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לכבוד
ד"ר מילכה דונחין
רשת ערים בריאות
גברת נכבדה,

הנדון :סיכום פעילות של מתאמת בריאות עירונית בתקופת קורונה
בתחילת חודש מרץ נחשפנו למציאות אחרת ושונה ממה שהכרנו עד כה.
בימים הראשונים לאחר הכרזת ארגון הבריאות העולמי על מגפת הקורונה ,הוזמנו
לעיריית מעלות-תרשיחא נציגי קופות החולים השונות ורופאים מומחים
באפידמיולוגיה של קופות החולים.
בישיבה הוצג קווים מנחים של עבודה משותפת בין העירייה וקופות החולים בשיתוף
לשכת הבריאות עכו .סוכם על שיתוף פעולה ועדכון יומי בין כלל הגורמים המעורבים.
בהמשך נפתח אולפן אשר שידר ברשתות החברתיות עדכונים והנחיות לתושבי העיר.
קופות החולים הוזמנו להציג את שירותיהם ופעילותם במהלך תקופת "הקורונה"
במהלך השידורים העבירו עדכונים בדבר שעות העבודה ,הנחיות התמגנות ,ופניה
בנושאים שאינם קשורים לווירוס הקורונה .קופות החולים דיברו ארוכות על המשך
העבודה השוטפת של קופות החולים והטיפול בקשישים ובחולים שאינם חלו בקורונה
ובנוסף דיווחו קופות החולים על מלאים של בתי המרקחת.
נפתח קו ייעודי במוקד העירוני לטובת המצב ובו התושבים נתבקשו (על ידי שילוט
ברחבי העיר וכן על ידי פניה ישירה של ראש העיר ועובדי העירייה) ליצור קשר עם
העירייה במידה והם נתקלים בבעיה כלשהיא הקשורה לתקופה ו/או שהם מכירים
אדם אשר צריך עזרה .נתקבלו פניות ושאלות רבות בנושא חוסר בתרופות ,אפשרות
להוצאת מרשמים ,שעות עבודה של רופאים מומחים והאפשרויות לבצע בדיקת
קורונה.
בנוסף לקשר היום יומי עם ההוסטלים בעיר ,הוצאו הנחיות והסברים לגבי היגיינה
אישית ,ביצוע חיטויים ההוסטל ,ושמירה על בידוד האוכלוסייה המבוגרת.
בנוסף ,התבצע קשר טלפוני יומי עם סרבנים אשר התקשו למלא ולקבל את ההנחיות
לגבי בידוד .במסגרת העבודה עם ההוסטלים ,נעשתה פנייה למחלקת השירות
הפסיכולוגי ומחלקת הרווחה ,הועברו דיווחים שוטפים וכן הועברו הנחיות משרד
הבריאות בנושא הסברה וסיוע למתן טיפול חוסן בריאות אישי לדיירי ההוסטל
שהתקשו לקבל את המציאות.
בתקופה זו נתרמו לעיר מזון מבושל לאנשי רווחה וקשישים.
פעמיים בשבוע בוצעו ועדיין מתבצעות בדיקות תברואתיות למנות המזון.
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תחילה ,נתגלו מספר ליקויים במזון ,הועבר דיווח מידי ללשכת הבריאות עכו ומחוז
הצפון על הליקויים ובהם ליקויים של אי שמירה מספקת של טמפרטורת אשר נבעה
מתנאי הובלת המזון .לאחר פנייתנו הליקויים תוקנו באופן מידי ומאז אינם חוזרים על
עצמם.
בנוסף לקבלת תרומות של מזון חם ,נתקבלו ועדיין מתקבלות בעיר חבילות רבות של
מזון יבש .בדומה לאמור לעיל ,גם חבילות אלה עוברות בדיקה על ידי על מנת לוודא
תקינות מלאה.
לאור הנחיות משרד הבריאות וראש המערך הארצי לבריאות הסביבה בנושא חיטוי
שטחים ציבוריים ,הועברו הנחיות מלאות למחלקת התחזוקה של העיר ואלה ביצעו
חיטויים נרחבים ברחבי העיר.
בוצעה הכנה נרחבת למחלקת החינוך וצוותי החינוך במסגרות החינוך המיוחד לקראת
פתיחה מחודשת של מוסדות החינוך המיוחד .במהלכן תודרכו הצוותים כיצד יש לנהל
יומן יומי ולבצע מדידת חום של כל ילד וצוות הגן/ביה"ס ,דילול של צעצועים
וחיטוים ,ביצוע חיטויים תכופים למשטחים הנמצאים במוסדות כגון שולחנות,
כיסאות דלתות ,ידיות ,מעקות ,שירותים כיורים וכן שטחים ציבוריים ,ובנוסף שמירה
על מרחק בין התלמידים בהתאם להוראות משרד הבריאות.
בכל בוקר מתקיימת ישיבה של כל מנהלי המחלקות בעירייה .במהלכה אני מעבירה
את עדכוני משרד הבריאות וכן את מצב החולים והמבודדים בעיר.
בניין העירייה ועובדיה – יצאה הנחייה מפורטת בנושא הגעה למקום העבודה והיגיינה
אישית .חל איסור להגיע למקום העבודה עם תסמיני חום ו/או שיעול וכן מבוצעות
בדיקת חום בכניסה לבניין ,ניתנה הנחייה לעובדים לבצע חיטוי בסביבת העבודה ועל
שמירת היגיינה אישית ובהתאם ,כל עובד מקבל מסכות ,כפפות וחומר חיטוי.
לאנשי צוות השטח מחולק באופן תכוף חומר חיטוי לידיים ,כפפות ומסכות לשם
התמגנות אישית .משאיות האשפה מבצעות חיטוי פנימי.
בימים הקרובים תפתח תחנה לבדיקות קורונה בשיתוף עיריית מעלות ,מד"א וקופות
החולים ובה תינתן לתושבי העיר להיבדק ללא תסמינים ורק על ידי הצגת תעודת
זהות.
שילוט בעיר -נתלו שלטי חוצות המעודדים/מלמדים את התושבים איך להתמודד עם
וירוס הקורונה ,ביניהם :שילוט שמירת מרחק ,היגיינה ,חשיבות הישארות בבית,
שמירה על סביבה ושטחים ציבוריים נקיים מכפפות ומסכות המושלכים על הרצפה.
מרכזי קניות –מנהלי מרכזי הקניות הונחו לבדוק כל קונה בכניסה בבדיקת חום,
נפתחו עמדות עם חומר חיטוי וכפפות חד פעמיות ,בחנויות ,בדגש על הקופות ,בוצעו
סימונים ברצפה המלמדים על המרחק המותר בין קונה לקונה.
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בהמשך לבקשתכם להגדיר פרויקט לצורך מימון -בהתאם להנחיות משרד ראש
הממשלה ומשרד הבריאות ,מצטיידת הרשות בציוד וחומרים לחיטוי ידיים ,מסכות,
כפפות ומדי חום למוסדות החינוך השונים ולמוסדות הציבוריים .נוכח ההבנה כי
דרישות ההתמגנות והחיטוי יימשכו תקופה ארוכה ולאור הוראות משרד הבריאות
בדבר תדירות החלפת המיגונים והחיטוי התכוף ,ישנו צורך במלאים גדולים של כלל
החומרים .ולכן אלו הצרכים הנדרשים נכון להיום בכמות גבוה.
נוסף על כן ,על מנת לחזק את האוכלוסייה הבוגרת ,יוצאת העירייה ביוזמה לפתוח
פארקים ומתקני התעמלות ציבוריים בשעות מוגבלות אך ורק למבוגרים ( )+67אבקש
לבדוק ולסייע במתן קנייה של מקלות הליכה ואפשרות למימון מדריך אשר ילווה את
באי המתקנים.
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