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7.03.2020
Judea & Samaria.
Na prośbę kilku ambasad i
konsulatów, w związku z wybuchem
ognisk wirusa (głównie Betlejem,
które
zostało
zamkniętym
miastem), izraelskie siły bezpieczeńs
twa przetransportowały około 3 tys.
zagranicznych turystów z Judei i
Samarii bezpośrednio do portu
lotniczego Ben Guriona celem
wyjazdu z Izraela. W ten sposób
wyjechało 193 Austriaków, 25
Włochów, 1029 Niemców, 499
Hiszpanów, 323 Francuzów, 88
Szwajcarów, 546 Polaków i 497
Rumunów. Izrael udzielił pomocy
logistycznej przy zakupie biletów
lotniczych, a w kilku przypadkach
zorganizował specjalne loty dla
wyjeżdżających turystów.

8.03.2020
Minister obrony, Naftali Bennett,
uczestniczył
w
ćwiczeniach
dowództwa
obrony
cywilnej,
których
scenariusz
zakładał
maksymalne obciążenie systemu
opieki zdrowotnej z powodu
koronawirusa. Podczas ćwiczeń
założono
współpracę
obrony
cywilnej z Siłami Obronnymi Izraela.

9.03.2020
Wszystkie osoby przybywające do
Izraela z zagranicy będą musiały
spędzić 14 dni w izolacji domowej.
Dyrektywa jest natychmiastowa dla
Izraelczyków, a dla obcokrajowców
wejdzie w życie za 72 godziny. Ta
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Dziś wieczorem zaczyna się święto
PURIM – Losy, upamiętniające
wydarzenia z Księgi Estery w Biblii.

decyzja będzie obowiązywać przez
dwa tygodnie.
Wymóg izolacji dotyczy zarówno
Izraelczyków, jak i zagranicznych
turystów. Żadni obcokrajowcy nie
będą mogli wjechać do Izraela bez
udowodnienia, że mają miejsce, by
utrzymać 14 dni kwarantanny. Inni
podróżni, którzy nie są stałymi
mieszkańcami Izraela, nie zostaną
wpuszczeni do kraju i zostaną
odesłani.
Izrael-Jordania. Wieczorem służby
graniczne
zamknęły
przejście
graniczne z Jordanią na moście
Allenby. Przejście będzie zamknięte
do odwołania.

10.03.2020
Autonomia
Palestyńska.
Izrael
przekazał do Autonomii Palestyński
ej 20 ton środków dezynfekujących,
które zostaną użyte do dyzenfekcji
dużych otwartych przestrzeni i
zamkniętych miejsc zgromadzania
się, takich jak kościoły i meczety.
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Szczepionka o krok przed produkcją
seryjną.

wynaleziona teraz w Izraelu,
otrzymała nazwę Tekuma hebr.
przebudzenie.
Linie lotnicze Wizz Air odwołały
wszystkie loty do i z Izraela,

Firma MIGAL dokonała teraz
niezbędnych modyfikacji genetyczny
ch w celu dostosowania szczepionki
do COVID-19, ludzkiego szczepu
koronawirusa, i pracuje nad
uzyskaniem zatwierdzeń bezpieczeń
stwa, które umożliwią testy in vivo.
Pozwoli to na rozpoczęcie produkcji
szczepionki przeciwdziałającej
koronawirusowi. Epidemia rozprzest
rzenia się obecnie na całym świecie.
PS.

aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
nowego koronawirusa. Połączenia
Wizz Air do Tel Awiwu i Ejlatu
zostaną zawieszone między 12 a 23
marca.
11.03.2020
Linie Lotnicze EL AL ogłosiły, że 550
spośród 650 pilotów firmy, zostało
poproszonych o skorzystanie z
bezpłatnego urlopu. Oznacza to, że
80% pilotów El Al będzie na
bezpłatnych urlopach co najmniej do
maja.

Interesujący jest fakt, że
szczepionka na koronawirusa

W IZRAELU TRWA SUPER AKCJA,
WARTA NAŚLADOWANIA!
W Jerozolimie grupa młodych ludzi
skrzyknęła się i pomaga starszym
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osobom – robią zakupy, apteka, itp.,
aby nie wychodzili i nie narażali się na
koronawirusa. A wy jak pomagacie
seniorom?

zostało wypisanych ze szpitala. Jeden
z pacjentów jest w stanie ciężkim, a
sześciu w umiarkowanym.
Brak przypadków wirusa na
południe od Beershevy w tym w
Ejlacie i na całym Negevie.
Ministerstwo zdrowia poinformował
o rano, że liczba liczba pacjentów z
potwierdzoną chorobą
koronawirusową wzrosła do 76 (w
tym ok 30 przypadków na terenie
Autonomii Palestyńskiej). Liczba
pacjentów obecnie
hospitalizowanych wynosi 63, przy
czym 7 jest w trakcie transportu
medycznego do szpitali, 3 pacjentów
przebywa w izolacji domowej, a 3
kolejnych wróciło do zdrowia i

(Mapa rozmieszczenia przypadków
wirusa w Izraelu na dzisiaj
11.03.2020)
Judea
&
Samaria.
Rano
Palestyńczycy obrzucili kamieniami
żydowski samochód przy arabskiej
miejscowości Huwara w środkowej
części Samarii. Ciężko ranny został
14-letni Izraelczyk, który znajduje się
w śpiączce i jest podłączony do
respiratora.
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*Potrzebna

jest modlitwa o tego

chłopca.
Urząd ds. populacji i imigracji
poinformował, że w ciągu ostatniej
doby 10 827 cudzoziemców
dobrowolnie opuściło Izrael. Od
piątku odmówiono wjazdu ponad
400 obcokrajowcom. Równocześnie
8934 Izraelczyków powróciło do
kraju.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

