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یکی از دغدغههایی که همه کشورهای جهان در این دوران اپیدمی

کرونا با آن مواجه هستند تصمیمگیری در مورد زمان بازگشت

اقتصادهای ملی به وضعیت طبیعی یا نسبتا طبیعی قبل از اپیدمی
کرونا است .گزارش حاضر مقاله ای است تحت عنوان "چگونگی

شروع مجدد اقتصادهای ملی در دوران بحران ویروس کرونا" که

توسط "دفتر مشاوره بازرگانی جهانی "McKinsey & Company

منتشر شده است و با توجه به اهمیت مدل ارائه شده و کمکی که در
گرفتن الگو در کشور می تواند بازی نماید ترجمه و ارائه شده است.
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با شناخت اختالفات بین مناطق و بخش ها ،دولتها می توانند وارد شده به زندگی و معشیت ما در  100سال گذشته میباشد .اگر

مردم را سریع تر به کار برگردانند و از معیشت مردم حمایت کنند.

ما ویروس را متوقف نکنیم ،بسیاری از مردم خواهند مرد .اگر تالش

همان طور که می دانیم زندگی در سراسر جهان به شدت تغییر برای متوقف کردن این بیماری همه گیر باعث آسیب به شبکههای

کرده است .رهبران جهانی و میلیونها شهروند با بزرگترین چالش اجتماعی و اقتصادی شود ،مردم رنجهای بزرگی را در میان مدت و

طول عمر خود روبهرو هستند .بیماری همه گیر کوویدـ 19نه تنها بلند مدت تجربه خواهند کرد .جهان باید در هر دو جبهه  -سرکوب
نظامهای سالمت بلکه معیشت شهروندان و ثبات اقتصادها را ویروس و کاهش تأثیر منفی بر وضعیت معیشت شهروندان به صورت
همزمان عمل کند .پیشرفتی که در این جبههها ایجاد می کنیم شکل

تهدید میکند.

همان طور که همکاران ما در مستند "حفظ زندگی و معیشت ما" بهبود اقتصادی را مشخص می کند (شکل .)1

نوشته بودند ،تالش برای سرکوب این ویروس بزرگ ترین شوک

شکل  .1تأثیر اقتصادی بحران کوویدـ19طیف وسیعی از سناریوها را در بر میگیرد.
سناریوهایی برای تأثیر کوویدـ ،19پاسخ بهداشت عمومی و سیاستهای اقتصادی بر تولید ناخالص ملی

 :Aسناریوهای محتمل تر  :Bسناریوهایی که احتمال کمتری دارند.
ویروس موجود؛ رشد مجدد قوی

ویروس موجود؛ بهبود آهسته

عود ویروس؛ بازگشت به روند
رشد ،بازگشت به جهان قدرتمند

A3
عود ویروس؛ رشد بلند مدت
آهسته  ،بهبود جهانی مسکوت

A2
تشدید همه گیری؛ بهبود
اقتصادی کامل اما با تاخیر

مداخالت اثربخش
واکنش شـدید سیاسـی از آسیب
سـاختاری جلوگیـری مـی کنـد.
بهبـود به اصول پیـش از بحران
و حرکـت آنی
بهتر

B1

عود ویروس؛ رشد بلند مدت آهسته

A1
تشدید همه گیری؛ پیشرفت
آهسته به سمت بهبود اقتصادی

B5

زمان

تولیدات ناخالص ملی

A4

ویروس موجود اما خسارت بخشی؛
رشد روند بلند مدت کمتر

B2
تشدید همه گیری؛ رکود طوالنی
مدت بدون بهبود اقتصادی

B4

B3

مداخالت تا حدی اثربخش
پاسـخهای سیاسـتی تـا حـدودی
آسـیبهای اقتصـادی را جبـران
میکنـد .از بحـران بانکـی
جلوگیـری میشـود .سـطح
بازیابـی خامـوش

مداخالت بی اثر
رکود اقتصادی خود تقویت کننده
ورشکستگی گسترده و عدم اعتبار؛
بحران بالقوه بانکی

اثرات حذفی و واکنش سیاست اقتصادی
اثربخشی سیاست اقتصادی دولت

کنترل سریع و اثر بخش شیوع
ویروس
پاسخ جدی بهداشت عمومی موفق به
کنترل شیوع طی  2 -3ماه در هر کشور
میشود

بهتر

پاسخ مؤثر،
اما ویروس عود می کند
پاسخ بهداشت عمومی موفقیت آمیز است،
اما اقدامات برای جلوگیری از عود کافی
نیستند ،بنابراین فاصله فیزیکی (منطقه ای)
برای چندین ماه ادامه مییابد

شیوع ویروس و پاسخ
بهداشت عمومی

اثر بخشی پاسخ
بهداشت عمومی

عدم موفقیت مداخالت بهداشت
عمومی
ناتوانی پاسخ بهداشت عمومی در کنترل
طوالنی مدت شیوع ویروس
(به عنوان مثال  ،تا زمانی که واکسن
فراهم شود)
بدتر

بدتر
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تاکنون توجه اکثر دولت ها ،مشاغل و شهروندان به چنین است ،برای چه مدت؟ آیا باید برای همه مناطق

درستی به نجات جان افراد معطوف بوده است .ما و گروههای سنی قرنطینه تحت یک پوشش باشد؟
طیف وسیعی از واکنشها را مشاهده کرده ایم ،از بسیاری از کشورها دارای اقتصادهای بزرگ غیررسمی
حالت شدید (تعطیلی کامل ووهان در چین) گرفته تا هستند ،تراکم جمعیت باالیی دارند و یا خانوارها سطح
تدریجی تر (محدودیت در برگزاری مجامع عمومی و باالیی از بدهی را دارند ،برخی هر سه این موارد را با

ترویج فاصله فیزیکی در برخی از کشورهای اروپایی و هم دارند .این کشورها چه باید بکنند؟

آمریکای شمالی) .سایر کشورها مانند کره جنوبی مسیر دومین ضرورت ـ حفظ معاش ـ به همان اندازه مبهم

سوم را طی کرده اند .رویکرد انجام آزمایشات گسترده است .آیا همه بخشهای اقتصادی باید یکسان رفتار
و ردیابی تماسها ،به آنها این امکان را داده است که کنند؟ چگونه می توان اقتصاد را در بعضی از مناطق
حداقل تا کنون بدون تحمیل محدودیتهای گسترده جغرافیایی ،بدون احیای ویروس ،دوباره شروع کرد؟

در جا بهجایی عمومی ،بتوانند ویروس را کنترل کنند .برای شروع مجدد ایمن چه سیستم هایی الزم است؟

در آمریکای التین ،برخی از کشورها به سرعت واکنش در این مقاله ،دو چارچوب برای شروع مجدد اقتصاد
نشان دادند و در حالی که تعداد بیماران هنوز هم نسبت ًا پیشنهاد می کنیم .اولی برای کمک به دولت ها ،بخش

کم بود ،با هدف مسطح کردن منحنی و کاهش سرعت خصوصی و موسسات غیرانتفاعی طراحی شده است که

انتقال دستور دادند هفتهها قرنطینه کامل انجام شود.

از طریق آن بررسی کنند چه موقع می توانند اقتصاد

کشورهایی نیز به ضرورت دوم چنگ می زنند :حفظ خود را باز کنند؛ و دومین رویکرد ،چگونگی انجام این
معاش مردم .بسیاری از کشورها با سطح بیسابقهای کار را تشریح می کند.

از محرکهای مالی و پولی برای خنثی کردن تأثیر بسیاری از کشورها همچنان در اعماق بحران هستند

اقتصادی بحران واکنش نشان داده اند .به عنوان و هر روز صدها کشته می دهند .اما به نظر می رسد

مثال ،ایاالت متحده اخیراً یک بسته محرک  2هزار برخی دیگر منحنی را مسطح کرده اند .با توجه به آن

میلیارد دالری را تصویب کرده است .با این وجود در که زندگی مردم در معرض خطر است ،االن زمان فکر
مورد آن چه باید بعد از آن انجام شود ،در هر دو جبهه کردن در مورد این موضوع است که با شروع مجدد

بالتکلیفی وجود دارد .بیشتر نظامهای سالمت ملی ،به اقتصاد ،چه اتفاقی می افتد .به قول بزرگ ترین رهبر

ویژه در برخی اقتصادهای نوظهور ،به اندازه کافی برای جنگ در جهان (وینستون چرچیل)" ،این پایان نیست.
انجام وظیفه آماده نیستند .بنابراین کشورها با سؤاالتی این حتی آغاز پایان نیست .اما این ممکن است پایان

هولناک رو به رو هستند :آیا قرنطینه باید ادامه یابد؟ اگر یک آغاز باشد ".دولتها در سراسر جهان باید کارهای
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سختی که هنوز انجام نشده است را بشناسند و به اندازه جدید است .عناصر این سیستمها شامل موارد زیر است:
کافی برای مراحل بعدی بحران آماده شوند.

اولویت بخشی به هر دو ،زندگی و معیشت:
چه موقع محدودیتها را آزاد کنیم؟

ظرفیت کافی خدمات پزشکی خصوص ًا بخشهای
مراقبت ویژه ( )ICUبرای مبتالیان با بیماری شدید

امکان انجام آزمایش تشخیصی برای کوویدـ 19با

تهدید کوویدـ19برای زندگی و وضعیت معیشت تنها در

زمان پاسخ سریع

به بیماری (و در نتیجه انتقال آن) چه از طریق واکسن

و تماس ها ،از جمله ابزارهای دیجیتالی برای به

شرایطی برطرف میشود که تعداد کافی از افراد از ابتال

و چه در مواجهه مستقیم با عامل بیماری زا مصون شده
باشند .تا آن زمان ،دولتهایی که میخواهند اقتصاد

خود را مجدداً شروع کنند ،باید از سیستمهای بهداشت
عمومی بهگونهای برخوردار باشند که به اندازه کافی

برای تشخیص و پاسخ به موارد بیماری قوی باشند.
رهبران باید بدانند که مناطق مختلف ممکن است

سیستمهایی برای شناسایی و جداسازی مؤثر موارد
اشتراک گذاری بدون درنگ دادههای مهم (با این

حال ،سیستمهای مختلف برای کشورها و شرایط

مختلف مناسب خواهند بود)

منابع پزشکی کافی ،از جمله پزشکان آموزش دیده،
تخت بیمارستانی و تجهیزات حفاظت کننده فردی

آموزش عمومی با بهترین شواهد علمی در دسترس

تفاوتهای چشمگیری در آمادگی برای شروع مجدد این عناصر را میتوان با هم ترکیب کرد تا یک مقیاس
اقتصاد خود داشته باشند.

از سطح قدرت نظامهای سالمت فراهم آورد .اگر سطح

اولین و بارزترین عامل تعیین آمادگی ،تعداد موارد جدید قدرت یک نظام سالمت را با ارزیابی شدت انتقال ویروس
بیماری در یک منطقه معین است .مناطقی که دارای ترکیب کنیم ،می توان آمادگی هر منطقه را برای شروع
انتقال قابل توجهی هستند ،باید منتظر انتقال بیشتر مجدد فعالیت ارزیابی کرد (شکل  .)2این ابعاد دوگانه

بیماری متعاقب شروع مجدد فعالیتهای اقتصادی چهار مرحله آمادگی برای بازگشایی اقتصادی را تعیین
باشند .تعداد موارد مبتال و مهمتر از همه ،موارد بستری می کند ،مرحله  4کمترین و مرحله  1بیشترین میزان

در بیمارستانها باید آنقدر کم باشند تا یک سیستم آمادگی را دارد .یکی از مشاهدات گسترده در مورد مراحل

بهداشتی بتواند موارد را به طور فرد به فرد و نه از طریق مختلف آمادگی کشورها :نگرانی ویژهی بسیاری از
اقدامات جمعی مدیریت کند.

کشورهای با اقتصاد نوظهور این سؤال است که چگونه

دومین عامل در این خصوص ،قدرت سیستمهای می توان ظرفیت بخشهای مراقبت ویژه را اضافه کرد.
موجود برای تشخیص ،مدیریت و پیشگیری از موارد مسئولین پاسخگو میتوانند با ترسیم مناطق فرعی
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(استانها ،شهرستانها ،شهرها ،مناطق تحت تأثیر بیمارستان نظامهای سالمت ضعیف تر که در اواسط منحنی اپیدمی قرار
و غیره) بر روی این ماتریس ،زمان آغاز مجدد فعالیتهای دارند داشته باشند .در بسیاری از کشورهای با اقتصاد نوظهور،
اقتصادی را ارزیابی کنند .مناطقی که دارای نظامهای سالمت از جمله چندین مورد در آمریکای التین ،عوامل بسیاری مهم

قدرتمندی هستند و موارد ابتالی معدود یا کمتری دارند و در هستند اما مانع اصلی ظرفیت بخشهای مراقبت ویژه است.
جایی هستند که هنوز ردیابی و جداسازی زنجیرههای انتقال دستیابی به ظرفیت الزم به تالشهای بسیار هماهنگ و یک

امکان پذیر است ،ممکن است رفتاری متفاوت از مناطق با سیستم مدیریت تفصیلی و دقیق نیاز دارد.

شکل .2ماتریس پاسخ محلی می تواند به دولتها در درک دقیق تر شیوع کوویدـ19در مناطق کمک کند.
آمادگی برای شروع
مجدد اقتصاد
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4

کم

آمادگی کم سیستم
و شیوع کم ویروس

آمادگی متوسط سیستم
و شیوع کم ویروس

آمادگی باالی سیستم
و شیوع کم ویروس

آمادگی کم سیستم
و شیوع متوسط ویروس

آمادگی متوسط سیستم
و شیوع متوسط ویروس

آمادگی باالی سیستم
و شیوع متوسط ویروس

شیوع ویروس

آمادگی کم سیستم
و شیوع باالی ویروس

آمادگی متوسط سیستم
و شیوع باالی ویروس

آمادگی باالی سیستم
و شیوع باالی ویروس

زیاد
کم

آمادگی سیستم بهداشت عمومی

زیاد
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موقعیتها در ماتریس ثابت نخواهند بود ،با سقوط موارد خود را به واقعیت های محلی بدهند .با گذشت زمان،

ابتال و فراهم کردن مکانیسم های کنترل بهتر ،مناطق به پیشرفت های علمی دیگری نیز می توانند این حرکت

سمت باال حرکت می کنند و با تقویت نظام های سالمت را تغییر دهند  -واکسن مؤثر ،آزمایش دقیق آنتی بادی،
به سمت چپ حرکت می کنند .ماتریس دستورالعمل های درمان های جدید مشخص برای کوویدـ — 19با فرض
مطلقی را ارائه نمی دهد اما ممکن است ابزاری مفید برای این که در دسترس بوده و به طور وسیعی گسترش یافته

کمک به تصمیم گیری باشد .دولتها می توانند هر روز باشند .این مقاله عوامل فوق را در نظر نمی گیرد .شکل 3

ماتریس را با استفاده از داده های در لحظه به روز کنند .مسیری را که یک شهر بزرگ ،منطقه یا جغرافیای دیگر

یک سیستم اطالعاتی مدیریتی قوی می تواند به کشورها ممکن است به سمت آمادگی اقتصادی طی کند نشان
کمک کند تا از داده های خود استفاده کنند و بتوانند پاسخ می دهد.

شکل .3دولتها قبل از باز کردن بخش هایی از اقتصاد ،باید انتشار ویروس را کند کنند.
آمادگی برای شروع مجدد اقتصاد
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
سفر به حالت عادی بعدی
 Aتا :B
ـاقدامات تعطیل همگانی اجباری در مرحله  ،4گسترش ویروس را کند
می کند و شهر را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند اقتصاد خود را از
طریق اقدامات مرحله  3شروع به بازگشایی مجدد کند.
 Bتا :C
ـبا بازگشایی اقتصاد ،ظرفیت سیستم بهداشت و درمان به طور چشمگیری
گسترش یافته ،بنابراین امکان انتقال به اقدامات مرحله  2فراهم میشود.
ـ اگر ویروس پس از بازگشایی مجدداً گسترش یابد ،ممکن است شهر به
مرحله  3یا  4برگردد.
 Cتا :D
ـشهر به حالت عادی بعدی خود خواهد رسید ،در حالی که ظرفیت مراقبتهای
بهداشتی آن به اندازه کافی گسترش یافته است ،شیوع ویروس متوسط است،
و شهر اقدامات مرحله  1را اجرا میکند.
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کشورها ممکن است معیارهایی را برای سنجش انتشار نیاز نیست تا تحت محدودیت های مشابه قرار گیرند و
ویروس انتخاب کرده باشند .معیار بهینه میزان انتقال میتوانند برخی از فعالیت های اقتصادی خود را از سر
خواهد بود ،اما این معیار به ظرفیت وسیع آزمایش نیاز دارد بگیرند .وقتی این اطالعات را با درک اهمیت نسبی

که ممکن است در بعضی کشورها فراهم نباشد .معیارهای اقتصادی هر منطقه ،که در ادامه توضیح داده میشود
پیشنهادی ممکن است شامل میزان رشد موارد ابتال و همراه کنیم ،این اطالعات مسئولین را قادر میسازد تا

فراوانی تجمعی موارد باشد .شکل  4نشان می دهد که به سرعت مکان هایی را که در آنها مشاغل بیشتری در
یک کشور چگونه می تواند از این ماتریس استفاده کند .معرض خطر هستند را شناسایی کنند -که به نوبه ی خود

در این مثال بسیاری از نواحی باید مقررات سختگیرانه به مسئولین کمک می کند تا تالشها را در جهت ایجاد
را ادامه دهند تا سرعت انتقال پایین بیاید .نواحی دیگر ظرفیت مراقبت های بهداشتی در اولویت قرار دهند.

شکل  .4مسئولین باید پاسخ نظام بهداشت عمومی مناطق را پیگیری کنند.
آمادگی برای شروع مجدد اقتصادی

کم

مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4

منطقه 15

شیوع ویروس

منطقه 1
منطقه 5

منطقه 7
منطقه 17
منطقه 11

زیاد
کم

آمادگی سیستم بهداشت عمومی

زیاد
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در مجموع مناطق می توانند به منظور بازگشایی مجدد میان مناطق را امکان پذیر کرده و از راه حل های متضاد که

بخش های اقتصادی به چهار مرحله آمادگی تقسیم بندی می تواند انتقال را تشدید کند ،جلوگیری می نماید .همچنین

بوکارها دورنمایی
شوند (شکل  .)5برای هر مرحله ،مسئولین می توانند سطح این ماتریس می تواند به شهروندان و کس 
میزان فعالیت قابل انجام را تعریف کنند ،که به آنها اجازه ارائه کند از آنچه که انتظار می رود رخ بدهد ،که به نوبه

می دهد سیاستها و فعالیت های ویژه را تعدیل نمایند.

ی خود میتواند تسهیلگر انجام فعالیتهای اقتصادی در

به عالوه ،ماتریس پاسخ محلی ،هماهنگی سیاستها در مقیاس گسترده با حداقل انحراف باشد.

شکل  .5در هر مرحله دولتها می توانند سیاست هایی را برای بازگشایی بخشی از اقتصاد

اجرا کنند :یک مثال.
مرحله 1

پرخطر

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4

محدودیت هایی برای تردد در نواحی ،ماندن در خانه یا در مکانهای مشخص ماندن در خانه یا در مکانهای مشخص ماندن در خانه یا در مکانهای مشخص
شده
شده
شده
زمان ها ،و روزهایی خاص از هفته

مردم
بقیه افراد

محدودیتی وجود ندارد ،اما دورکاری محدودیتی وجود ندارد ،اما دورکاری به محدودیت هایی برای تردد در نواحی ،ماندن در خانه در حالت جداسازی اجباری
ضروری است
زمان ها ،و روزهایی خاص از هفته
شدت توصیه میشود
توصیه میشود

ضروری

همهی بخشها مجاز به فعالیت شروع آمادهسازی مدیریت زنجیرههای دولت تا حدی زنجیرههای تامین دولت مدیریت زنجیرههای تامین
هستند ،و زنجیرههای اساسی تامین بر اساسی تامین در مشارکت با بخش ضروری را با مشارکت بخش خصوصی ضروری را با مشارکت بخش خصوصی
تضمین میکند
مدیریت میکند
خصوصی توسط دولتها
پایه بازار راه اندازی میشود

بقیه
بخشها

بیشتر بخشها مجاز به فعالیت هستند تنها بخش های کمی مجاز به فعالیت
اما نیاز است آنها با فاصلهگذاری هستند و نیاز است که آنها با فاصله تنها فعالیتهایی که میتوانند به صورت
همهی بخشها مجاز به فعالیت هستند
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی آنالین راه اندازی شوند ،مجاز هستند
خاص هماهنگ شوند
خاص هماهنگ شوند

بخشهای
اقتصادی

حمل و نقل

محدودیتهایی برای حرکتهای محدودیتهای زیادی برای حرکتهای حرکت در درون منطقه محدود به موارد
محدودیتی برای حرکت درون منطقه
درون منطقهای ،هیچ حرکت برون درون منطقهای ،هیچ حرکت برون استثنایی میشود ،هیچ حرکتی برون
وجود ندارد
منطقه مجاز نیست
منطقه ای مجاز نیست
منطقه ای مجاز نیست

اجتماعات

رویدادها محدود به اعضای خانواده و
رویدادهایی تا جمعیت  200نفر در رویدادهایی تا جمعیت  50نفر در فضاهای رویدادهایی تا جمعیت  ۱0نفر در فضاهای
مراقبین در صورت نیاز در فضاهای
عمومی و خصوصی مجاز هستند
فضاهای عمومی و خصوصی مجاز هستند عمومی و خصوصی مجاز هستند
خصوصی
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شروع مجدد اقتصاد محلی :یک رویکرد دقیق

شامل مراقبت های بهداشتی ،دفاعی و امنیت ،تهیه کاال و

با درک ساختار اقتصادی هر ناحیه ،دولتها می توانند به خدمات استراتژیک نظیر مواد غذایی ،پزشکی ،انرژی ،آب،
سرعت مکان هایی را که فعالیت اقتصادی میتواند مجدداً گاز ،و ارتباطات حتی در قرنطینه هم به فعالیت واداشته

راهاندازی شود تشخیص دهند .برای انجام مناسب آن ،شوند .بقیه بخشها می توانند به تدریج و به صورت

دولتها می توانند ریسک انتقال و اهمیت نسبی اقتصاد منطقه ای همزمان با فروکش کردن بحران بهداشت
هر بخش را ارزیابی کنند .برای مثال مقامات مسئول عمومی مجددا بازگشایی شوند .یک گروه می تواند زمانی

ممکن است اهمیت را با استفاده از معیارهایی نظیر کل که آمادگی منطقه از مرحله  4به مرحله  3رسید ،شروع
کارکنان ،مشاغل حساس ،و میزان سهم در اقتصاد تعریف به فعالیت کند .گروه دوم می تواند وقتی که منطقه در

کنند (شکل .1)6

مرحله  2است ،زمانی که ریسک انتقال نسبتا تحت کنترل

این تجزیه و تحلیل ممکن است به جزئیات بیشتری برای است شروع به فعالیت کند .بقیه مشاغل می توانند دیرتر
زیر بخشها و مشاغل انفرادی نیاز داشته باشد .تعیین بازگشایی شوند ،زمانی که سرعت انتقال به حداقل رسیده
ویژگی در این سطح از جزئیات می تواند از بین رفتن باشد یا پروتکل مشخصی برای گزارش فعالیتهای با
مشاغل با ریسک انتقال پایین را به حداقل برساند.

ریسک انتقال باالتر ایجاد شده باشد.

نیاز خواهد بود برخی از بخش های استراتژیک اقتصادی
.1معیارهای کمی برای توصیف این که چه طور یک فعالیت اقتصادی در انتقال سهم دارد فراهم است .تا زمانی که یک معیار بهتر فراهم شود ما از
یک استاندارد بر اساس تعداد افراد با تعامل نزدیک و برای دوره های طوالنی تر استفاده می کنیم.
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شکل  .6دولت ها می توانند بخشها را بر اساس ارتباط اقتصادی خود اولویت بندی کنند.
تصویری از این که چه طور کشورها می توانند بخشها را اولویت بندی کنند.

بخش های ضروری که باید همیشه باز باشند:

کشاورزی

مراقبتهای بهداشتی

مالی و بیمه

حمل ونقل

ادارات عمومی و دفاعی

صنایع عمومی مانند برق و تلفن

کارخانهها

اطالعات و ارتباطات

گروه 1

بخش 12

بخش 1

بخش 2

بخش 10

بخش 7

کم

گروه 2

بخش 4

ریسک انتقال

بخش 3

بخش 9

بخش 5

گروه 3

بخش 11
بخش 8

بخش 6

زیاد
زیاد

ارتباط اقتصادی
(متفاوت در هر کشور)

کم
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همزمـان بـا بازگشـت بخـش هـای مختلـف بـه نیازهــا یــا فرآیندهایــی توســط هــر بخــش یــا زیــر
فعالیتهـای اقتصـادی ،رهبـران جوامـع نیـز بایـد بخــش بــه منظــور تضمیــن ســامت کارکنــان و نیــز

دسـتورالعملهای بهداشـتی و رفتـاری را بـه منظـور ســایر افــراد جامعــه ممکــن اســت ضــرورت داشــته
کاهـش احتمـال انتقال بیمـاری وضع کنند .بـه منظور باشــد .رهبــران بهداشــت عمومــی جامعــه و صنایــع

حفـظ فاصلـه فیزیکـی و پیشـگیری از شـعله ور شـدن مرتبــط بایــد بــا همــکاری یکدیگــر ،قبــل از برداشــتن
مجـدد مـوارد جدیـد ضـرورت دارد تقریبـ ًا در تمـام قرنطینــه هــا ،دســتورالعملهایی بــرای هــر زیــر

بخشهـا دسـتورالعمل هایـی تعبیـه شـوند:

بخــش آمــاده کــرده باشــند.

دورکاری ،راهنماهای سلامت محور و بهداشـت محور ،آنهــا مــی تواننــد بــا همــکاری بــا یکدیگــر منابعــی
پایـش مکـرر دمای بدن افراد به منظور کشـف زودرس تهیــه کننــد و بــه شــهروندان و کارگــران در خصــوص

مـوارد جدیـد ،گـزارش مـوارد مرتبـط بـه مسـئولین چگونگــی اســتفاده از دســتورالعملها آمــوزش هــای

بهداشـتی ،و انجـام اقداماتـی بـه منظـور اطمینـان از الزم را ارائــه نماینــد.
اجـرای دسـتورالعمل هـای فـوق توسـط افراد.

شـکل  7دسـتورالعمل هـای عمومـی و اختصاصـی هر

در واقـع ،تمکیـن دسـتورالعمل هـای مربوطـه ،تأثیـر بخـش جهـت از سـرگیری فعالیتها را نشـان میدهد.
شـگرفی بـر جایـگاه هر بخـش در ماتریس فـوق دارد .ایـن توصیههـا مبنـی بـر پژوهـش های موسسـه مک

مـی تـوان مشـاغل را بهگونـه ای بازتعریـف کـرد کـه کینـزی و تجربـه چندیـن کشـور آسـیایی از قبیـل

در شـرایط ایمـن تـری از سـرگیری شـوند.

چیـن ،ژاپـن ،سـنگاپور ،و کـره جنوبـی کـه از ایـن

عــاوه بــر مــوارد فــوق ،تدویــن و بــه کارگیــری پیش دسـتورالعملها اسـتفاده کـرده انـد تهیـه شـده اسـت.
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شکل  .7دستورالعمل هایی که برای امنیت و سالمت در هر دو بخش ضروری هستند.
دستورالعمل های اختصاصی بخش :ریزه کاریها

اقدامات متقابل
دورکاری را برای  3-6ماه آینده تشویق کنید
دور کاری

1

•خرید الکترونیک را از طریق ارتباطات و بازاریابی را از
طریق برگزاری پویشها راه اندازی کنید

سایتهایی برای تشویق پرسنل خالق دورکار تعبیه
•داد و ستدهای الکترونیک را از مالیات معاف کنید
کنید

•دور کاری و کار حضوری را تا حد امکان به صورت
مطمئن شوید حداقل  1/5متر فاصله بین هر دو
متناوب اجرا کنید ،به خصوص در مورد پرسنل و
نفر وجود دارد
مشاغل اداری
فاصله گذاری فیزیکی

کنترل دمای بدن

بهداشت و سالمت

گزارش دهی

تشدید مقررات

حداکثر ظرفیت اماکن سربسته را با وضع مقرراتی
•حداکثر تعدادی که میتوانند در هر زمان در فروشگاهها
مشخص کنید
حضور داشته باشند را براساس مساحت هر فروشگاه
هر نوع واقعهای که مستلزم حضور بیش از  25نفر تعیین کنید
در یک مکان باشد را ممنوع کنید
•مطمئن شوید که همه جلسات بزرگ به صورت آنالین
روزانه در تمام فروشگاهها و ساختمانها دمای بدن برگزار میشوند
افراد را اندازهگیری کنید
•برای کارکنان بخش اداری شیفتهای کاری متمایز
از کارکنان بخواهید با مشاهدهی اولین عالئم قابل تعریف کنید (برای مثال روز کار و شب کار ،آخر هفته،
تعطیالت)
انتساب به کوویدـ ،19خود را قرنطینه کنند

برنامه گندزدایی روزانه (برای نقاط ضروری) تعبیه •زمانهای شروع و خاتمه کار و نیز زمان صرف غذا را
برای پرسنل به صورت متمایز تعریف کنید
کنید
پرسنل را به استفاده از دستورالعملهای اجباری •روشهای اشتراک استفاده از خودروهای شخصی را
سالمت و بهداشتی (نظیر شست و شوی دستها ،برای کارکنان ترویج کنید تا جا به جایی با وسایل نقلیه
ماسک و دستکش) تشویق کنید
عمومی به حداقل برسد
هر موردی از عالئم کوویدـ 19را به مسئولین
•ساعات کاری واحدهای تجاری را افزایش دهید
بهداشتی گزارش کنید
زنجیره انتقال عفونت را به مسئولین بهداشتی •ساعات مشخصی برای ارائه خدمات به افراد پرخطر
تعیین کنید
گزارش کنید
بخش های مختلف را به طور تصادفی چک کنید
تا از تبعیت دستورالعملها اطمینان حاصل کنید
برای عدول از مقررات جریمه وضع کنید

 .1تمامی این دستورالعملها باید مبتنی بر نیازها باشند و نیز زمینه اجرای آنها به روشنی تعریف شود.
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فنآوری نقش مهمی در صدور مجوز برای بازگشت افراد به کار ایفا خواهد کرد ،اما هر کشور
باید موضوع حریم شخصی افراد را در معرفی سیستم هایی از این قبیل در نظر داشته باشد.
کشورها باید تالش های گسترده تری را برای برای مقابله با افزایش انتقال احیا شود .اوج گیری مجدد
محافظت از زندگی و معیشت ارائه کنند .روش ما به بیماری یک خطر واقعی است و در بسیاری مکانها

تقویت پیوسته ی سیستم مراقبت بهداشتی از طریق بدون شک اتفاق خواهد افتاد.

عواملی نظیر ظرفیت گسترده انجام تست ،افزایش کشـورها و نیـز شـهروندان به طور طبیعی برای شـروع

ظرفیت بخشهای مراقبت ویژه محلی ،و توانایی پایش مجـدد فعالیـت های اقتصـادی خود نگران هسـتند .اما
و قرنطینه زنجیره های انتقال نیاز دارد .فن آوری نقش کشـورهایی کـه مرحلـه طبیعـی بعـد را بـا فکـر ایجاد
مهمی در صدور مجوز برای بازگشت افراد به کار ایفا مـی کنند ،نسـبت به آن هایـی که به طـور اتفاقی وارد

خواهد کرد ،اما هر کشور باید موضوع حریم شخصی مرحلـهی بعـد میشـوند ،موفقیـت بیشـتری در نجـات
افراد را در معرفی سیستم هایی از این قبیل در نظر هـر دو جنبـهی زندگـی و معیشـت مـردم خـود کسـب

داشته باشد .ماتریس پاسخ محلی باید به طور مکرر خواهنـد نمود.
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این گزارش توسط کمیته اپیدمیولوژی کووید ـ  19دانشگاه علوم پزشکی تهران با حمایت و
همکاری دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سالمت تهیه شده است.

در پی وقوع همه گیری بیماری کرونا  ،2019کمیته اپیدمیولوژی کووید ـ  19دانشگاه علوم پزشکی تهران بر

اساس چارچوب ابالغی وزارت متبوع ،با مشارکت واحدهای مختلف دانشگاه از جمله دانشکده بهداشت؛

معاونتهای درمان ،بهداشت ،و تحقیقات و فنآوری دانشگاه؛ و مدیریت آمار و فنآوری اطالعات و حضور
متخصصین مختلف دانشگاه تشکیل گردید .این کمیته ضمن رصد آنچه در بیمارستانها و شبکههای

بهداشتی تحت پوشش دانشگاه در رابطه با اپیدمی کووید ـ  19میگذرد ،به انتشار سلسله گزارشات و
تحلیلهای اختصاصی و عمومی برای کمک به تصمیمگیری مدیران دانشگاه می پردازد.
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