
اجراءات اقامة غرفة 

طوارئ في السلطات 

المحلّية العربّية 

" كورونا"مركز السيطرة القطري –المجتمع العربي قسم



مركزيّةشخصية-الطوارئغرفةمدير▪

إداريةخبرةصاحبالمحليةالسلطةمن

الداخلّيةالجبهةعنممثل▪

وثنائيمنتظماتصالإجراءعلىقادرةشخصية

الداخليةالجبهةقيادةمعاالتجاه

فيدورهويتمثلالشرطةعنممثل▪

تكونتيالالحاالتفيالقانونللتنفيذالشرطةتشغيل
الردعإلىالحاجةفيها

الرفاهقسمممثل▪

لنقل–البلدةفياالجتماعي

للقسمبالرفاهالمتعلقةالسكاناحتياجات

نجمة–الّصحيالنظامعنممثل▪

المرضىصندوق/الحمراءداوود

الجمعياتممثلوالمدنيالمجتمع▪

لسكانلوالحلولالدعمتقدموالتيالميدان،فيالناشطة

تطوعيبشكل

الصحةقسمعنممثل▪

النفسّية

دينرجل▪

السلطةباسمالمتحدث▪

المحلّية

المسؤولون



بناء البنية التحتية التنظيمية

مثال في الشريحة الهيكل التنظيمي مع أرقام الهواتف ▪

التالية

اليوميالنشاط ساعة▪

محّدث لمتابعة الحاالت واالستجاباتملف ▪

جدول لتنظيم الورديات بغرفة الطوارئ ▪

قالب تقييم يومي للوضع▪



4

, אחראי קשר עם הרבנים
הרב יצחק רייךמ "סגן רוה

ל המועצה  "מנכ
ואחראי דוברות חירום

052-204000קקוןיוסף חיים 

ראש המועצה
הרב דן כהן

מחלקות העיריה  
בחירום

רווחה בחירום
דוד נגר

054998850

חינוך בחירום 
רבקה שוקרון
052-599058

תרבות בחירום
מן'טורגזהבית 

052-207643

רכש בחירום
יוסי ציון

052-572466

אחראי שגרה
תמיר זורח
054210001

נציג עסקים ומרכזי קניות
עמית מזרחי
052-768999

מדיה ותקשורת פנים 
יישובית

יוסי מוזס
052763287

אחראי שינוע 
וניהול מתנדבים

מיכאל כהן
058-404-304

אחראי מוקד קורונה
משה מנת

052-617-621

נציג משרד הבריאות
עמית מזרחי
052-768999

טיפול בנתוני  
מבודדים וחולים

טובי וינטר
052-760690

מתחמי מבודדים 
והוצאת חולים

גרגלחני 
052-617642

פיקוד העורףיקלר
ליטמןיוסי 

052-665-769

נציג המשטרה
אביעד כהן

50-506-068

ט חירום"קב
גדעון בן אברהם

052-767202

איחוד הצלה
נפתלי רוטנברג
050-560-077

עזר מציון  
אריאל מנצור
050-874-207

ידידים
משה אלבז

055-725-136

אחראי מתנדבים
יוסי מוזס
052763787

חולים  
ומבודדים

משטרה  , בטחון
ופיקוד העורף

נציגי קופות  
חולים

מוקד קורונה  
ומתנדבים

מדיה  , קשרי חוץ
ובעלי עסקים

مثال توضيحيكورونا، الهيكل التنظيمي

ארגונים  
מסייעים

ח מאוחדת"קופ
ני בוקובזה

054-8457898

ח מכבי"קופ
הומינרשלמה 

054-562-630

ח כללית"קופ
נעמי סלומון

050-417-355

ח לאומית"קופ
שושי

052-667-730



معرفة األرقام والمعلومات الحيويّة

الوباءانتشاربشأنومعلوماتالحجرفيالمتواجدينالمرضى،الصحيةالبياناتمسح▪

الصحةووزارةالداخليةالجبهةقيادةمنالعامةوالتوجيهاتالتعليماتجمع▪

فيمعينتجرمفتحمنعإلىالتجاريّةالمحالفتحمنعمنابتداء  )المحليّةالسلطةإلىومالءمتهاوترجمتها

(البلدة

االحتياجاتذوياألطفالالمسنين،الرفاه،–للخطرالمعرضينالسكانشرائحمسح▪

.ذلكإلىومانفسيّةامراضمنيعانوناللذيناألشخاصالخاصة،

إلنشاءالمتاحةاألماكنوالمتطوعون،المدنيالمجتمعمنظمات-العاّمةللممتلكاتمسح▪

(إلخجماهيرية،مراكزرياضية،قاعات)أغذيةتوزيعمراكزأوحجرمركز



مدير غرفة الطوارئوصف الوظيفة 

مرتينالطوارئغرفةممثليجميعمنحتلناتتحديثاتتلقي▪

يوميًّا

السلطةرئيسقبلمنبالبلدةخاصةوارشاداتتعليماتتمرير▪

المحلّية

يوجدالتيالحاالتفيالممثلينمختلفبينالمسؤولياتتوزيع▪

المسؤولياتفيتداخلفيها

اليوميةالتوجهاتجميعلتوثيقمحدثيوميتقريرإصدار▪



ممثل عن الجبهة الداخليّةوصف الوظيفة 

المحلّيةللسلطةالداخلّيةالجبهةتعليماتوتنفيذتمرير▪

معباالتفاقالبيتخارجالحجرلمركزبالحجرالملزميننقل▪

الطوارئبغرفةالصحيالنظاموممثلالمحلّيةالسلطةرئيس

الخاصةالحاالتفيالسلطةاحتياجاتتوريد▪

األمرلزمإذاالمحلياإلغالقتنفيذ▪



ممثل عن النظام الصّحي وصف الوظيفة 

فيالصحةبمجاليتعّلقماكلوتركيزمتابعةعنمسؤول▪

المحلّيةالسلطة

فيوالمحجورينبالمرضىالمتعلقةالمعلوماتبجميععلمعلى▪

المحلّيةالسلطة

اوالحمراءداوودنجمةبينكورونافحوصاتتنسيقعنمسؤول▪

المحتملينللمرضىالمرضىصناديق

السلطةفياالعتيادّيةالصحيةالرعايةحلولعنمسؤول▪

المحلّية

بالحجرالملزمينلنقلالداخليةالجبهةمعالنهائياالتفاقعنمسؤول▪

البيتخارجالحجرلمركز



ممثل عن قسم الرفاهوصف الوظيفة 

بالرفاهالمتعلقةالبلدةاحتياجاتإدراجعنمسؤول▪

االجتماعيوالدعمالدواء،الغذاء،الممكنةواالستجابات

االعتيادّيةوغيرالصعبةالحاالتمعوالتعامل

طريقعنمعطياتتجميع▪

البلدةفيمركز•

البلدةفيالمتطوعينمراكز•

االجتماعيالرفاهقسم•

الوطنيالتأمين•

الجماهيرييناالجتماعيينالعمال•

كلفينالناشطيومتطوعيهاالمدنيالمجتمعمنظماتخاللومنالمعتادة،الرفاهقنواتعبرالخدماتتُقدم▪

بلدة



جمع المعلومات

تعليمات الحكومة▪

تحديثات لجنة رؤساء ▪

السلطات المحلّية

في توجهات لمركز ▪

البلدة

توجهات لمركز ▪

تعليمات الجبهة الداخلية▪

معطيات التأمين الوطني وقسم ▪

الرفاه االجتماعي

معطيات من الشرطة بما يتعلق ▪

بتنفيذ القانون

مرضى، معطيات صحّية محّدثة ▪

ملزمين جدد بالحجر الصحي وما 

الى ذلك



التوجيه والرد

المدنيالمجتمعالرفاهوالحتياجاتهمبالحجرالملزمينللسكانمسح▪

نجمةالمنزلخارجالحجرلمجمعاتإلخراجهمالحاجةبشأنالقرارواتخاذ

الحمراءداوود

حسبالبلدةفيبالتعليماتااللتزامعدمحيثمنالمشاكلمناطقتحديد▪

القانونتطبيقفيالمساهمةالتوضيحيةالحلولواختيارالشرطةبيانات

لمحالفيحال،فيالمنزلخارجالحجرلمراكزبيتوهممنالسكاننقل▪

الحجرلشروطتستوف

الحرجةبالقضاياالمتعّلقةالمعلوماتتركيز▪

البلدةسكانلجميعمنتظمبشكلرفاهخدماتتوفير▪



امثلة لحاالت وطرق االستجابة لها

الصحيللحجرالسكاناحدخرق▪

تنفيذ القانون من قبل ممثل الشرطة

استمرار المراقبة بعد االهتمام بالموضوع بهدف الحد من 

الخروقات المتكررة

المنزلخارجللحجراخرجواألهلأوالد▪

محاولة نقل مسؤولية االهتمام بهم للعائلة الموسعة، الى 

قسم الرفاه في حال تعّذر ذلك


