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אספקת מים בתחנות חלוקה בעת 
מצב חירום ומשבר פנדמי בו זמנית

ארוע משבר מים המחייב אספקת מי שתיה בדרך 
חליפית שלא דרך הרשת העירונית, הוא ארוע מורכב. 
כל שכן בעת משבר פנדמי כמו מגפת הקורונה. לכל 
מחלה יש אופי שוני ולכן כל מקרה יבחן לגופו וידרשו 

הנחיות משרד הבריאות וידרש ליישמם במלואם.

בעת משבר שכזה ידרש:

הסברה מקדימה ככל האפשר – לאוכלוסיה   >
ולשותפים במענה - ע"י הדוברים הן עירייה והן 

בתאגיד – אתרי האינטרנט קבוצות ווטסאפ ובכל 
דרך אפשרית – 'תושב בבידוד', או שהיה במגע עם 

חולה מאומת וחולה מאומת לא יגיעו לתחנת החלוקה, 
וכן אדם עם תסמינים. – לאלו ינתן פיתרון אחר והם 

יצורפו ע"י יצירת קשר עם המוקד העירוני לרשימת 
אוכלוסיית תל"מ – ויקבלו את מנות המים דרך 
מתנדבי אגף הרווחה המיועדים לאוכלוסיה זו.

יש להימנע ככל האפשר ממגע פיזי, בין אנשי צוות   >
התחנה, אנשי התאגיד, אנשי המיכליות, והאוכלוסיה.  

בשונה מהרגיל הקלכדים לא יחולקו ע"י הצוות אלא   >
ינטלו מהארגז ע"י התושבים.  

ישמרו באדיקות הוראות מ.הבריאות:  >
שמירת מרחק 2 מ' בין אדם לאדם, חבישת מסיכות   

וכל הוראה אחרת שתינתן. לצורך כך יבוטלו חלק   
מברזי הברזיות ע"מ לאפשר שמירת מרחק.  

מדידת חום – לא תנאי לפתיחת תחנת חלוקת מים–   >
אך חובה לתשאל האנשים הנכנסים ואף לבצע רישום.  

שילוט בהתאם – הוספת שלט יעודי למשבר  >
במידת האפשר.  

חיטוי – יסופק מלאי חומרי חיטוי ויבוצע חיטוי   >
לברזיות וחיטוי ידי אנשי הצוות. – באחריות צוות   

התחנה.  

צוות התאגיד והקבלנים יבצעו מאמצים יתרים   >
להשבת המצב לקדמותו מבחינת תשתיות, בשל   

עוצמת המשבר.  

מומלץ לכל בית אב 
להחזיק בבית
ערכת מים

וסניטציה לחירום
<  12 ליטר לנפש לשתיה ובישול

)מי ברז יש לרענן אחת ל-3 חודשים(,   
יש להניח את הבקבוקים על   

הרצפה למניעת נפילה במקרה  
של רעידת אדמה.  

מגבונים לחים או ג'ל אנטי בקטריאלי   >
לשמירה על ניקיון אישי.  

כלים חד פעמיים ומגבות נייר במקום   >
מים המיועדים לשטיפת כלים וניקיון.  

שקיות לאיסוף פסולת לשמירה   >
על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים   

תברואתיים.  

ממליצהרשות המים 
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