תמונת מצב רשותית בית אריה-עופרים
נכון ליום  22מרץ 2020
בשגרת העבודה בעלי התפקידים שהוגדרו כחיוניים ( 30%מהעובדים) בשעות העבודה מתוך משרד
המועצה ולאחר מכן באמצעות הווטסאפ/טלפון/דוא"ל.
מדי יום מתקיימת ישיבת חיתוך מצב עם מנהלי הרשות ונציגי יקל"ר.
מסגרות רשותיות – תמונת מצב:










אין קבלת קהל במשרדי המועצה -שירות לתושבים באמצעות מענה טלפוני/דוא"ל.
מידע לתושבים -וואטסאפ ,אפליקציה ,טלגרם ,רשתות חברתיות ,אתר האינטרנט
הרשותי.
מתנדבי הרווחה יוצרים קשר יזום עם קשישים וילדי חינוך מיוחד.
גני הילדים כולל חינוך מיוחד – סגורים.
בתי ספר – סגורים.
מסגרות רווחה – גימלאים ,ילדים – כולן סגורות.
סניפי תנועות הנוער – סגורים.
מסגרות חוגים ,תרבות ופנאי – סגורות.
קאנטרי – סגור.

שירותים חיוניים לאזרח:












התייצבות מלאה של עובדים חיוניים בראש – כן.
בעיה קריטית בבטחון ופיקוח (סדר ציבורי) – לא.
מוקד עירוני בתפקוד תקין – כן.
מרכז הפעלה נפתח ועובד – כן.
מתבצעת הערכת מצב יומית – כן.
פינוי אשפה ברחבי הישוב – כן.
שירותי שפ"ע ברשות מתפקדים – כן.
שירותי הנדסה נותנים מענה לבעיות תשית ברשות – כן.
השמעות אזרחים להנחיות – במגמת שיפור .במקרים חריגים כמו לוויות הרשות
מתואמת עם המשטרה בעניין.
הרשות ערוכה לעבודה מרחוק עבור מתן שירותים מוניציפליים לאזרח – כן.
עסקים /מחלקת רישוי עסקים העבירה הנחיות יעודיות לכל בעלי העסקים ברשות.

מוקד עירוני:




המוקד פועל .24/7
המוקדם תודרך לגבי קבלת פניות בנושא נגיף הקורונה והפניה לרשימת מתנדבי הרווחה.
המוקד תוגבר.

מתנדבים:


מערך המתנדבים הקיים שודרג בדגש על מחלקת הרווחה וצוות חשיבה יצירתי.

שירותי דת:


מקווה נשים - .פועלים בתיאום מראש.





שירותי קבורה – עובדים רגיל.
נישואים – בתיאום טלפוני מול הרב (רכז הדת).
בתי כנסת – ניתן להתפלל במניינים (עד  10אנשים).
במידה שמזג האוויר מאפשר – יש להתפלל תחת כיפת השמים.

עובדים פלסטינים:




תותר כניסת פועלים עד גיל  50לתחומים הבאים בלבד:
תברואת ישוב (נקיון ,זבל ,ביוב וכד')
א.
שירותים חיוניים (מכולות ,שירותי מזון ,ירקניות ,סופרים).
ב.
שירותי רפואה.
ג.
סיעוד.
ד.
חקלאות.
ה.
לא תותר כניסה לישובים:
בניה ושיפוצים.
א.
גינון ונקיון משקי בית.
ב.

סטטוס תושבים:
סטאטוס תושבים בבידוד 100 :מתוכם בפועל 58
מספר תושבים חולים0 :
טלפונים חיוניים:
מוקד עירוני – .106
קב"ט – 050-3889919
משטרה – 100
מד"א – 101
כב"א – 102
חברת החשמל – 103
פקע"ר – 104
משרד הרווחה (מוקד חירום) – 118
מוקד מידע בנושא מצוקה נפשית (ער"ן) – 1201
המשרד לאזרחים ותיקים (מוקד חירום) – *8840
ביטוח לאומי – *6050
שירותי בריאות כללית – 1-222-2700 ,*2700
מכבי שירותי בריאות – 1-700-505353 ,*3555
קופת חולים מאוחדת – *3833
קופת חולים לאומית – 1-700-507-507

