2.4.2020
לכבוד
גונדר אשר וקנין
ממלא מקום נציב בתי הסוהר
באמצעות פקס08-9193800 :

שלום רב,

דחוף!
הנדון :בדיקות קורונה לאסירים בבית כלא עופר
הרינו לפנות אליך בדחיפות ,בשם עדאלה  -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
ובשם ארגון אלדמיר לזכויות אדם  -בעניין שבנדון והכל כפי שיפורט להלן:
 .1אתמול פורסם על ידי הנציבות לענייני האסירים והמשוחררים ( The commission for
 )detainees and ex-detainees affairsכי בדיקת הקורונה של העצור
שבוצעה לאחר שחרורו מכלא עופר ביום  31.3.2020יצאה חיובית.
 .2מידע זה הינו מסוכן ביותר ומחייב לנקוט בצורה מיידית בצעדים מניעתיים הכוללים
או בקרבה עימו ולבדוק את
איתור ובידוד האסירים והעצורים שהיו במגע עם
נשאותם לקורונה וכן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הדבקה של אסירים נוספים.
שהה באגף  14בכלא עופר ,שהינו אגף מעבר .דהיינו שהאסירים והעצורים ששוהים
.3
בו מועברים לבתי כלא ובתי מעצר אחרים .כך שככל שהייתה חשיפה לנגיף ,חשיפה זו אינה
מוגבלת אך ורק לכלואים בבית כלא עופר אלא מסכנת את בריאותם וחייהם של כלואים
בבתי כלא ומעצר נוספים.
היה במעצר מאז  .18.3.2020דהיינו שבמהלך כמעט כל  14הימים שלפני
 .4יתרה מכך,
גילוי ההדבקה בנגיף ,דהיינו במהלך תקופת הדגירה של הוירוס ,הוא היה בבית כלא .על
כן ,קיים חשש ממשי כי הוא נדבק בנגיף בבית הכלא .חשש זה מחייב לנקוט בכל האמצעים
לגילוי מקור ההדבקה בנגיף ואינו מאפשר להסתפק בבידוד האסירים והעצורים שהיו במגע
אלא מחייב לבצע בדיקה אשר תבחן את נשאותם לנגיף של כלל השוהים בבית
עם
הכלא.
ולבודד אותם גם בכדי
 .5כמוכן ,יש לאתר את הסוהרים והחוקרים שהיו במגע עם
למנוע הדבקה של אסירים ועצורים אחרים .בנוסף ,ככל שהתקיים דיון בבית הדין בנוכחתו
של סרסור ,הרי יש לאתר את כל האנשים שהיו איתו במגע כולל שופטים ועורכי דין אשר
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נכחו באותו יום באולם וליידעם בדבר החשיפה כדי שינקטו בצעדים הנדרשים על פי
ההנחיות.
 .6לאור האמור לעיל ,נבקשכם:
-

-

ולבודד אותם ולספק

לפעול לאיתור כל האסירים והעצורים שהיו במגע עם
להם את הטיפול הרפואי הדרוש;
באגף
לפעול לאיתור מקום מעצרם של כלל האסירים והעצורים ששהו עם
המעבר ולנקוט בצעדים מניעתיים לגביהם ובכל האגפים בהם הם שוהים;
.
לבדוק את נשאותם לקורונה של כל האסירים והעצורים שהיו במגע עם
וכן לחלק לאסירים והעצורים בבית הכלא ציוד הגנה
לחטא את האגף בו שהה
מפני המחלה וכן ציוד חיטוי.
לאתר את הסוהרים ,החוקרים ,השופטים וכו' אשר היו במגע עם החולה ולפרסם מידע
אודות הדיונים בהם נכח ,ככל שהתקיימו כאלה ,בכדי שאנשים אשר נחשפו למחלה
יוכלו לנהוג בהתאם להנחיות.
לפרסם את הצעדים אשר בהם נקט ומתכוון לנקוט שב"ס בעקבות גילוי המחלה
כאמור;

 .7לאור הסכנה כי אי נקיטת צעדים מניעתיים בצורה מיידית תביא לכך שהמחלה תתפשט
בקרב האסירים והעצורים השוהים בבית כלא עופר וכן בבתי כלא אחרים אליהם עברו
אסירים ועצורים אשר שהו באותו אגף עם החולה ותסכן את שלמות גופם ואת חייהם,
הריכם מתבקשים בזאת לפעול באופן מיידי וללא כל דיחוי .שכן ,האחריות לבריאותם,
שלמות גופם וחייהם של האסירים והעצורים מוטלת היא במלואה על רשות בתי הסוהר
וקיימת חובה ,על פי דין ,לנקוט בכל הצעדים על מנת לשמור על האסירים מפני סכנות
לבריאותם וחייהם.

לאור דחיפות הנושא ,נודה לטיפולכם תוך  24שעות.
בכבוד רב,

_____________________

_____________________

מאיסאנה מוראני  ,עו"ד
(עדאלה)

סחר פרנסיס ,עו"ד
(מנכ"ל אלדמיר)

העתקים:
-

עו"ד רוני בן אריה -דאודי ,הממונה על פניות ותלונות הציבור ,באמצעות פקס.08-9193803 :
ממונה בית סוהר עופר ,באמצעות פקס.08-9193360 :
תת גונדר יוכי גנסין ,יועצת משפטית ,באמצעות פקס.08-9193840 :
גנ"מ ליאב גולדשטיין ,קצין רפואה ראשי ,באמצעות פקס.08-9193970 :
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