תפקיד מחלקת בריאות
בקורונה
מנהל שירותים חברתיים
עיריית אשדוד

ב 10.3-הקים ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי צוות מטה קורונה.
• הצוות מורכב מעובדי הרשות המקומית במכלולי חירום.
• מחלקת בריאות הובילה את הפנדמיה ברשות המקומית-
 .1תיווכה והייתה בקשר יומיומי עם פרופ' בילנקו(מנהלת מחוז אשקלון)
ואף זימנה אותה לשולחן מל"ח ברשות ראש העיר.
 .2תיווך הקשר עם נציגי ארבעת קופות החולים.
 .3העברת הנחיות משרד הבריאות לרשות.
 .4הפנית רשימת חולים לעובדים הסוציאליים במחלקות להמשך טיפול
סוציאלי.
 .5חיבור בין מחלקת התנדבות לקופות החולים ובתי המרקחת בעיר
לצורך חלוקת תרופות לאזרחים ותיקים ,מבודדים וחולי קורונה.
 .6העברת מידע בין משרד הבריאות לרשות :כמות חולים והשוואה
לערים מקבילות ,מידע לגבי הימצאותם של חולי קורונה במרחב
הציבורי ופרסום במדיה וכן באמצעים אחרים למגזר החרדי(.דוגמא
מהמצגת בשקופית הבאה)
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הקמת צוות חקירות אפידמיולוגית
בתאריך ה 2.4-הרשות קיבלה רשימת מאומתים בעיר(129
חולים)
בסיועם של  10עובדים סוציאליים בוצע מיפוי של המאומתים לפי
שאלות מובנות שהכין ראש העיר שהינו רופא במקצועו ,ונבנה
פרופיל עירוני שסייע בראיה מרחבית גאוגרפית של החולים
בעיר ,ועזר לטיפול פרטני בצרכי המאומתים כגון:
 .1סיוע וזירוז מבקשי מלון ,השטחת הבירוקרטיה וקיצור טווחי
זמן.
 .2סיוע וזירוז בדיקות לשאר בני המשפחה ונחשפים.
 .3סיוע ברכישת תרופות ומזון -תוך  4-6שעות לכל מבקש.

לאור הממצאים ועליית החולים בתאריך ה 16.4-החליט ראש העיר ד"ר
לסרי על הקמת צוות חקירות אפידמיולוגיות בהובלת מנהלת מחלקת
הבריאות.
 .1הצוות הורכב מ 10עובדים סוציאליים ונציגות ממגזרים שונים בעיר( כגון
המגזר החרדי)ממנהל לשירותים חברתיים.
 .2הצוות הוכשר לחקירות ע"י מנהלת מחלקת הבריאות.
 .3קבלה שמית יומית של כלל חולי העיר וחקירתם בהיבט האפידמיולוגי.
מטרת הצוות הינו:
 .1חקירת נסיבות ההידבקות ,והידבקויות עתידיות.
 .2נעיצת הנתונים במפת (GISדוגמא בשקופית הבאה).
 .3ניתוח והצגת הנתונים בישיבה יומית ברשות ראש העיר בפורום
אפידמיולוגי יומי והנחיות הנגזרות להמשך התערבות .ו/או הצגת נתונים
מידית בקבוצת וואטסאפ שהוקמה לצורך זה במידה ומדובר בערבי חג
ושבתות.
 .4סיוע לתושבי העיר מול הבירוקרטיה -בנושאי פינוי מלוניות במינימום זמן,
ובדיקות לנחשפים.

