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 بلد�ة �طا خالل انتشار الكورونا

 

�مرض فیروس  ُمصا�ة) حاالت 7تسجیلها ( 2020آذار  5تأثرت فلسطین �المرض حینما أكدت وزارة الصحة الفلسطین�ة یوم 

) 268المحافظات �حصیلة (في عدد من  ، ثم توالت اإلصا�ات�محافظة بیت لحم بیت جاال في أحد فنادق مدینة 2019كورونا 

 ).م11/4/2020مساء (  حتى تار�خ هذه الدراسة )ووفاتین(إصا�ة 

  ألنه إن الت�عات االقتصاد�ة للو�اء قد منعت الدول في �ثیر من األح�ان من اتخاذ إجراءات �برى �فرض حظر التجول الشامل، 

یؤثر �شكل أساسي على التجارة الخارج�ة واالستهالك المحلي واالستثمارات وقطاع الس�احة والصناعة و�جمد االقتصاد تمامًا 

 و�ستنزف المقدرات االقتصاد�ة للدولة. 

 یطا: مدینة في االقتصادیة التوقف مؤشرات

 ي والتنم�ة االجتماع�ة ومستشفى �طا. مدیر�ة الصحة واالقتصاد الوطن �استثناءتعطل أعمال المؤسسات الحكوم�ة  .1
 تعطل نشاطات المؤسسات األهل�ة �استثناء صاح�ة العضو�ة في غرفة الطوارئ مثل : اتحاد نقا�ة العاملین ولجان الصدقات. .2
منع �افة النشاطات التجار�ة والصناع�ة �استثناء الصیدل�ات والمخابز ومحطات المحروقات ومحالت المواد الغذائ�ة   .3

 ، اللحوم والدواجن واألسماك، مواد التنظ�ف).والفواكهالت، والخضار (ال�قا
 منع الحر�ة والمواصالت العامة بین المدن وداخل المدینة والسماح �التنقل �الس�ارات الخصوصي عند الضرورة. .4
 والكهر�اء والهاتف.توقف جم�ع النشاطات التنمو�ة والمشار�ع �استثناء تصل�ح األعطال الطارئة في ش�كات الم�اه  .5
للضرورة القصوى في استالم دفاتر الش�كات و�طاقات الصراف اآللي والتعامل الكترون�ًا في  إالتوقف مراجعة البنوك  .6

 التحو�الت.
منع �افة النشاطات االقتصاد�ة األخرى مثل : الب�طرة، قطاع الحجر، ب�ع األشتال والزهور، مواد البناء، األدوات المنزل�ة،   .7

�س واألحذ�ة، صاالت األفراح، صالونات الحالقة والتجمیل، ع�ادات األسنان، مكاتب الخدمات العامة، المتنزهات،  المال
،  إسرائیلالمالعب الر�اض�ة، تجارة الماش�ة (سوق المواشي)، األثاث والمفروشات وخاصة المستعملة المستوردة من 

 وغیرها من النشاطات. 

 لألحداث: الزمني التسلسل

عن حالة الطوارئ في البالد   اإلعالنم تم 5/3/2020�الفیروس بتار�خ  اإلصا�اتعن أول مجموعة من  إلعالن امنذ  .1
 �مرسوم رئاسي. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
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التنقل بین المحافظات الفلسطین�ة و�لى مراكز المحافظات من القرى والبلدات   منع، قرر مجلس الوزراء  2020آذار    22في   .2
نهائ�ًا، �استثناء الحاالت المرض�ة والطارئة، وفرض الحجر اإللزامي على المواطنین ابتداًء من الساعة العاشرة مساءًا من  

العاملین ، ومنع وصول العمال الفلسطینیین  من الخارج تحت الحجر اإلج�اري   �افة القادمینذاك الیوم، �اإلضافة إلى وضع  
في اسرائیل إلى أماكن عملهم، وغلق مدیر�ات الوزارات �افة �استثناء الصحة واالقتصاد الوطني والتنم�ة االجتماع�ة 
والمال�ة والشؤون المدن�ة، ونشر قوات الشرطة واألمن الوطني الفلسطیني �إسناد األجهزة األمن�ة األخرى لتطبیق �امل 

 یومًا من تار�خه.  14اإلجراءات التي ستستمر لمدة 
 ص�احًا. 7:00مساًء حتى  7:00تم حظر التجوال في فلسطین لیًال من الساعة  .3
�عد التنسیق مع الجانب  22/3/2020حتى مساء األحد  إسرائیل إلىسمح للعمال الراغبین �مغادرة الضفة الغر��ة  .4

 دم رجوعهم قبل شهر لعمال الزراعة وشهر�ن لعمال البناء.على تأمین منامات لهم و�شرط ع اإلسرائیلي
 انقضاء الفترة المتفق علیها. قبل�االتفاق�ة وسمح للعمال �العودة  اإلسرائیليلم یلتزم الجانب  .5

 

 یطا: بلدیة تدخالت
 

 تمثلت تدخالت بلد�ة �طا في مواجهة فایروس �ورونا وانتشاره خالل الشهر الماضي في النقاط التال�ة

 كل�ف رئ�س البلد�ة وثالثة أعضاء �إدارة الغرفة والتنسیق مع جهات االختصاص.ت .1
تكل�ف عدد من موظفي البلد�ة في مجال األمن والنظافة وتكنولوج�ا المعلومات وغیرها لمساعدة العاملین  .2

 في غرفة الطوارئ والوقوف على الحواجز األمن�ة وأینما یلزم.
 ) �مقر لغرفة الطوارئ.2األرضي من مبنى البلد�ة (رقم تخص�ص مكتبین في الطابق  .3
 تجهیز المقر �الكهر�اء والهاتف واالنترنت وأجهزة الحاسوب، والحمامات والم�اه وغیرها. .4
) نقاط تفت�ش أو حواجز أمن�ة مشتر�ة ما بین األجهزة األمن�ة والمتطوعین لض�ط حر�ة 8تشكیل ( .5

وتعق�م المر��ات، وفحص الحرارة وتقد�م النصح واالرشاد المواطنین على مداخل ومخارج المدینة، 
 والتعل�مات الوقائ�ة للعمال العائدین من مراكز عملهم.

 إمداد العاملین في الغرفة بوسائل الوقا�ة الالزمة من مواد تعق�م وأل�سة وقائ�ة ومواد تنظ�ف وغیرها. .6
 واألجهزة األمن�ة العاملة میدان�ًا للتدخل.استق�ال النداءات من المواطنین والتنسیق مع �افة المؤسسات  .7
 تخص�ص عدد من مر��ات البلد�ة لنقل العاملین میدان�ًا وللكشف على الحاالت وتفقد الحواجز األمن�ة. .8
 ألف ش�كل من صندوق البلد�ة مخصصة لنفقات الملحة في غرفة الطوارئ. 20المصادقة على مبلغ  .9

 ن في الغرفة ونقاط األمن على مخارج المدینة وضواحیها.توفیر وج�ات الطعام والتشر�فات للعاملی .10
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إنارة مواقع الحواجز األمن�ة ونقاط التفت�ش �الكهر�اء (أعمدة و�وابل و�شافات) بتوجیهات من البلد�ة  .11
 وتنفیذ طواقم شر�ة سلكو / فرع �طا، والمواقع هي 

من مر�ز اإلمام ال�خاري تجهیز مقر للحجر الصحي في منطقة سهل وادي الماء / الطابق الثالث  .12
 مترًا مر�عًا، حسب مواصفات وزارة الصحة الفلسطین�ة. 950�مساحة 

ألف ش�كل)   350طرح عطاء وتنفیذ مشروع تعبید وتأهیل الطر�ق الواصل لمقر الحجر الصحي بتكلفة ( .13
 مع الساحات ومداخل المقر.

ي والمنازل المجاورة، ووصالت ") مع الوصالت المنزل�ة لمقر الحجر الصح2تمدید خط م�اه �قطر ( .14
احت�اط�ة للسكان مستقبًال، وتجدید خطوط الكهر�اء والهاتف هناك، وتزو�د المر�ز �خط انترنت �حیث 

 أص�ح جاهزًا الستق�ال الحاالت.
تجهیز مقر لفحص العینات في مرافق إستاد بلد�ة �طا الدولي �التعاون مع مستشفى �طا ومدیر�ة صحة  .15

لمؤسسات المحل�ة، وتخص�ص �ادر من العاملین واألمن وعمال النظافة للمساهمة في �طا والمتبرعین وا
 تشغیل المقر.

تنفیذ جوالت میدان�ة یوم�ة لتفقد حاالت اإلغالق والحواجز األمن�ة وتقد�م الدعم المعنوي واللوجستي  .16
 للعاملین.

 ر�ة.تلب�ة نداءات المواطنین في المناطق النائ�ة وتأمین احت�اجاتهم الضرو  .17
 التعاون مع مستشفى �طا في توصیل الحاالت المرض�ة مثل غسیل الكلى وغیرها في الحاالت الطارئة. .18
نظافة المدینة: عملت طواقم البلد�ة في قسم الصحة على إدارة وجمع النفا�ات الصل�ة على مدار  .19

لمر��ات والحاو�ات، الساعة، �عد أن تم اتخاذ �افة اإلجراءات الوقائ�ة من مال�س وتعق�م للموظفین وا
 وتعق�م �عض الطرق واألح�اء المشتبهة �عد تأكید إصا�ة أحد المواطنین في حي دیر الهوى.

خدمة توصیل الم�اه: توز�ع الم�اه على األح�اء �الش�كات وتصل�ح األضرار وتوصیل �عض االشتراكات  .20
 الملحة للمرافق الوقائ�ة.

 غرفة الطوارئ (خل�ة إدارة األزمة).وضع �افة مر��ات وآل�ات البلد�ة تحت تصرف  .21
 

 الفایروس لمواجھة القریب المدى على االحتیاج

 توفیر أجهزة تنفس صناعي. -1
 توفیر المعقمات وأدوات السالمة الشخص�ة. -2
 مساعدات ماد�ة وغذائ�ة للمتضرر�ن من حالة منع التجول. -3
 توفیر عینات فحص اإلصا�ة والعدوى ( مسحات) -4
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  األوبئة لمواجھة المتوسط المدى على االحتیاج

تجهیز �امل على مستوى عالي للمستشفى الحكومي في المدینة، وتزو�ده �األجهزة المناس�ة واألقسام الضرور�ة  -1
 لمواجهة األو�ئة.

 س�ارات). 3توفیر س�ارات اسعاف (على األقل  -2
 ر�زي مخصص ألخذ العینات وفحصها في حال انتشار األو�ئة ( مثل المرحلة الحال�ة).توفیر مختبر م -3
 مشار�ع اقتصاد�ة صغیرة للتعافي من حالة الر�ود االقتصادي والشلل التجاري الحالي، ولتشغیل ال�طالة الحدیثة. -4
 ة.تعز�ز وتطو�ر مشار�ع االقتصاد المحلي على مستوى عالي لعمل تنم�ة اقتصاد�ة مستدام -5
 دورات تدر�ب�ة في مجال انتشار األو�ئة و إدارة األزمات. -6

 

 

 بلد�ة �طا

 م. إ�اد حماد
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