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וביסורים טלפונים בענייז הפרט להגנת המוסד פניות הנדון:
 ו4.06.202מיוםו פנייתכם סימוכין:

07.06.2021 מיום פנייתכם

כדלקמן: להשיבכם הרינו שבסימוכין לפניותיכם בהמשך

 התחלואה ברמת הניכרת מהעלייה הנובע שינוי ובהעדר לנו, לידוע בהתאם כי יצוין הדברים בפתח כבר ٠٦
 כניסתם שתתאפשר כך מאיו״ש, הביקורים להתחדש צפויים 2021 יולי חודש במהלך אחרת, נסיבה כל או
משפחות. ביקורי למטרת מחלימים או מחוסנים מבקרים של

 אסירים אצל ביקורים לקיום הנוגע בכל לפנייתכם מענה בזאת שניתן הרי הדברים, פני הם שכך בהינתן
ביטחוניים.

 לבחון הצורך מתייתר ממילא הביקורים, של הצפוי חידושם ועם לעיל, לאמור לב ובשים כן, על יתר .2
טלפון. שיחות קיום בדמות לביקורם חלופה

 נוכח - ביקורים התאפשרו לא שבה בתסופה נעתר אכן הסוהר בתי שירות כי לציין, יהיה למותר לא .3
 הבטחוניים, האסירים לאוכלוסיית פעמית, חד במתכונת טלפון שיחות לקיים - הגבוה התחלואה מצב

פעימות. במספר

 הקורונה בדיקות אחוז גם כמו התחלואה מצב נתוני כי יצוין חשיבותם, בשולי לא אך הדברים בשולי .٠
 בתקופה ישראל, מדינת בשטחי המקבילים מהנתונים משמעותי באופז גבוהים היו באיו״ש, החיוביות

הקורונה. בנגיף להדבקה גבוה בריאותי סיכון שהקים באופן זאת הרלוונטית,

 התפשטות במניעת החיוני הצורך עמד מאיר׳ש מבקרים של כניסתם הגבלת שבבסיס הרי הדברים, נוכח .5
 ובריאותם בכלל, ישראל במדינת הציבור בריאות על שמירה של שיקולים שנשקלו תוך הקורונה, נגיף
 הרפואה גורמי בידי עיתיות מצב הערכות שבוצעו ותוך בפרט, שב״ס במשמורת המוחזקים של

הרלוונטיים.
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 נתבקשו, שאלה ככל נמנעה, לא הסוהר לבתי ישראל תושבי שהינם מבקרים כניסת מקרה, בכל כי יוער,
התחלואה. למצב בשים וזאת

 לקיים ימשיך במשמורתו המוחזקים האסירים של ובריאותם שלומם על האמון הסוהר בתי שירות .6
גיסא, מחד לשגרה מדורגת חזרה קיום לשם וזאת התחלואה, מצב יבחן במסגרתן עתיות מצב הערכות

 הגורמים להמלצות בהתאם עניינים, שיקולים בסיס על גיסא, מאידך בהדבקה הסיכון צמצום תוך
בידם. המצויים והנתונים והמקצועיים הרפואיים
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