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إسرائيل واألراضي المحتلة

استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد19-
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دعم المرافق الصحية
زوّ دنا وحدات العناية المركزة في غزة بـ  10أجهزة
مراقبة للمرضى ،و 5أجهزة تنظيم ضربات القلب،
وجهاز تنفس اصطناعي ،و 5أجهزة كهربائية لرسم
القلب و 100مقياس لتدفق األكسجين ،و 100من
األجهزة والمعدات الحيوية األخرى.
زودنا مراكز الحجر الصحي في غزة بمعدات حماية
شخصية حتى يتمكن  80من المتعاملين مع النفايات
الصلبة من العمل بأمان ،تتضمن أقنعة وثياب واقية
ونظارات واقية وقفازات وأحذية طويلة الرقبة.
قدمنا للخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية 6,000
قطعة صابون ،و 9,000قناع جراحي ،و100
نظارة واقية ،و 50جهاز قياس حرارة بدون
واق
تالمس ،و 20,000قفاز فحص ،و 100ثوب ٍ
ل ُتستخدم في مرافقها الطبية.
تبرعنا لوزارة الصحة في غزة بنحو 58,000
قناع جراحي ،وقرابة  72,000زوج من القفازات
المصنوعة من الالتكس ،و 17,400قناع تنفس
مزودة بمر ّ
شح ( ،)FFP2و 10,700ثو ٍ
واق،
ب ٍ
واق للوجه،
و 10,800قلنسوة جراحية ،و600
ٍ
و 18جهاز قياس حرارة إلكتروني بدون تالمس.
تبرعنا لوزارة الصحة في رام هللا بنحو 40,000
قناع جراحي ،وقرابة  50,000زوج من القفازات
المصنوعة من الالتكس ،و 11,600قناع تنفس
مزودة بمر ّ
شح ( ،)FFP2و 7,100ثو ٍ
واق،
ب
ٍ
واق للوجه،
و 7,200قلنسوة جراحية ،و400
ٍ
و 12جهاز قياس حرارة إلكتروني بدون تالمس.

مكافحة العدوى في مراكز االحتجاز
منذ  15آذار /مارس ،أجرى مندوبو اللجنة الدولية
 110زيارة إلى  27مرفق احتجاز في إسرائيل ،يقبع
بها أكثر من  %90من جميع المحتجزين الفلسطينيين،
و 21زيارة إلى  15مرف ًقا في الضفة الغربية وقطاع
غزة .وتضمنت هذه الزيارات إجراء مناقشات فردية
مع المحتجزين ،والحوار مع سلطات االحتجاز
حول المشكالت والمخاوف وأفضل الممارسات في
االحتجاز.
زودنا فرق التنظيف في مرافق االحتجاز الثالثة
وخمسة مراكز شرطة في الضفة الغربية بـ 9,000
قناع ،و 25مجموعة من معدات الحماية الشخصية
(ثياب واقية ،ونظارات واقية ،وقفازات ،وأحذية
طويلة الرقبة) ،و 32رشاش تعقيم يُحمل على الظهر،
و 1,560لترً ا من المنظفات ،و 900زجاجة من جل
تطهير اليدين الكحولّي ،ومواد تنظيف أخرى.
تلقى أكثر من  1,9مليون شخص في غزة معلومات
ونصائح بشأن التدابير الوقائية لمكافحة جائحة كوفيد19-
من خالل المنصات الرقمية للجنة الدولية وبرامج
التوعية المجتمعية وإعالنات إذاعية بالشراكة مع
وزارة التعليم.
قدمنا تدريبًا يتعلق بالتنظيف والتطهير في جميع
مرافق االحتجاز الستة ومركز الحجر الصحي
للمحتجزين في غزة.
زودنا أيضًا مرافق االحتجاز الستة ومركز الحجر
الصحي بـ  10,500قناع ،و 35مجموعة من معدات
الحماية الشخصية (ثياب واقية ،ونظارات واقية،
وقفازات ،وأحذية طويلة الرقبة) ،و 70رشاش تعقيم
يُحمل على الظهر ،و 315لترً ا من المنظفات ومواد
التنظيف األخرى.

إمكانية الحصول على المياه
رفعنا كفاءة محطة معالجة مياه الصرف ومرفق مؤقت لمكافحة العدوى في مستشفى غزة األوروبي.
طورنا البنية التحتية للمياه في مركزي احتجاز في غزة لضمان حصول المحتجزين على مياه نظيفة.
قدمنا أجهزة فحص نسب الكلور في الماء والمستهلكات الالزمة إلجراء  4,000اختبار آلبار المياه في شمال غزة.

تقديم المساعدة للمحتاجين
دعمنا  884أسرة في غزة بدفعات نقدية شهرية.
قدمنا دعمًا ماليًا إضافيًا لـ  213مشروعًا تجاريًا في
إطار برنامج االقتصاد الجزئي.

الشراكة مع الجمعيات الوطنية
نواصل العمل والتنسيق بشكل وثيق مع جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني في األراضي الفلسطينية
المحتلة وجمعية ماغن دافيد آدوم في إسرائيل.

قدمنا توجيهات ألكثر من  40,000شخص في غزة
بشأن دفن الموتى بطرق تكفل الكرامة ،بالشراكة مع
وزارة األوقاف.
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