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 .1בנהלל צוות חרום ישובי מאומן ומיומן.
 .2ההכנות לחרום נעשות במהלך כל השנה ובימים אלו בהם קיים חשש להדרדרות אזורית אנו
נמצאים במצב טוב מאוד בהיבט שליטה בנתונים ,ציוד חרום ישובי וקשר עם המועצה האזורית.
 .3לקחנו חלק בתרגיל המועצה ופיקוד העורף שהתקיים השבוע.
 .4קיים קשר הדוק עם צוותי הצח"י בישובים הסמוכים המאפשר לסייע אחד לשני במידת הצורך.
 .5בימים הקרובים אנו יש לעשות את הצעדים הבאים:
א .כל המשכירים דירה יוודאו כי השוכרים רשומים לתפוצת הסמדיי -בעת רישום למערכת
חובה להזין מספר טלפון נייד המאפשר לקבל הודעות חרום מהוועד המקומי ,צעד זה בא
בכדי לוודא כי קיימת דרך לעדכן בעת הצורך את כל מי שגר בנהלל.
ב .כל משפחה תוודא כי כל אחד יודע מה עליו לעשות ולאן עליו להכנס במקרה של אזעקת
אמת ,בדגש על אנשים מבוגרים הזקוקים לסיוע.
ג .ועדת רווחה  /צוות צח"י רווחה יוודאו כי כל מי שגר לבד או אלו מבינינו שזקוקים לסיוע יקבלו
מענה בעת הצורך.
 .6מקלטים:
א .המקלטים בנהלל נמצאים במצב טוב ,פתרון המיקלוט הינו לצורך כניסה למרחב מוגן
לאנשים הנמצאים בקרבתו ואינם יכולים לרוץ לממ"ד או למקרה ויהיה צורך למיגון במשך
שעות ארוכות/ימים.
ב .לבתים בהם אין ממ"ד יש לפעול לפי פתרון "הכי מוגן שיש" של פיקוד העורף ,הנותן הנחיות
כיצד למצוא את המקום המוגן ביותר גם בבית ללא ממ"ד .מומלץ כמובן לתאם עם השכנים
"להתארח" בעת הצורך ,זמן ההתראה בנהלל מאפשר הגעה לשכנים.
ג .לפני כשבועיים נעשה סקר מקלטים ומלבד שני מקלטים בהם יש הצפה שתטופל בהקדם
שאר המקלטים נקיים ומסודרים.
 .7כיבוי אש -בנהלל צוות תגובה ומחלקת כיבוי אש בצח"י -ציוד הכיבוי רוענן לאחרונה ונמצא
בכוננות.
 .8רפואה בחרום -מחלקת הרפואה בחרום נמצאת בכוננות והציוד הרפואי מרוענן במהלך השנה
כחלק משמירה על כשירות .הוועד המקומי יפעל אל מול קופ"ח למצוא פתרונות לשימוש
במרפאה בעת חרום ולהגדלת מלאי הציוד הרפואי לחרום בנהלל.
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בכבוד רב,
שאול אבידב

