سفارة دولة فلسطين  -بولندا

الى كافة أبناء وبنات الجالية الفلسطينية في بولندا
تتمنى سفارة دولة فلسطين في بولندا بكافة كادرها ،السلامة والعافية
لجميع ابناء الجالية الفلسطينية والعربية في بولندا .وفي ظل الاوضاع
التي يتعرض لها العالم من انتشار لفيروس كورونا

، COVID- 19

والإجراءات التي تقوم بها الدول ،ومن ضمنها بولندا لحماية مواطنيها
والمتواجدين على أراضيها من الإصابة بهذا الفيروس ،بات من الضروري
التأكيد مرة أخرى على أبناء الجالية الفلسطينية بشكل خاص والعربية
بشكل عام ،اتخاذ كافة عوامل التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة،
لتجنيب كافة مواطنينا وطلبتنا

والمحيط الذي يعيشون فيه مخاطر

الاصابة بهذا الفيروس.
واذ نؤكد على ثقتنا العالية بالاجراءات التي تقوم بها المؤسسات البولندية
لمكافحة هذا الفيروس ،فإننا ندعو كافة المواطنين الفلسطينيين والعرب
الى احترام الانظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الظروف ،وعليه
فقد اتخذت سفارة فلسطين في بولندا الإجراءات التالية ،للإبقاء على حالة
التواصل الدائم في كافة الاوقات؛
-1

خصصت سفارة دولة فلسطين رقم خاصا للطوارئ والتواصل لابناء
الجالية الفلسطينية لأوقات الضرورة .
رقم الطوارئ:

536 231 144
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ندعو كافة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين على الاراضي
البولندية ،الدخول على الرابط المرفق والتسجيل للأهمية القصوى
لتسهيل عملية التواصل عند الضرورة

الرابط الخاص بسفارة فلسطين بولندا:

-3

https://palestineembassy.typeform.com/to/dZhE8q

يطلب من كافة الطلاب الفلسطينيين المتواجدين في المعاهد
وأماكن السكن المخصصة للطلبة الالتزام الشديد بالتعليمات
الصادرة عن الجهات البولندية المختصة ،وقد نشرنا بعض التوجيهات
الصادرة عن وزارة التعليم العالي البولندية ،على موقع الفيسبوك
الخاص بالسفارة؛ وندعو الجميع للحذر في حال وجود أية حالات
مصابة في المحيط ،والتواصل الدائم مع القسم القنصلي في
سفارة فلسطين
رقم الطوارئ:
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536 231 144

العملية التعليمية لم تتوقف وانما جرى اتخاذ إجراءات وقائية ،ما
يدعونا للتأكيد على كافة الطلاب الدارسين في الجامعات البولندية،
عدم مغادرة بولندا في هذه الأوقات ،حيث من الممكن أن تتعذر
عودتهم نظرا للتشويش في حركة الطيران والمعابر والحدود "فمن
الممكن أن تطول هذه الحالة بالنسبة لبعض البلدان الى فترات
بعيدة" ما قد يحول دون التحاقهم بجامعاتهم  /أو امتحاناتهم في
الأوقات المحددة.
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وقف المراجعات القنصلية الا للضرورات القصوى اعتبار ًا من 16
مارس الحالي وحتى اشعار آخر ،وبإمكان المواطنين الفلسطينيين
المقيمين في بولندا والمتواجدين على أراضيها التواصل عبر البريد
الالكتروني
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 info@palestine.plوهاتف السفارة

.228497772

في حالة السفر يطلب من الطلبة المغادرين ابلاغ السفارة فور ًا،
وبالنسبة للطلبة المتواجدين ايضاً ابلاغ السفارة والدخول على الرابط
المشار له أعلاه ووضع ملحوظة بجانب الاسم انه طالب.
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لتسهيل عملية التواصل والمتابعة تواصلت السفارة مع عدد من
الأخوة المقيمين في مختلف المدن ،وسيكونون بمثابة العون
للجميع ،ولهم من السفارة كل الدعم والاسناد ،نأمل من الجميع البقاء
في حالة تواصل معهم في حالات الضرورة:

مدينة وودج ومحيطها

الأستاذ فراس عرفات

601239083

مدينة كراكوف

الأستاذ عمر فارس

664283407

ومحيطها

الأستاذ عاهد الزيتاوي

504779477

مدينة كاتوفيتسه

الاستاذ اسامة عيسى

888030505

ومحيطها

الدكتور محمد صالح

698610118

مدينة بوزنان

الأستاذ عبد القادر مطر

516120216

ومحيطها
مدينة غدانسك

الأستاذ احمد عامر

798732675

ومحيطها
مدينة فروتسواف

الدكتور احمد الصفطاوي

535532238

ومحيطها
مدينة لوبلين

الأستاذ أحمد أبو هاشم

511306258

ومحيطها
كما ونرجو من الجميع أخذ الاحتياطات الضرورية في حال عدم التمكن من
مغادرة المنزل والمدينة ،وبشكل خاص الأسر التي لديها أطفال.
نأمل السلامة للجميع ونؤكد مرة أخرى على ضرورة التسجيل في الرابط
وتعبئة البيانات لنتمكن بشكل طبيعي من التواصل معكم عبر الجهات
البولندية المختصة في حالات الحاجة لذلك.

