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 صفحات 1يتضمن األمر 

 

   تنسيق   نشاطات 
 الحكومة في المناطق

 مجموعة أوامر دائمة

 

نظام مرور المرضى سكان قطاع غزة من خارج البالد  :الموضوع

 عبر جسر ألنبي

 :عام .1

ٌأتً هذا النظام من أجل تحدٌد طرٌمة التعامل المطلوبة من أجل تنسٌك مرور  .أ
  .المرضى من سكان لطاع غزة للعالج خارج البالد عن طرٌك جسر ألنبً

ٌتطرق هذا النظام أٌضا إلى المرضى الذٌن ٌرغبون بتلمً العالج على نفمة  .ب
 . التموٌل الذاتً/ وزارة الصحة الفلسطٌنٌة

 :الهدف .2

تلبٌة احتٌاجات مرور المرٌض من سكان لطاع غزة بصورة ذاتٌة أو على متن 

سٌارة إسعاف، إلى خارج البالد عن طرٌك جسر ألنبً، مع الحفاظ على استمرار 

  . حالته الصحٌة

 :الطريقة .3

ٌموم مندوب الصحة الفلسطٌنً بتمدٌم طلب بشأن المواطن الفلسطٌنً الراغب  .أ

بالخروج لتلمً العالج خارج البالد عن طرٌك جسر ألنبً بصورة ذاتٌة أو على 

  . متن سٌارة إسعاف

ٌتم تحوٌل الطلب للحصول على توصٌة من منسك الشؤون الصحٌة فً دائرة  .ب

  . التنسٌك واالرتباط فً غزة

الحجر "ٌتم فتح الطلب فً مركز التصارٌح، وٌتم تشخٌصه بواسطة منظومة  .ت

مولف الجهات األمنٌة، العمر، المواطنة، وجواز : مع االهتمام بفحص" المتدحرج

  . السفر ساري المفعول

بعد تلمً مولف الجهات األمنٌة وتوصٌة منسك الشؤون الصحٌة، ٌجب تحوٌل  .ث

  . نائب رئٌس المسم/ الطلب للمصادلة علٌه من لبل رئٌس

ٌجب أن ٌتم خروج مواطنً لطاع غزة من المطاع بواسطة تصرٌح ٌكون الهدف  .ج

  ". السفر إلى خارج البالد"منه هو 
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 صفحات 2يتضمن األمر 

 

   تنسيق   نشاطات 
 الحكومة في المناطق

 مجموعة أوامر دائمة

فً حال كان الحدٌث عن مرٌض ٌخرج على متن سٌارة إسعاف، ٌجب تحوٌل  .ح

تمرٌر ٌشمل تفاصٌل وبٌانات سٌارة اإلسعاف إلى المعبر، كذلن ٌجب تحوٌل تمرٌر 

إلى غرفة العملٌات فً دائرة التنسٌك واالرتباط وإلى مركز بالغات ٌهودا 

  .والسامرة

 :الطريقة- عودة مريض من األردن إلى غزة  .4

ٌجب تحوٌل الطلب إلى دائرة التنسٌك واالرتباط من أجل فحص الشروط  (1

  :التالٌة

التأكد من أنه سافر إلى خارج البالد عن طرٌك - الممرات الدولٌة  (أ
 .جسر ألنبً

 . مولف الجهات األمنٌة ساري المفعول (ب

وتحوٌله إلى " حجر الحكماء"فتح طلب ومسحه ضوئٌا إلى منظومة  (ت
  . ممثلٌة جسر ألنبً- دائرة التنسٌك واالرتباط فً أرٌحا 

  :توضيحات .5

فً حال تم تمدٌم الطلب بموجب األنظمة، فسٌكون رفض الطلب الطبً من لبل  .أ

رئٌس دائرة التنسٌك واالرتباط فمط، حتى عند اعتراض / رئٌس شعبة العملٌات

  . الجهات األمنٌة

الحجر "إلى منظومة  أرلام الطلبات/ ٌجب أن ٌكون إدخال المالحظات .ب

فً / دلٌما من أجل منع تأخٌر المرٌض على الجسر" حجر الحكماء/ المتدحرج

  .  دائرة التنسٌك واالرتباط فً أرٌحا
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