקוח אחד לכל 
 4  מ"ר לאדם במקומות

 של עמידה.

שילוט המפרט את   לא לא
 הנחיות ההיגיינה.

  פיזור עמדות חיטוי
ידיים ברחבי 

 המסעדה.
  שימוש בכפפות בעת

 מכירת/הגשת מזון.

 00:00שעות פעילות עד   לא חובה.
 בלילה בלבד.

 .תליית שילוט של הנחיות 
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פתיחת  -6.5 6נורבגיה
 מסעדות

פתיחת  -1.6
 ברים

  איש בקבוצה.20עד 
  מרחק ל מטר בין

לקוחות, גם בתוך כל 
 קבוצה.

 הנחיות לניקיון. -  לא לא
 -  שילוט ברחבי

 העסק.

 00:00שעות פעילות עד   לא חובה.
 בלילה בלבד.

ברים  -1.6 7,8פינלנד
 ומסעדות

  מהתפוסה  50%עד
המקסימלית במקומות 

סגורים, ללא הגבלה 
 באזורים פתוחים.

  וידוא מרחק הולם בין
 לקוחות )לפחות מטר(

 עמדות חיטוי ידיים.  לא לא
  חיטוי מקסימאלי

ותכוף של משטחים 
  ציבוריים.

   23:00שעות פעילות עד 
 בלבד.

 לשולחן.אנשים  4עד   15.5 9אוסטריה
  שמירת מרחק של מטר

 בין לקוחות.

חובת   לא לא
מסכות 

לצוות, אך 
לא 

 לסועדים.

  23:00שעות פעילות עד 
 בלבד.

פתיחת  -11.5 10,11צ'כיה 
אזורים 

 חיצוניים.
פתיחת  -25.5

 כלל המסעדות.

  מרחק של שני מטרים
 בין לקוחות.

חיטוי ידיים לפני   לא לא
 .התיישבות

  כפפות אופציונאליות
 ללקוחות.

  'שטיפת כלים בטמפ
 מעלות לפחות. 60של

  חיטוי תכוף של
 משטחים ציבוריים.

 .הקפדה על אוורור 

חובת 
מסכות 

לעובדים 
ואורחים 

למעט בעת 
 אכילה.

  23:00שעות פעילות עד 
 בלבד.

  איסור על עובדים עם
סימפטומים להגיע 

 לעבודה.
 את השימוש  צםלצמ

 במזומן.

 2של הקפדה על מרחק   18.5 12פולין
 מטרים בין שולחנות.

    הקפדה על ניקיון
 .וחיטוי

 סכום חד פעמי. 
  עמדות חיטוי ידיים

 .לאורחים

חובת 
מסכות 
וכפפות 
לצוות. 

מסכות עד 
ישיבה 

 לאורחים.

 

מטרים בין  2מרחק של   11.5 13שוויץ
 שולחנות.

  אנשים בשולחן. 4עד 

הקפדה על ניקיון   לא לא
 וחיטוי.

  

 -גרמניה
 14בוואריה

פתיחה  -18.5
 לישיבה בחוץ.

פתיחה  -25.5
 ישיבה בפנים.

  מטרים  1.5מרחק של
 בין השולחנות.

הקפדה על ניקיון   לא כן
 וחיטוי.

מסכות 
לעובדים 

 ולאורחים.

 

 -גרמניה
 15ברלין

15.5   מטרים  1.5מרחק של
ובין  בין השולחנות

 אורחים.

המלצה 
אך לא 

 חובה

חיטוי ידיים בין לפני   לא
 ישיבה.

מסכות 
חובה 

 למלצרים.

 22:00פתיחה עד 
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 -גרמניה
 16ברמן

15.5   בין אורחים,  1.5מרחק
 .מטר בין שולחנות 2

  מהתפוסה  50%עד
 המקסימלית.

 -כן
שמירת 

מידע של 
מבקרים 

 3למשך 
 שבועות

הקפדה על ניקיון   לא
 וחיטוי.

  

מחוזות  -11.5 17ספרד
 ראשונים.

מדריד  -25.5
המחוז האחרון 

לפתוח 
 מסעדות.

  ראשון ישיבה בשלב
בחוץ בתפוסה של 

50%. 
  40%בשלב שני עד 

 תפוסה בישיבה בפנים.
  מטרים בין  2מרחק של

 שולחנות.
  אנשים בשולחן. 10עד 

הקפדה על ניקיון   לא לא
 .וחיטוי

 סכום חד פעמי. 
 

שימוש 
במסכות 

כשלא ניתן 
לשמור על 
מרחק של 

שני 
 מטרים.

 

מרחק של מטר בין   18.5 18איטליה
אורחים  שולחנות ובין

 שאינם תא משפחתי

 -כן
שמירת 
פרטים 
למשך 

 שבועיים

עמדות חיטוי ידיים   לא
 ברחבי המסעדה.

  חיטוי שולחנות בין
 קבוצות.

  שימוש בסכו"ם
 וכלים חד פעמיים.

מסכות 
לעובדים 

 ולאורחים.

 

 מטר. 1.5מרחק של   1.6 19הולנד
  איש בישיבה  30עד

בפנים, ללא הגבלה 
 בחוץ.

  

וחיטוי לעיתים ניקוי   לא לא
 תכופות.

ות כמס
 לעובדים

 

 -ארה"ב
הנחיות ה 

CDC 

משתנה 
ממדינה 
 למדינה.
  6.8 -ניו יורק

 

  מטרים בין  2מרחק של
 .שולחנות

הקפדה על חיטוי   לא לא
 ידיים.

  צמצום פריטים
משותפים )כמו 

 .מלחיות(

מסכות בד 
 לעובדים.

  צמצמום השימוש באמצעי
 תשלום פיסיים.

  ברחבי תליית שלטים
 המסעדה עם הנחיות.

 -קנדה
 20טורונטו

   מרחק של שני מטר בין
 סועדים.

  תפוסה. 50%עד 
  לקוחות בשולחן 6עד. 

ניקוי וחיטוי לעיתים   לא כן
 .תכופות

  הסרת מזנוני הגשה
 .עצמית

ימוש ש
 .במסכות

  איסור כניסה לאנשים עם
 .סימפטומים

 איסור על מוסיקה חיה. 
 -  סקרינינג לסימפטומים

 עובדים.בקרב 
 -  תליית שילוט והנחיות

לגבי היגיינה ואיסור כניסה 
 ם.ילסימפטומטי
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