
 
Declaration of absence of symptoms 

 הצהרה על היעדר תסמינים
 

in accordance with Regulation 3A (1) of the Emergency Regulations 
(Novel Coronavirus COVID-19– Limitations on activity), 2020 
 

הגבלת  –נגיף הקורונה החדש )תקנות שעת חירום ל( 1א ) 3בהתאם לתקנה 
 2020-ף"תש(, פעילות

 
All service providers and visitors entering the 
German Embassy premises must sign a 
declaration stating that they have measured body 
temperature and have none of the following 
symptoms: 

Body temperature over 38° celsius, cough, 
difficulty breathing. 
 
Entry to the Consular Section or the Embassy will 
only be permitted on the condition that there are 
no symptoms. 
 
 

שגרירות מתחם על כל ספקי השירות והמבקרים הנכנסים ל
על ו פםגו חוםהצהרה על כך שהם מדדו את על ם וחתלגרמניה 

 :מהתסמינים הבאים באחדאף לא כך שאינם לוקים 
 
 

 .מעלות צלזיוס, שיעול, קשיי נשימה 38גוף מעל  חום
 
 

רק אך והכניסה למחלקה הקונסולרית או לשגרירות תותר 
 .תסמיניםלנכנס/ת בתנאי שאין 

I hereby declare that 
 בזאת הנני להצהיר

 I do not have a cough (other than coughing 
or difficulty breathing as a result of a chronic 
condition, asthma or other allergy) 

 I do not have a temperature over 38 degrees 
celsius 

 I have not had a fever (over 38 degrees 
celsius) over the last week 

 I have not been in contact with anyone 
diagnosed with coronavirus over the last 2 
weeks 

 I have not travelled abroad within the last 2 
weeks 

 נשימה קשיי או שיעול מלבד) שיעולני סובל מאי 
 ( אחרת אלרגיה או אסטמה, כרוני ממצב כתוצאה

 

  צלזיוס מעלות 38חום גופי אינו עולה על 
 

 בשבוע( צלזיוס מעלות 38 מעל) חום לי היה לא 
 האחרון

 

 קורונה וירוסנגוע בכ שאובחן אדם עם בקשר הייתי לא 
 האחרונים השבועיים במהלך

 

 האחרונים השבועיים במהלך ל"חוביקרתי ב לא 

 
 

Personal Information פרטים אישיים 

Last Name:  :שם משפחה 

First Name:  :שם פרטי 

ID / Passport No.:  :מספר ת.ז. / דרכון 

Contact details 
(mobile phone or email) 

 פרטים ליצירת קשר 
 )טלפון נייד או כתובת דוא"ל(

Tel Aviv,  (date)   ,(תאריך)תל אביב 

Signature:  
 

 :חתימה

 


