اجراءات اقامة غرفة
طوارئ في السلطات
ّة
ّة العربي
المحلي
قسم المجتمع العربي – مركز السيطرة القطري "كورونا"

المسؤولون
▪ مدير غرفة الطوارئ  -شخصية مركزيّة
من السلطة المحلية صاحب خبرة إدارية

ّحي – نجمة
▪ ممثل عن النظام الص
داوود الحمراء /صندوق المرضى

ّة
▪ ممثل عن الجبهة الداخلي

ممثلو الجمعيات
▪ المجتمع المدني
الناشطة في الميدان ،والتي تقدم الدعم والحلول للسكان
بشكل تطوعي

ويتمثل دوره في
▪ ممثل عن الشرطة
تشغيل الشرطة للتنفيذ القانون في الحاالت التي تكون
فيها الحاجة إلى الردع

▪ ممثل
ّة
النفسي

شخصية قادرة على إجراء اتصال منتظم وثنائي
االتجاه مع قيادة الجبهة الداخلية

الرفاه
قسم
▪ ممثل
االجتماعي في البلدة – لنقل
احتياجات السكان المتعلقة بالرفاه للقسم

عن

قسم

الصحة

▪ رجل دين
▪ المتحدث
ّة
المحلي

باسم

السلطة

بناء البنية التحتية التنظيمية
▪

الهيكل التنظيمي مع أرقام الهواتف
التالية

▪
▪

ساعة النشاط اليومي
ملف محّ
دث لمتابعة الحاالت واالستجابات

▪

جدول لتنظيم الورديات بغرفة الطوارئ

▪

قالب تقييم يومي للوضع

مثال في الشريحة

كورونا ،الهيكل التنظيمي مثال توضيحي
ראש המועצה
הרב דן כהן

אחראי קשר עם הרבנים,
סגן רוה"מ הרב יצחק רייך

מנכ"ל המועצה
ואחראי דוברות חירום
יוסף חיים קקון 052-204000

מחלקות העיריה
בחירום

מוקד קורונה
ומתנדבים

חולים
ומבודדים

בטחון ,משטרה
ופיקוד העורף

נציגי קופות
חולים

נציג עסקים ומרכזי קניות
עמית מזרחי
052-768999

רווחה בחירום
דוד נגר
054998850

אחראי מתנדבים
יוסי מוזס
052763787

נציג משרד הבריאות
עמית מזרחי
052-768999

יקלר פיקוד העורף
יוסי ליטמן
052-665-769

קופ"ח מאוחדת
ני בוקובזה
054-8457898

איחוד הצלה
נפתלי רוטנברג
050-560-077

מדיה ותקשורת פנים
יישובית
יוסי מוזס
052763287

חינוך בחירום
רבקה שוקרון
052-599058

אחראי שינוע
וניהול מתנדבים
מיכאל כהן
058-404-304

טיפול בנתוני
מבודדים וחולים
טובי וינטר
052-760690

נציג המשטרה
אביעד כהן
50-506-068

קופ"ח מכבי
שלמה הומינר
054-562-630

עזר מציון
אריאל מנצור
050-874-207

אחראי מוקד קורונה
משה מנת
052-617-621

מתחמי מבודדים
והוצאת חולים
חני גרגל
052-617642

קב"ט חירום
גדעון בן אברהם
052-767202

קופ"ח כללית
נעמי סלומון
050-417-355

ידידים
משה אלבז
055-725-136

קשרי חוץ ,מדיה
ובעלי עסקים

אחראי שגרה
תמיר זורח
054210001
רכש בחירום
יוסי ציון
052-572466
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תרבות בחירום
זהבית טורג'מן
052-207643

קופ"ח לאומית
שושי
052-667-730

ארגונים
מסייעים

معرفة األرقام والمعلومات الحيويّة
المرضى ،المتواجدين في الحجر ومعلومات بشأن انتشار الوباء

▪

مسح البيانات الصحية

▪

جمع التعليمات والتوجيهات العامة من قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الصحة
وترجمتها ومالءمتها إلى السلطة المحليّة (ابتداء من منع فتح المحال التجاريّة إلى منع فتح متجر معين في
البلدة)

▪

مسح شرائح السكان المعرضين للخطر – الرفاه ،المسنين ،األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة ،األشخاص اللذين يعانون من امراض نفسيّة وما إلى ذلك.

▪

مسح للممتلكات العاّ
مة  -منظمات المجتمع المدني والمتطوعون ،األماكن المتاحة إلنشاء
مركز حجر أو مراكز توزيع أغذية (قاعات رياضية ،مراكز جماهيرية ،إلخ)

وصف الوظيفة مدير غرفة الطوارئ
▪

تلقي تحديثات
ًّا
يومي

▪

تمرير تعليمات وارشادات خاصة بالبلدة من قبل رئيس السلطة
ّة
المحلي

▪

توزيع المسؤوليات بين مختلف الممثلين في الحاالت التي يوجد
فيها تداخل في المسؤوليات

▪

إصدار تقرير يومي محدث لتوثيق جميع التوجهات اليومية

حتلنات

من جميع ممثلي غرفة الطوارئ مرتين

وصف الوظيفة

ممثل عن الجبهة الداخليّة

▪

ّة
ّة للسلطة المحلي
تمرير وتنفيذ تعليمات الجبهة الداخلي

▪

نقل الملزمين بالحجر لمركز الحجر خارج البيت باالتفاق مع
ّة وممثل النظام الصحي بغرفة الطوارئ
رئيس السلطة المحلي

▪

توريد احتياجات السلطة في الحاالت الخاصة

▪

تنفيذ اإلغالق المحلي

إذا لزم األمر

وصف الوظيفة

ّحي
ممثل عن النظام الص
ّ
يتعلق

▪

مسؤول عن متابعة
ّة
السلطة المحلي

▪

على علم بجميع المعلومات المتعلقة بالمرضى والمحجورين في
ّة
السلطة المحلي

▪

مسؤول عن تنسيق فحوصات كورونا بين نجمة داوود الحمراء او
صناديق المرضى للمرضى المحتملين

وتركيز

كل

ما

بمجال

االعتيادّ
ية

الصحة

في

▪

مسؤول
ّة
المحلي

▪

مسؤول عن االتفاق النهائي مع الجبهة الداخلية لنقل الملزمين بالحجر
لمركز الحجر خارج البيت

عن

حلول

الرعاية

الصحية

في

السلطة

وصف الوظيفة

ممثل عن قسم الرفاه

▪

مسؤول عن إدراج احتياجات البلدة المتعلقة بالرفاه
واالستجابات الممكنة الغذاء ،الدواء ،والدعم االجتماعي
والتعامل مع الحاالت الصعبة وغير االعتيادّ
ية

▪

تجميع معطيات عن طريق

•
•
•
•
•
▪

في البلدة
مركز
مراكز المتطوعين في البلدة
قسم الرفاه االجتماعي
التأمين الوطني
العمال االجتماعيين الجماهيريين

تُقدم الخدمات عبر قنوات الرفاه المعتادة ،ومن خالل منظمات المجتمع المدني ومتطوعيها الناشطين في كل
بلدة

جمع المعلومات
▪ تعليمات الحكومة

▪ تعليمات الجبهة الداخلية

▪ تحديثات لجنة رؤساء

▪ معطيات التأمين الوطني وقسم

ّة
السلطات المحلي

▪ توجهات لمركز
البلدة
▪ توجهات لمركز

الرفاه االجتماعي

في

▪ معطيات من الشرطة بما يتعلق
بتنفيذ القانون
ّة محّ
دثة
▪ معطيات صحي

مرضى،

ملزمين جدد بالحجر الصحي وما
الى ذلك

التوجيه والرد
▪ مسح للسكان الملزمين بالحجر والحتياجاتهم الرفاه المجتمع المدني
واتخاذ القرار بشأن الحاجة إلخراجهم لمجمعات الحجر خارج المنزل نجمة
داوود الحمراء
▪ تحديد مناطق المشاكل من حيث عدم االلتزام بالتعليمات في البلدة حسب
بيانات الشرطة واختيار الحلول التوضيحية المساهمة في تطبيق القانون
▪ نقل السكان من بيتوهم لمراكز الحجر خارج المنزل في حال ،في حال لم
تستوف لشروط الحجر
ّ
المتعلقة بالقضايا الحرجة
▪ تركيز المعلومات
▪ توفير خدمات رفاه بشكل منتظم لجميع سكان البلدة

امثلة لحاالت وطرق االستجابة لها
▪ خرق احد السكان للحجر الصحي
تنفيذ القانون من قبل ممثل الشرطة
استمرار المراقبة بعد االهتمام بالموضوع بهدف الحد من
الخروقات المتكررة

▪ أوالد ألهل اخرجوا للحجر خارج المنزل
محاولة نقل مسؤولية االهتمام بهم للعائلة الموسعة ،الى
ّ
تعذر ذلك
قسم الرفاه في حال

