שלבי ההיערכות לפנדמיה של שפעת/קורונה בישראל:
א .שלב  - 2שלב בו יש מספר נדבקים מועט ,מספר נחשפים של כמה אלפים בלבד
ב .שלב  - 3שלב בו יש התפרצות של שפעת  /קורונה מחוץ לישראל ובישראל
ג .שלב  - 4שלב שבו יש הדבקות מוגבלת מאדם והמחלה ממוקמת:
4א  -קיום מקבצי תחלואה קטנים מחוץ לישראל
4ב  -קיום מקבצי תחלואה קטנים גם בישראל
ד .שלב - 5 -שלב שבו יש הדבקות משמעותית מאדם לאדם והמחלה עדיין ממוקמת:
5א  -מקבצי תחלואה משמעותיים מחוץ לישראל
5ב  -תחלואה כנ"ל גם בישראל
ה .שלב - 6 -פנדמיה של שפעת/קורונה -העברה נרחבת ומפושטת ברחבי העולם:
6א  -טרם התפשטות המחלה בישראל
6ב  -התפשטות המחלה בישראל

תרחישי ייחוס בתחום הנדסה תשתיות ולוגיסטיקה (שירותים בסיסיים ושירותים ציבוריים):
 )1היעדרות עובדים תשפיע על יכולות ייצור ואספקת שירותים חיוניים
 )2תתכנה הפרעות באספקת חשמל ומים
 )3מערכות התקשורת תסבולנה מעומס יתר
 )4קשיים בתחבורה ציבורית עקב הנחיות להסגר  /בידוד ההמלצה הצפויה להימנע מנסיעה
בתחבורה ציבורית הדבר יביא לעליה משמעותית בשימוש ברכב פרטי
 )5פגיעה במענה הרפואי ,קבלת תרופות זמינות מרפאות
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היערכות מכלול הנדסה ותשתיות
שלבים 4 + 3 -

שלבים 5 -

 .1לוודא בחוזים עם קבלנים היכולת
למתן שירות גם במצב של פנדמיה

 .1שיגור נציג למטה החרום
הרשותי

 .2מפוי עובדים חיוניים בתחומי המים,
הביוב והחשמל  ,שהיעדרותם תגרום
לקריסה של מערכות וזאת לצורך מתן
טיפול מונע

 .2רענון ותרגול התוכניות
שהוכנו בשלב  3ו4 -

 .3מתן מענה להספקת מים ,טיפול
בבעיות ביוב
 .4בחינת תקינות מתקני קליטה במידה
וידרשו להפעלה
 .5היערכות להפעלת גנראטורים
במתקנים חיוניים של הרשות (מפוי
המתקנים ,תכנון הקצאת גנראטורים
וכד' )

 .3ביצוע הכנות לשלב 6
 .4קשר רציף עם בעלי תפקידים
בצח"י
 .5ישתלב במאמץ המועצה
לטיפול באוכלוסייה על פי
הנחיות הנהלת הרשות
 .6קשר רציף עם בעלי תפקידים
בצח"י

 .6רענון ותרגול התוכניות שהוכנו בשלב
3
 .7עדכון רשימות העובדים החיוניים של
המכלול
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מכלול לוגיסטיקה תפעול
שלבים 4 + 3 -
 .1בחינת רמות המלאים השונים
המוחזקים ברשות בראיה של
משבר מתמשך
 .2הכנת תכניות /התקשרויות
להגדלת המלאים לשלבים  5ו6-
 .3תכנון רכש ואספקה של מוצרי
סניטציה למתקנים המועצתיים
ולמוסדות ציבור וחינוך ,בהתאם
לצפי הצריכה המוגברת
 .4תכנון רכש ציוד מיגון לעובדים
 .5לוודא בחוזים עם ספקים יכולתם
להמשיך ולתת השרות גם במצב
של פנדמיה
 .6ביצוע התקשרויות לרכש עבור
המכלולים השונים
 .7יצירת קשר עם הספקים ונותני
השירותים כדי לוודא זמינות
קבלת הטובין והשרותים
 .8בדיקה ועדכון של הצרכים
הלוגיסטיים במכלולים השונים

שלבים 6 + 5 -
 .1שיגור נציג למטה החרום
הרשותי
 .2רענון ותרגול התוכניות שהוכנו
בשלב  3ו4 -
 .3מימוש תוכניות הרכש לאחר
הנחית הנהלת הרשות
 .4הגברת הפיקוח וביצוע ביקורות
תברואה במתקנים ובמוסדות
ציבוריים
 .5קשר רציף עם בעלי תפקידים
בצח"י
 .6מימוש הנחיות הרכש לאחר
הנחיית הנהלת הרשות
 .7הגברת הפיקוח וביצוע ביקורות
תברואה במתקנים ובמוסדות
ציבוריים
 .8ניהול הספקת אמצעים ,מזון,
תרופות וכל הנדרש לתושבים
וישובים בהסגר
 .9קשר רציף עם בעלי תפקידים
בצח"י
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