ה מ ע ר כ ה נגד ה ת פ ש ט ות נגיף ה ק ור ונה
ב ר צ וע ת ע זה
)עדכני ל 7-ביוני (2020

 7ביוני 2020

ע יק ר י ה ה ת פ ת ח ויות
נכון ל 6-ביוני  2020מספר החולים ברצועה עומד על שבעים בני אדם מתוכם  28חולים פעילים
הנמצאים בבית החולים לבידוד במעבר רפיח )לעומת  42חולים פעילים לפני שבוע( 41 .תושבים כבר
החלימו ממחלתם מהם  14שוחררו לביתם ו 27 -שוהים עדיין במרכז ההסגר במעבר רפיח .הטיפול של חמאס
במגפת הקורונה ממשיך איפא להימצא תחת שליטה והיקף התחלואה נמצא במגמת ירידה.
ברצועה נערכים להקלות נוספות לציבור תוך המשך הקפדה על המשך צעדי מנע .במקביל נערכים
לקליטה של תושבים נוספים השבים ממצרים דרך מעבר רפיח .זאת תוך מודעות לסכנה שהנכנסים לרצועה
ממצרים עלולים "לייבא" אליה מקרי קורונה נוספים ולגרום להתפשטות המחלה בתוך הרצועה .לשם כך
מתבצעת הקפדה מירבית שכל החוזרים לרצועה ישהו במרכזי הבידוד כדי שהנגיף לא יתפשט לתוך הרצועה.
דובר משרד הבריאות ממשיך להלין על חוסרים ניכרים בציוד רפואי  .במהלך השבוע הגיעו ממוסדות
חיצוניים מספר משלוחי ציוד רפואי עבור בדיקות חולי קורונה בהיקפים קטנים .דובר משרד הבריאות ממשיך
להפנות אצבע מאשימה כלפי ישראל והרשות הפלסטינית על קשיי מערכת הבריאות ברצועה.

מ מ ד י ה ת ח ל וא ה
משרד הבריאות ברצועת עזה הודיע כי מספר החולים ברצועה עומד על שבעים בני אדם ,מתוכם  28חולים
פעילים .כל החולים שוהים בבית החולים לבידוד במעבר רפיח ,לאחר שהתגלו מספר חולים נוספים ששהו
בבידוד .עד כה  41בני אדם החלימו ממחלתם מהם  14שוחררו לביתם ו 27 -שוהים עדיין במרכז ההסגר
במעבר רפיח .אישה אחת נפטרה .מספר הבדיקות שבוצעו ברצועה עד כה עומד על  10,955 , 11,025מהן
היו שליליות ושבעים חיוביות )דניא אלוטן ,דיווח משרד הבריאות ,עדכני ל 6-ביוני .(2020

מ ר כ ז י ה ב יד וד ב ר צ וע ה
במרכזי הבידוד ברצועה שוהים עדיין  601בני אדם בעשרה מרכזי בידוד .מרכזי הבידוד שהוקמו בבית
חאנון וברפיח פונו )דניא אלוטן 6 ,ביוני  .(2020לאחר סיום תקופת הבידוד במרכזי הבידוד יבוצע בהם חיטוי
והם יוכשרו לקבלת פעימה נוספת של תושבים שישובו ממצרים .זאת לאחר שמעבר רפיח יפתח פעם
נוספת בתחילת חודש יולי ) 2020פלסטין אליום 6 ,ביוני .(2020
סלאמה מערוף ,יו"ר לשכת ההסברה הממשלתית ברצועה ,הדגיש כי במקביל להקלות המתבצעות בתוך
הרצועה ,תתבצע החמרת צעדי המנע בכניסות לרצועה ובמרכזי הבידוד שברצועה כדי למנוע טעויות
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העלולות לגרום להתפשטות נגיף קורונה בתוך הרצועה .לדבריו ,ההחלטה על הסגר חובה לשבים לרצועה
הוכחה עד כה כמוצלחת במניעת התפשטות המגפה לרצועה .הוא הדגיש ,כי ההחלטה על סגירת
המעברים תימשך עד המועד שעליו הוסכם )  1ביולי  .(2020ההחלטה האם לפתוח את מעבר רפיח תיקבע
בהתאם להערכה שתתבצע בעקבות ביצוע צעדי המנע )סוכנות אלראי 3 ,ביוני .(2020
אשרף אלקדרה הביע חשש ממקרי הדבקות נוספים בנגיף קורונה בעקבות כניסתם לרצועה של תושבים
נוספים השבים ממצרים .הוא ציין כי ההתפשטות הנרחבת של המגפה במצרים מגבירה את הלחץ על
הרצועה לאור חזרתם של פלסטינים נוספים ה"תקועים" במעברים .הוא הוסיף כי הנדבקים האחרונים
שאותרו ,שמספרם הגיע ל 51-מקרים ,היו מקרב קבוצת התושבים האחרונה שהגיעה ממצרים )בואבת
אלהדף 6 ,ביוני .(2020

ה ק ל ות ב צ ע ד י ה מ נע
סלאמה מערוף ,יו"ר לשכת ההסברה הממשלתית ברצועה ,ואיאד אלבזם ,דובר משרד הפנים ,הודיעו כי
קיימת מגמה כללית לחזרה הדרגתית ומפוקחת לפעילות של המגזרים שנפגעו מהמגפה .החזרת
הפעילות תתקיים לדבריהם על פי הכללים שקבע משרד הבריאות תוך פיקוח של הרשויות המוסמכות .לדברי
מערוף ,המגמה לחזרה הדרגתית לפעילות עולה בקנה אחד עם יציבות המצב ברצועה והעובדה שלא נרשם
אף נדבק בתוך הרצועה אלא רק במרכזי הבידוד .סלאמה ציין בדבריו כי הם עדיין לא יצאו מכלל סכנה,
והדגיש את הצורך לדבוק בתקנות )סוכנות אלראי 2 ,ביוני .(2020

פ ת יח ת א ול מ ות ה א יר וע ים
משרד הפנים ברצועה הודיע ב 3-ביוני  ,2020לאחר פגישה עם רשות בעלי המסעדות ,המלונות ואולמות
האירועים ,כי הוחלט לפתוח מחדש את אולמות האירועים החל מ 5-ביוני  . 2020משרד הבריאות קבע
מספר תנאים לפתיחה ביניהם :הפחתת התפוסה באולמות; הרחבת המרחקים בין הנוכחים; חבישת מסכה;
אוורור טוב; חיטוי של כל האולמות ותכולתם; איסור על כניסת ילדים ושל מבוגרים מעל גיל שישים וסגירת
אולמות המשחקים לילדים הצמודים לאולמות האירועים)סוכנות אלראי 3 ,ביוני  .(2020נמסר כי גורמי הפיקוח
במשרדי הפנים ,התיירות והבריאות יפקחו על יישום ההנחיות הללו )אתר משרד הפנים ברצועה 3 ,ביוני
.(2020

הכנות לפתיחת אולמות האירועים ברצועה )מימין :חשבון הטוויטר  3 ,QUDSNביוני  ;2020משמאל :דף הפייסבוק
של העיתונאי האני אלשאער 3 ,ביוני (2020
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פ ת יח ת ה מ ס ג ד ים
במסגרת ההקלות ב 3-ביוני  2020נפתחו המסגדים לתפילה .עבד אלהאדי אלאע'א ,תת שר ההקדשים
ברצועה ,קרא להקפיד על צעדי המנע שנקבעו :הבאת שטיח תפילה מהבית; חבישת מסכה; שמירה על מרחק
בין המתפללים ובעת הכניסה למסגד והיציאה ממנו; לא ללחוץ ידיים; ולא להביא ילדים )סוכנות אלראי 1 ,ביוני
 .(2020מתיעוד התפילות בתמונות עולה ,כי לא בכל המסגדים נשמרו צעדי המנע וכי מתפללים רבים תועדו
כשהם ללא מסיכות פנים .

מתפללים במסגד ללא מסכות
)חשבון הטוויטר של העיתון אלקדס 3 ,ביוני (2020

הג'האד האסלאמי עורך מבצע חיטוי המסגדים בעיר עזה לקראת פתיחתם
)חשבון הטוויטר של ערוץ  3 ,Paltodayביוני .(2020

ה ק ל ות נ וס פ ות
התאחדות הכדורגל הפלסטינית הודיעה על חידוש משחקי הכדורגל ברצועה לאחר הפסקה של חודשיים.
בהודעה נמסר כי המשחקים יתחדשו ב 20-19-ביוני  2020במסגרת משחקי רבע גמר הגביע ,אשר יתקיימו
ללא נוכחות קהל ) 28 ,sanad newsבמאי .(2020
במסגרת ההחלטה יפתחו מגזרי התיירות והנופש על פי כללי משרד הבריאות )דניא אלוטן 3 ,ביוני .(2020
כמו כן יפתחו מרכזי טיפול בילדים ,מרכזי טיפול סוציאליים ומרכזי הכשרה מקצועית .לגבי המסגדים הוא
הדגיש ,כי הפעילות במסגדים אינה כוללת פעילויות ציבוריות )אלאקצא 2 ,ביוני .(2020
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מימין :חידוש הלימודים במרכזים להכשרה מקצועית של משרד העבודה )אתר משרד העבודה ברצועה 2 ,ביוני
 .(2020משמאל :חיטוי מרכזי ההכשרה לקראת חידוש הפעילות )דף הפייסבוק של המשרד חפתיוח חברתי
ברצועה 3 ,ביוני .(2020

ס יוע ל ר צ וע ה
ד"ר אשרף אלקדרה ,דובר משרד הבריאות ברצועה ,ממשיך להתלונן ,כי המשך "המצור הישראלי" על
רצועת עזה ,ואי-העברת חלקה של הרצועה מכלל הסיוע שקיבלה הרשות הפלסטינית ,מעמידים את שירותי
הרפואה ברצועה בסכנה בהתמודדות עם מגפת קורונה .לדבריו ,תכנית משרד הבריאות להתמודדות עם
התרחישים והשלבים השונים של התפרצות מגפת קורונה ,המצריכה סכום של  59מיליון דולר לכיסוי צרכי
המשרד לתרופות ,חומרים מתכלים רפואיים ,ציוד מעבדה ,חומרים לבדיקות מעבדה ,מיטות טיפול נמרץ,
מכשירי הנשמה ,הכשרת צוותים ,וקמפיינים להגברת מודעות החברה .הוא ציין כי עד כה הגיעו לרצועה רק
 1.8מיליון דולר ,שהועברו ע"י המוסדות המסייעים )סוכנות אלראי 2 ,ו 4-ביוני .(2020
במהלך השבוע הגיעו מספר משלוחים של ציוד רפואי ברצועה:
ארגון הבריאות העולמי העביר למשרד הבריאות בעזה שבע ערכות לבדיקות מעבדה ) Seven
 (laboratory testing suppliesלגילוי קורונה .הערכות המאפשרות לערוך בדיקות ליותר מ 600-בני
אדם )דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות העולמי בשטחים 7 ,ביוני .(2020

ערכות הבדיקה שהועברו לרצועה
)דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות העולמי בשטחים 7 ,ביוני (2020
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ב 4-ביוני  2020קיבל משרד הבריאות שני מכשירי  PCRבמסגרת המענק התורכי למאבק בקורונה
וזאת בסיוע ארגון הבריאות העולמי שהעביר את המכשירים מראמאללה לעזה )סוכנות אלראי 4 ,ביוני
 ;2020דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות העולמי בשטחים 4 ,ביוני .(2020

מנהל משרד ארגון הבריאות העולמי ,ברצועת עזה ,מוסר את המכשירים
)דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות העולמי בשטחים 4 ,ביוני (2020

ב 2-ביוני  2020העביר ארגון הבריאות העולמי למעבדה המרכזית של משרד הבריאות בעזה שני
משטחים של ציוד מעבדה ,הכולל  8,000מטושים לבדיקות קורונה )דף הפייסבוק של נציגות ארגון
הבריאות העולמי בשטחים 2 ,ביוני .(2020

העברת הציוד לרצועת עזה
)דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות העולמי בשטחים 2 ,ביוני (2020

המחלקה הכללית לפיתוח משאבי אנוש במשרד הבריאות ברצועה ,בשיתוף עם הארגון הצרפתי
) ,Médecins du monde (MdMסיימה את תכנית הכשרה שמומנה בידי ארגון הבריאות העולמי עבור 250
אנשי סגל רפואי לטיפול במקרים של נגיף הקורונה .בכיר במחלקה אמר ,כי המשתתפים בתוכנית הוכשרו
במרכזים למיון חולי הנשימה )בתי הספר( .נציג ארגון  ,MdMד"ר מחמוד אלחנאוי ,אמר כי בעקבות ההכשרה
נערכו תרגולים רפואיים בעיר עזה ובצפון הרצועה .כמו כן נערכו הכנות לערוך בימים הקרובים תרגולים
נוספים במחוזות מרכז הרצועה ,ח'אן יונס ורפיח )דף הפייסבוק של משרד הבריאות ברצועה 1 ,ביוני .(2020
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