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 לכבוד

 טוב סימן-בר משה

  - ל ו ה ב -       הבריאות משרד ל“מנכ

 5655966-02 :בפקס

 

 שלום רב

       

 נגיף הקורונה ונשאי  נגשת מתחמי בדיקות לאיתור חוליההנדון: 

 בקרב האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים

 

מיידי להנגשת בדיקות לאיתור חולים ונשאי נגיף הקורונה לפעול באופן בדרישה בזאת הריני לפנות אליכם 

תחנות או להפעיל ו/הכנת ופתיחת מרפאות מקומיות לעריכת בדיקות , באמצעות מתחמי "היבדק וסע"

 הכל כמפורט כדלקמן:ר. כאמוניידות לביצוע בדיקות 

נמצאים מהם  80,000 -. כתושבים פלסטינים 350,000 -כיום, מתגוררים בירושלים המזרחית יותר מ .1

 62,000 -וענאתא. מעל לראס שחאדה  ,ראס ח'מיס - אזורים הסמוכיםהובמחנה הפליטים שועפאט 

באזור צור באהר, ג'בל מוכבר, אום טובר,  100,000 -בעיר העתיקה, כ 32,000 -מתגוררים בכפר עקב, כ

גבוהה, מחסור  פותצפיאזורים אלה מאופיינים גם ב אלסואחרה אלג'רביה, סלואן וראס אלעאמוד.

ושירותי בריאות, דבר המקשה עד מאוד על  -כולל תשתיות מים ירודות ולא סדירות  - בתשתיות

 האוכלוסייה להתמודד עם הנגיף.

בעקבות המשך התפשטותו של נגיף הקורונה, מיעוט הבדיקות אשר נערכו באזורים אלה וגילוי חולים  .2

טור; כפר עקב; עיסאוויה -כולל בסור באהר; א תינילסטמאומתים ראשונים בריכוזי האוכלוסייה הפ

ובית צפאפא, קיים חשש להתפשטות הנגיף באזורים הפלסטינים. בהתחשב בצפיפות הגבוהה מאוד 

חשש ומיעוט הבדיקות אשר נעשו עד כה באזורים אלה,  מהירות התפשטות הנגיף, ברוב האזורים הנ"ל

 ביותר.  ומאיים זה הופך להיות ממשי

שהוצאו לתקשורת אתמול והיום מטעם משרד הבריאות ועיריית ירושלים, נמסר על עות הוד לפי .3

הכוונה לפתוח חלק מסניפי קופות החולים בשועפאט )השכונה ולא מחנה הפליטים(, בית ספאפא וראס 

אלעאמוד )שער שכם(. כמו כן, הודיע משרד הבריאות היום על היערכות לפתיחת תחנת "בדוק וסע" 

 מחר.  -תחל לעבוד ביום חמישי  וכברבל מליד ג'

 לרוב רובה של האוכלוסייהתחנות הנ"ל בכדי לתת מענה בבהינתן המצב בשטח, כפי שתואר לעיל, אין  .4

תושבי מחנה הפליטים שועפאט והאזורים הסמוכים, מעל  80,000 -. לשם הדגמה בלבד, כהנ"ל בסיכון

, אינם מקבלים מענה הולם לצורך יקהם בעיר העתתושבי כפר עקב ועשרות אלפי התושבי 60,000 -ל

 בהנגשת הבדיקות, כלי שהוכחה יעילותו לצורך המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. 
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מענה  ניתן עד כהכי לא במצב הדברים האמור ונוכח מיעוט הבדיקות באשורים הנ"ל,  קיים חשש כבד  .5

 ך למוקדי נשאים וחולים בקרוב. וכי אזורים אלה יכולים להפולמאבק בנגיף ובהתפשטותו  הולם

או לפתוח מרכזי בדיקות בכלל השכונות ו/מתחמי "היבדק וסע"  תבלכן, יש לפעול באופן מיידי להצ .6

 הנ"ל, אשר יצוידו בבדיקות וכוח אשם מספיקים אשר יתנו מענה לאוכלוסייה. 

ל ויידוע האוכלוסייה תן לאוכלוסייה הפלסטינית הנ"נדגיש בהקשר הזה, כי אי זמינות הבדיקות והנגש .7

דבר שתוצאתו תהיה  ,, שלמות הגוף והחייםלבריאותהפגיעה בזכויותיהם יעמיק את , הןיאודות

 בקרבם ובקרבת סביבתם. תתבטא בהתפשטות מוגברת יותר של הנגיף וקטסטרופאלית 

למקסם את ודאית וכי יש התפשטות הנגיף הינה מקבלים משנה תוקף לאור ההבנה כי הדברים  .8

 צים להאטת התפשטותו ובכך להפחית את מספר הנפגעים ממנו.המאמ

 

ות לאיתור חולים ונשאי נגיף הקורונה מתבקשים בזאת להנגיש את הבדיקהאמור לעיל הנכם כל לאור 

פתיחת מרפאות מקומיות לעריכת בדיקות או להפעיל מספר תחנות כן ובאמצעות מתחמי "היבדק וסע" 

תחנות הנ"ל צריכות להיות בהתפרסות ובקיבולת בדיקות הולמים שיתנו ניידות לביצוע בדיקות כאמור. ה

 הנ"ל. מענה לכלל האוכלוסייה הפלסטינית באזורים

 

 

 שעות. 24תייחסותכם תוך הנושא, אודה להלדחיפות 

 
                                                                                                       

 
 בכבוד רב,

 "ד, עוסוהאד בשארה

 

 העתק:

 5655972-02 :בפקס ,הבריאות משרד של המשפטית הלשכה

 


