סיכום מפגש בנושא – הערכות לרמדאן  2020בצל קורונה
מציגים:

משרד הבריאות
o
o
o

o

אנה לרנר ,רפרנטית מש' הבריאות לרשויות מקומיות
דר' איל נדיר ,מומחה מחלות זיהומיות
דר' הדיל נבאלי ,מומחית מחלות זיהומיות
מירוואת אשקר ,דוברת מש' הבריאות לנושא רמדאן בתקופת קורונה לחברה הערבית /חב' מזאווי
פרסום ויח"צ

משרד שוויון חברתי
 oאבראהים חביב ,מנהל תחום כלכלי-חברתי ברשות לפיתוח כלכלי ,המשרד לשוויון חברתי
 oמורן מור ,מנהל חירום במשרד שויון חברתי

עיקרי הדברים
מש' הבריאות :הנחיות ונהלים
אנה לרנר :מתמקדים בשני מישורים
 Iמניעה




הסברה על צעדי מניעה.
הקפדה על בידוד אפקטיבי :זיהוי חבי בידוד /הנחיה והקפדה על בידוד אפקטיבי /הוצאת חולים מבתיהם
למתקני בידוד במידת הצורך.
מניעת התקהלות וציות להנחיות.

 IIהתערבות ובלימת התפרצות



הוצאת חולים למלונות אזוריים או הקמת מתקנים בתוך הישוב (מתנ"סים או בתי ספר )...
במקרה של תחלואה גבוהה – הקמת חפ"ק רשותי

בנוסף ,קיים פער בנתונים העדכניים בין הרשויות למשרד הבריאות .הדבר נובע מכך שנתוני המשרד מבוססים על דיווח
עצמאי של נדבקים /חולים באתר משרד הבריאות והשב"כ וכאן יש עיכוב הנובע מהצורך לקבל אישור משפטי לעשות
שימוש בנתונים .יחד עם זאת ,הנתונים מספקים תמונת מצב די טובה ואפשר לעבוד אתה.
טופס  7א'




טופס  7א' מאפשר קבלת מידע מפורט אודות מבודדים ,נדבקים וחולים מאומתים בישוב ממשרד הרווחה
מחלקת רווחה ברשות מגישה בקשה למשרד הרווחה .עם אישור הבקשה המידע נשלח הישר "מהכספת" של
משרד הרווחה למחלקת רווחה ברשות.
תקף לישובים מעל  5,000תושבים.

דר' איל נדיר ,מומחה מחלות זיהומיות






אם נעצור את קצב ההתפשטות הנגיף נצליח בכך להשטיח את עקומת ההדבקה.
השטחת העקומה פירושה פחות חולים בכל זמן נתון והדבר מקטין את הסיכון של קריסת מערכת הבריאות
מעומס
היעד הוא שכל נדבק/חולה ידביק לא יותר מאדם אחד (ולא  3אנשים שזו תהיה התפרצות פראית
באוכלוסייה).
הדרך היא ריחוק חברתי ,מסכות ,חיטוי תכוף של ידיים ומשטחים .אלה פעולות פשוטות יחסית וחובה
להקפיד עליהן.
לשכת הבריאות אמונה על ביצוע מחקר אפידמיולוגי עבור כל חולה מאומת :לשחזר את המסלול שלו ועם מי
נפגש טרם התגלתה המחלה ,כדי שגם הנחשפים אליו ישהו בבידוד או יבדקו.

מה נדרש מהרשויות המקומיות לעשות
 .1מחלקות רווחה צריכות לוודא שלנדבקים /חולים יש את התנאים לשהות בבידוד אפקטיבי.
 .2אם אין להם אפשרות לשהות בבידוד אפקטיבי בבתיהם אז צריך להוציא אותם למתקנים באזור או לפתח
מתקני בידוד בתוך הישוב.
 .3תמיכה במעטפת – מזון ,סיוע רפואי ותרופות ,סיוע נפשי ורגשי ,צרכי למידה מרחוק .אלה דברים שהרשויות
לרוב עושות .

מענה על שאלות
o
o
o
o
o
o

לקבלת עדכון אודות סטטוס של בקשות וטפסי  7א' אפשר במייל לאנה
הבקשות מועברות ע"י מחלקות רווחה ברשויות למשרד הרווחה באמצעות מערכת מסר או אדם ,וכך הנתונים
מועברים ממש' הרווחה בחזרה למחלקות רווחה ברשויות.
ההנחיות מתעדכנות כל הזמן – זהו אירוע מתגלגל וההנחיות בהתאם להתפתחויות.
הנחיות תינתנה לסקטורים או חברות מסוימות בהתאם לקצב ההדבקה או לחילופין בהתאם לחגים ואירועים.
הנוהל קובע שכל מידע אודות נדבקים /חולים מועבר ממשרד הרווחה למחלקות רווחה ברשויות באמצעות
מערכות מסר או אדם ישר מ"הכספת" של מש' הרווחה – עובדי משרד הרווחה לא רואים את המידע.
משרד שוויון חברתי מחזיק מידע אודות אזרחים ותיקים והרשויות מוזמנות להגיש בקשות לקבלת מידע זה.

דוברות משרד הבריאות לנושא קורונה ברמדאן
מירוואת אשקר ,מזאווי פרסום ויח"צ
o
o
o
o
o
o

הימנעות מהתקהלות כי כל אחד עלול להדביק מספר אנשים
להגיע לכלל הציבור דרך אנשי דת
לצעירים ובני נוער ניתן לפנות דרך כדורגלנים וספורטאים
המסגדים סגורים – לא להפוך את הבית למקום התקהלות חלופי
ארוחות רמדאן אך ורק עם בני הבית שגרים בו בשגרה – לא בני משפחה גרעינית שגרים במקום אחר או נכדים
או סטודנטים חוזרים...
להשתמש בכל אמצעי המדיה הנגישים כדי להגיע לכמה שיותר תושבים :רדיו ,אתרי אינטרנט,Facebook ,
עיתונים ,קבוצות  WhatsAppועוד...

התייחסויות
o

o
o

רמדאן שונה מפסח כי נמשך חודש ימים .ההגבלות קשוחות ביותר וההקלות שניתנות לחברה היהודית
אחרי פסח מבלבלות .לכן צריך בנוסף להתמקד באלטרנטיבות ומה כן לעשות ולא רק מה לא :תפילות
ב Facebook-וכו'...
להפיק פעילויות תרבות מסורתיות באמצעים דיגיטליים .לשקול פניה מרוכזת לקבלת תקציבים לאירועים
כאלה
להחזיר את תקציבי תכנית אתגרים המיועדים לחינוך בזמן פנאי .דווקא עכשיו שיש הרבה זמן פנאי
לצעירים ביטלו את התכנית למרות שאפשר לעשות הסבה מחוגים לפעילות מותאמת לתקופה.

משרד שוויון חברתי
מורן מור ,מנהל חירום
o
o
o
o
o
o
o
o

יש תכנית בהכנה לרמדאן – כשתהיה מוכנה נפרסם
ההקלות של הימים הבאים בחברה היהודית ובכלל יכולות להיות זמניות – אם קצב ההדבקה יעלה נחזור
למצב של לפני שבוע
ההערכה היא שיהיה גל שני של הדבקות /תחלואה שיגיע סביב חודש ספטמבר
עם שינוי התקנות חנויות רבות ישארו סגורות
יהיו יותר בדיקות בישובים עם קצב הדבקה גבוה כמו דייר אל-אסד ,בענה ואום אל-פחם.
לכל ראש רשות יש איש קשר במשטרה שיכול לסייע באכיפה בישוב .יחד עם זאת ,הניסיון מלמד
שטלפון למוקד  100הוא יעיל ומהיר יותר.
אם יש בעיה רצוי לבצע יותר מפניה אחת למשטרה – ריבוי דיווחים מיצר תחושה של אירוע רציני
במשטרה ומגביר את יעילות התגובה
לשיטור המקומי יש אמנם סמכות מוגבלת בהשוואה למשטרה אבל עדיין יש להם תפקיד חשוב וצריך
להעזר בהם .המשטרה אמנם אחראית על אכיפה אבל מוגבלת במשאבים וגם שחוקה

פעולות שיקודמו על ידי צוות המיזם
o
o

פניה יזומה למשרד התרבות והספורט
בדיקת החזרת תקציבי אתגרים בתקופת הראמדן ביד עם משרד החינוך ושוויון חברתי.

