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 -בהול ביותר-

שלום רב
הנדון :הטיפול בחולי קורונה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים
הריני לפנות אליכם בזאת בנושא הצורך בקיומה של תכנית בדבר העברת חולי הקורונה המאומתים
בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים למתחמים המיועדים לכך בהתאם למצבם של החולים .הכל
כמפורט כדלקמן:
 .1כיום ,מתגוררים במזרח ירושלים יותר מ 350,000 -תושבים פלסטינים באזורים המאופיינים במרביתם
בצפיפות מגורים גבוהה ביותר ובתנאים המציבים את כלל האוכלוסייה בסיכון גבוהה להתפשטות נגיף
הקורונה.
 .2בשבוע האחרון התפרסמו ידיעות שונות אודות גילוי חולים רבים בסילוואן ,מחנה פליטים שועפאט,
כפר עקב ,בית ספאפא ,צור באהר ,א-טור ,ג'בל מוקבר ואזורים נוספים .אגב ,מידע רשמי טרם
התפרסם בנושא ועל כן דרשנו זאת במסגרת מכתבנו מיום .17.4.2020
 .3מרבית חולי הקורונה באזורים הנ"ל טרם התבקשו לצאת לבידוד הערוך לחולים בבתי מלון ומבנים
נוספים אשר הוכשרו לכך בירושלים .לפי מידע שנמסר לנו מהשטח 7 ,חולים מאומתים בג'בל מוקבר
עדיין נמצאים בבתיהם ,כמו גם עשרות חולים מאומתים בסילוואן.
 .4הישארותם בבתיהם של החולים המאומתים בתנאים שאינם מאפשרים כלל בידוד מסכן את
משפחותיהם .בתנאי הצפיפות הקיימים באזורים אלה ובהעדר אפשרות לבידוד ביתי מפוקח ,המצב
הקיים יכול לגרום להתפרצות המגפה במימדים גדולים ביותר .הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר
החולים מביעים הסכמה לעבור למתחם המיועד לכך.
 .5העברתם של החולים מהאזורים הנ"ל ובמיוחד אלה המוכנים לכך הינו מתבקש גם מנוהל משרד
הבריאות בנושא לפיו ברירת המחדל היא הפניה לאשפוז בתי חולים ,לחולים שמצבם מצריך זאת,
אחרת יופנה החולה ל"טיפול בקהילה" כאשר ברירת המחדל הינה העברת החולים לבתי מלון.
https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Documents/coronavirus_med_guidelines.p
df
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 .6נדגיש בהקשר הזה ,כי אי העברת חולים מאומתים באזורים הצפופים הנ"ל לבידודי חולים יעמיק את
הפגיעה בזכויות משפחותיהם לבריאות ולחיים דבר שתוצאתו תהיה קטלנית ,על רקע התפשטות
מוגברת יותר של הנגיף בקרבם ובקרב סביבתם.

לאור כל האמור לעיל הנכם מתבקשים בזאת :א .להודיע לנו בהקדם האפשרי אודות קיומה של תכנית
העברה לחולי הקורונה המאומתים בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים למתחמים בטוחים והוגנים
ואשר מיועדים לכך; ב) להודיע לנו בדבר יישומה של תכנית זו באזורים הנ"ל כולל מקומות הבידוד; ג)
באם עדיין לא התגבשה תכנית כזו נבקש להודיע לנו בהקדם האפשרי על מועד קרוב ביותר להכנתה
ותחילת יישומה.

לדחיפות הנושא ,אודה להתייחסותכם תוך  24שעות.

בכבוד רב,
סוהאד בשארה ,עו"ד
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