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گزارش حاضر نتیجه تالش مشترک موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان و 
گروه مطالعاتی دیده بان فناوری است که با تکیه بر تجربه حضور در کشور چین و تسلط به 
زبان چینی، پایش مستمر رویدادهای حوزه علم، نوآوری و فناوری این کشور و با بررسی 
پژوهش  این  در  درآمده است.  تحریر  به رشته  انگلیسی  و  چینی  برخط  منابع  جدیدترین 
اقدامات اصلی دولت چین در دوران اوج بحران، مدیریت مؤثر بحران توسط دولت چین، 
با این  بیماران مبتال به کوید-19 و حمایت های دولت جهت مقابله  مدیریت روند درمانی 
بیماری، استفاده از فناوری های نوین در زمینه مدیریت بحران، حمایت های  دولت چین از 
گروه های شغلی مختلف و تعامالت چین با مجامع بین المللی مورد مطالعه، تحلیل و ارزیابی 

قرار گرفته است. 

امید است نتایج این پژوهش موردِ استفاده فعاالن و دست اندرکاران این مقوله مهم قرار گیرد.

موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان
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خالصه مدیریتی

پس از مشاهده اولین عالئم همه گیری ویروس ناشناخته کرونا در دسامبر 2019، دولت 
چین با اتخاذ و اجرای تصمیماتی قاطع و دقیق توانست این ویروس را به سرعت و ظرف کمتر 
از چهار ماه مهار کند. جالب این که پس از این بازه زمانی چهار ماهه، بیش از 90 درصد از 
مشاغل فعالیت خود را از سرگرفتند. آمار منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت درباره 
میزان ابتال و مرگ ومیر شهروندان چینی به خوبی گویای این مسأله است. همانطور که در 
از ماه  پایدار و کنترل شده بعد  نمودار زیر نشان داده شده است، چین شاهد روندی بسیار 
مارس 2020 بوده است و برای چند ماه متوالی هیچ مورد مرگ ومیر در بسیاری از شهرها و 
حتی پایتخت این کشور مشاهده نشده است، آمار تلفات در این کشور تک رقمی بوده و 

موارد ابتال بسیار اندک بوده است. 

نمودار هفتگی میزان مبتالیان و میزان مرگ و میر در چین تا تاریخ 13 می 2021 

این  با  مقابله  در  چین  کشور  دستاوردهای  دیگر  از  نیز  واکسن  تزریق  و  تولید  فرآیند 
همه گیری به شمار می آید. اگرچه چین پس از اتمام آزمایشات انسانی خود از ژانویه 2020 
فرآیند تزریق واکسن را به تدریج آغاز کرد، اما فرایند تزریق واکسن به طور مرتب و روزانه 
در این کشور از 20 مارس 2021 انجام شده است. به طور کلی، بیش از 80 درصد از اهالی 
روزانه  تزریق  ظرفیت  حاضر،  حال  در  شده اند.  واکسینه   2021 می  ماه  اواخر  تا  پایتخت 

واکسن در کشور چین حدود 20 میلیون دوز است.
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روند انجام واکسیناسیون در چین تا 21 ماه می 2021

مهم ترین عوامل موفقیت چین در مهار همه گیری ویروس کرونا عبارتند از:

اجرایی  ◉ مقام  باالترین  مسئولیت  با  قدرتمند  مدیریتی الیه بندی شده  نظام  تشکیل یک 
کشور

به  ◉ اولویت بخشی  و  نظام حاکمیتی کشور  باالترین سطوح  در  مستمر  تشکیل جلسات 
سالمت مردم

اطالع دقیق از میزان موارد مشکوک و ابتال ازطریق تسهیل و گسترش انجام آزمایشات  ◉
تشخیصی

همراهی اقشار مختلف ملت و مجریان در اجرای صحیح و دقیق تصمیمات ◉
نظارت شدید بر اجرای دقیق قوانین ویژه شرایط بحران ◉
بازدیدهای میدانی مستمر مسئولین رده باالی چین از استان های درگیر ◉
کمک های نیروهای داوطلب مردمی ◉
تکمیل زنجیره  پایش، ثبت و تحلیل اطالعات با کمک زیرساخت های فناورانه ◉
سنجش  ◉ سالمت،  کدهای  )نظیر  راهکارهای خالقانه  از  استفاده  و  نوآوری  به  اهمیت 

دمای بدن با روش های پیشرفته و تهیه نقشه های برخط و به هنگام از تردد و ارتباطات 
افراد مبتال...(
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 افزایش قابل توجه ظرفیت بیمارستان ها و تعداد تخت ها و واحدهای قرنطینه ای جهت  ◉
درمان و ترخیص سریع بیماران در مراحل ابتدایی ابتال

مهم ترین عوامل موفقیت کشور چین در مهار ویروس کرونا

 

ترین مقام اجرایی تشکیل یک نظام مدیریتی الیه بندی شده  با مسئولیت باال•
کشور 

ماعی کشور و تشکیل جلسات مستمر در باالترین سطوح نظام سیاسی و اجت•
اولویت بخشی به سالمت مردم

ترش انجام اطالع دقیق از میزان موارد مشکوک و ابتال ازطریق تسهیل و گس•
آزمایشات تشخیصی

ماتهمراهی اقشار مختلف ملت و مجریان در اجرای صحیح و دقیق تصمی•

نظارت شدید بر اجرای دقیق قوانین ویژه شرایط بحران•

درگیربازدیدهای میدانی مستمر مسئولین رده  باالی چین از استان های•

کمک های نیروهای داوطلب مردمی•

اخت های فناورانهاطالعات با کمک زیرستکمیل زنجیره  پایش، ثبت و تحلیل•

المت، نظیر کدهای س)اهمیت به نوآوری و استفاده از راهکارهای خالقانه •
به هنگام از سنجش دمای بدن با روش های پیشرفته و تهیه نقشه های برخط و

...(تردد و ارتباطات افراد مبتال

افزایش قابل توجه ظرفیت بیمارستان ها و تعداد تخت ها و واحدهای•
ی ابتالقرنطینه ای جهت درمان و ترخیص سریع بیماران در مراحل ابتدای

آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در چین هم اکنون )ماه می 2021( به نزدیک صفر رسیده 
از  استفاده  جریان  است.  در  عادی  به صورت  مردم  روزمره  فعالیت های  و  و کسب وکارها 
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ماسک در اماکن سربسته و پرتردد )مراکز خرید، بازار، بانک ها و غیره( الزامی است، اما 
در فضای باز سخت گیری کمتری درباره استفاده از ماسک اعمال می شود. به عالوه، تکمیل 
پرسشنامه های روزانه فردی )ازطریق تلفن های همراه هوشمند( و پایش مستمر کد سالمت 
افراد از درب منازل تا ورود و خروج به اماکن مختلف همچنان ادامه دارد. در نواحی متراکم 
و شلوغ نظیر ایستگاه های مترو نیز دمای بدن افراد به روش های نوین اندازه گیری می شود تا 
در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک به سرعت این مسأله مدیریت شود و از انتشار 
گذشت  از  پس  هنوز  کشور  این  مرز های  این که  جالب  آید.  عمل  به  جلوگیری  ویروس 
حدود یک سال و نیم بر روی بیشتر اتباع خارجی بسته است و تردد های ضروری بین المللی 

صرفا تحت شرایط بسیار سخت گیرانه انجام می شود.
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چکیده

با همه گیری ویروس کرونا در سال 2020 در جهان  این که بحران شدیدی همزمان  با 
حاکم شد، اما چینی ها با انجام اقداماتی مؤثر موفق شدند این ویروس را به سرعت و ظرف 
کمتر از چهار ماه مهار کنند. هرچند با گذشت بیش از 18 ماه، هنوز کشورهای زیادی با 
اما چین همواره  اقتصاد در حال زورآزمایی  هستند،  چالش مدیریتی در حوزه بهداشت و 
عملکرد موفقی در زمینه مهار همه گیری ویروس کرونا نشان داده است و با اتخاذ رویکردی 
جامع توانسته است بازگشت مردم به وضعیت عادی را تسهیل نماید. در این گزارش، اقدامات 
کلیدی و گام به گام چین به ویژه در چهار ماه ابتدایی سال 2020 با استناد به منابع موجود شرح 
داده شده است. به عالوه، شاخص های اصلی موفقیت چین در زمینه مهار ویروس کرونا نظیر 
چگونگی تصمیم گیری ها، اجرای کامل و هماهنگ مصوبات باالدستی، نحوه  اعمال و لغو 
اجرای  تقاضا جهت  مورد  امکانات  تأمین  و  درمانی  نهادهای  مداخله  سریع  محدودیت ها، 
و  واکسیناسیون  انجام  روند  نهایت  در  و  کار  به  بازگشت  در  مشاغل  از  حمایت  قرنطینه، 
مذکور  موارد  تمامی  است  گفتنی  گرفته است.  قرار  بررسی  مورد  بین المللی  همکاری های 
دال بر این واقعیت است که چین با بهره گیری از یک نظام مدیریت منسجم موفق به انجام 
مجموعه ای از اقدامات مؤثر در راستای کنترل و قطع زنجیره  گسترش این بیماری همه گیر 

خطرناک شده است.



اقدامات کشور چین در مهار همه گیری ویروس کرونا12

1- مقدمه 

در آغاز شیوع همه گیری کرونا در چین شاید کمتر کسی فکر می کرد این ویروس تا این 
حد مقاوم، ماندگار و مخرب باشد. از این رو، شرایط فعلی آزمون سختی را برای مسئولین و 
دولت های کشورهای مختلف به ویژه کشورهای پیشرفته رقم زده است. هرچند برخی کشورها 
بی عالج- و  مسری  ویروس  این  ظهور  کانون  اولین  چین-به عنوان  با  همجواری  وجود  با 

توانسته اند راهکارهای  مؤثری در پیش گیرند، اما چین به طور ویژه و بارزی موفق شده است 
مدیریت قدرتمند  خود را در اداره  کالن پرجمعیت ترین کشور دنیا به  منصه ظهور برساند. 

ووهان مرکز استان خوبِی1 به عنوان ششمین شهر پرجمعیت چین و پنجمین شهر بزرگ 
دنیا پس از شانگهای، مسکو، پکن و لندن به شمار می آید. جمعیت این شهر در سال 2010 
حدود ده میلیون نفر بوده است که با احتساب جمعیت حومه  شهر بالغ بر 12 میلیون نفر است. 
از آنجا که بازار عمده فروشی غذاهای دریایی و فروش حیوانات زنده2 به عنوان علت اصلی 
شیوع این بیماری به شمار می آمد، این بازار بالفاصله تعطیل شد و اقدامات فراوانی جهت 
کنترل شیوع و کاهش مرگ و میر در چندین مرحله انجام شد. روند شیوع ویروس کرونا از 
20 ژانویه تا 7 فوریه سال 2020 براساس اطالعات منتشر شده توسط کمیسیون بهداشت ملی 

چین3 در زیر نشان داده شده است. 

1. Hubei
2. Huanan Seafood Wholesale Market
3. National Health Commission

بازار عمده فروشی غذاهای دریایی و فروش موقعیت ووهان در نقشه ی کشور چین  ]1[        
حیوانات زنده در ووهان ]2[
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روند شیوع ویروس کرونا از 20 ژانویه تا 7 فوریه 2020 ]3[ 

به طور کلی، مهار و کنترل بحران کرونا در چین را می توان در دو مرحله زمانی یعنی 
چهار ماه ابتدایی و دوره  بعد از آن دسته بندی کرد. دولت طی چهار ماه ابتدایی )از ژانویه 
سطوح  در  را  مدبرانه ای  و  قاطع  سریع،  تصمیمات  شهروندان  جان  حفظ  به منظور   )2020
افزایشی  بنابراین، روند  اجرایی کرد.  پایین تر  به دقت در سطوح  و  اتخاذ کرد  عالی کشور 
شیوع ویروس در چین در فاصله  یک ماه از آغاز اپیدمی مهار شد و دو ماه بعد نیز افزایش 
اپیدمی در ماه سوم، عملکرد قابل قبولی از  موارد جدید یک رقمی شد و پس از غلبه بر 
مدیریت بحران دولت چین در انظار جهانیان نمایان شد ]5[. این امر حاکی از اهمیت استفاده 
است.  زمانی  بازه های  ابتدایی ترین  در  بحران  با  مواجهه  در  طالیی  فرصت های  از  صحیح 
پایش مستمر  اول و  قبلی خود در مرحله  با حفظ دستاوردهای  بعد دولت چین  در مرحله 
توانست شرایط عادی در کسب وکار و  مناطق مختلف کشور  انتشار ویروس در  وضعیت 
زندگی روزانه مردم ایجاد کند. هرچند گزارش های رسمی نشان می دهند که آمار تلفات 
درحال حاضر )ماه می 2021( در سراسر کشور چین یک رقمی شده است و هر روز موارد 
ایجاد  کشور  این  در  پایداری  شرایط  مجموع  در  اما  می شود،  شناخته  ابتال  از  کمی  بسیار 
شده است. گفتنی است تمام شهروندان با استفاده از کدهای سالمت به عنوان حافظه  سالمت 
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فردی قادرند مشخصات بهداشتی خود را به صورت برخط ذخیره نمایند. این کدها به عنوان 
به  سوار شدن  برای  هم  هنوز  و  به کارگرفته  می شوند  عموم  برای  همچنان  کارآمد  روشی 
از ماسک در  استفاده  قرار می گیرند.  استفاده  اماکن شلوغ مورد  به  یا ورود  مترو  تاکسی، 
اما در فضای  الزامی است،  بانک ها و غیره(  بازار،  اماکن سربسته و پرتردد )مراکز خرید، 
برای  همچنان  در چین  می شود.  اعمال  ماسک  از  استفاده  درباره  کمتری  باز سخت گیری 
این کشور  در  همچنین،  می شود.  افراد چک  بدن  دمای  شلوغ  مکان های  و  مترو  به  ورود 
همچنان استفاده از کدهای سالمت و پر کردن پرسشنامه های روزانه الزامی است. مدارس 
و دانشگاه ها با رعایت اصول بهداشتی باز است. در بیشتر موارد، کالس های دانشجویان با 
توجه به امکانات موجود و میزان تحقق پذیری الزامات و شیوه نامه های بهداشتی به صورت 
ترکیبی از کالس های حضوری و بر خط برگزار می شوند. یکی از نکات جالب توجه این 
است که علی رغم گذشت 18 ماه از ابتدای همه گیری، حتی دانشجویان خارجی چین که 
فعال در خارج از کشور چین بسر می برند نیز موظف هستند درباره وضعیت سالمتی و دمای 
بدن خود اطالع دهند و در صورت ارتباط با مبتالیان و حضور در مکان های پرخطر گزارش 
دهند. ارسال این گزارش هر روز از طرف کارمندان دانشگاه پیگیری می شود. در صورت 
اهمال در ارسال گزارش، دانشجویان اخطار خواهند گرفت و پس از سه بار اخطار قطعا با 
مشکل در زمینه بورسیه و فارغ التحصیلی خود مواجه خواهند شد. دانشجویان از بامداد هر 
روز تا ساعت 10 به وقت پکن فرصت دارند این گزارش را ارسال کنند و هر روز به آن ها 
کنند.  ارائه  در گزارش جدید  را  مربوطه  اطالعات  می توانند  زمانی  که چه  می شود  اعالم 
همانطور که در نمودار 1 نشان داده شده است، بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس 
بوده است.  مورد  با 1293  برابر  مشاهده شده است که  در 13 آوریل 2020  در چین  کرونا 
اندازه نبوده است. بعد از آن نیز  جالب این که رقم قربانیان پس از این تاریخ هرگز به این 
بیشترین آمار کشته شدگان مربوط به 10 آگوست 2020 است که تعداد قربانیان برابر با 22 
نفر در روز  به 13  از 25 ژانویه 2021 که آمار مرگ  بعد  نفر بوده است. شایان ذکر است 
رسید، مقادیر مرگ و میر همواره کمتر از 8 نفر یا در حد صفر بوده است. الزم به ذکر است 
روز  برای چند  استان ها  برخی  در  مرگ و میر  آمار  مِی 2021،  ماه  تا  سال 2021  ابتدای  از 
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متوالی برابر با صفر بوده است. مقایسه  آمار مرگ ومیر نشان می دهد که کل تلفات ناشی از 
همه گیری کرونا در چین از آوریل 2020 تا اواخر ماه می 2021 حدود 225 نفر بوده است.

آمار مبتالیان نیز فراز و فرود مشابهی داشته است و مجموع مبتالیان چین براساس آخرین 
گزارش های رسمی تا 13 می 2021 برار با تقریبا 106 هزار نفر بوده است ]4[. 

رنگ بندی سه گانه ی وضعیت سالمت افراد کد سالمت برای استفاده در تاکسی  

نمودار 1- نمودار هفتگی میزان مبتالیان )باال( و میزان مرگ و میر )پایین( در چین تا 
تاریخ 13 می 2021 ]4[
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2- بررسی اقدامات اصلی دولت چین در دوران اوج بحران

پس از اعالم رسمی شیوع همه گیری ویروس کرونا در 31 دسامبر 2019 در شهر ووهان، 
دولت چین به سرعت و در باالترین سطح به این مسئله پرداخت و حزب کمونیست چین1 
مقابله با این اپیدمی را به عنوان اولویت اصلی کشور اعالم کرد. دبیر حزب و رئیس جمهور 
دولت  کلی،  به طور  داشت.  عهده  بر  را  بحران  این  اداره   مسئولیت  جین پینگ،  شی  چین، 
چین با تکیه بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، زیرساخت های فناورانه و صنعتی مناسب، 
حمایت مردمی و انجام اقدامات قاطع و اتخاذ تدابیر مؤثر و هدفمند توانسته است رفته رفته 
جامعه را به وضعیتی برساند که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در چین هم اکنون )ماه می 
2021( به نزدیک صفر رسیده و کسب وکارها و فعالیت های روزمره مردم به صورت عادی 
در جریان  است. این دستاورد با سخت کوشی مردم و مسئولین و صرف هزینه  هنگفت در 
در  چین  اساسی  اقدامات  از  برخی  خالصه    .]5[ شده است  حاصل  بحران  میدانی  مدیریت 

اینفوگراف 1 نشان داده شده است. 

اینفوگراف 1- خالصه  اقدامات مهم چین در زمینه مهار روند مرگ و میر و ابتال به ویروس کرونا ]5[

 

1 3

2 4

5
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همانطور که قبال گفته شد، اقدامات اصلی و اولیه  چین  در زمینه مهار همه گیری ویروس 
کرونا باعث کنترل مؤثر گسترش ویروس و جلوگیری از شیوع آن شد. در مجموع 83017 
مورد تأیید شده ابتال در چین تا پایان 31 می 2020 گزارش شد که از این میان، 78307 نفر 
بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدند و 4634 نفر نیز فوت کردند. بنابراین می توان گفت 
شرایط فعلی حاکی از نرخ بهبود 94/3 درصدی و نرخ مرگ و میر 5/6 درصدی می باشد. 
وضعیت ابتالی جدید، بهبودیافته و تلفات از 20 ژانویه تا آخر می 2020 در نمودارهای 2 
نشان داده شده است. کشور چین با توجه به شرایط حاکم توانست آمار تلفات و موارد ابتال 
را در پنج مرحله اصلی طی حدود چهار ماه به نزدیک صفر و حتی صفر برساند و پس از 
آن نیز این روند ادامه داشت. در ادامه گزارش، اقدامات اصلی دولت به اختصار شرح داده 

می شود ]5[:

مرحله اول: واکنش سریع به وضعیت اضطراری سالمت عمومی )27 دسامبر 2019 تا  ▣
19 ژانویه 2020(؛

مرحله دوم: اعمال قرنطنیه کامل تا زمان کسب پیشرفت اولیه در مهار ویروس کرونا  ▣
)20 ژانویه تا 20 فوریه 2020(؛

مرحله سوم: مهار ویروس کرونا )21 فوریه تا 17 مارس 2020(؛ ▣
مرحله چهارم: غلبه بر ووهان در استان خوبِی )18 مارس تا 28 آوریل 2020(؛ و  ▣
مرحله پنجم: تداوم پیشگیری و کنترل )از 29 آوریل 2020(.  ▣

اینفوگراف 2- پنج مرحله اصلی جهت کاهش آمار تلفات و موارد ابتال در چین

 

؛(2020ژانویه 19تا 2019دسامبر 27)واکنش سریع به وضعیت اضطراری سالمت عمومی •1

؛(2020فوریه 20ژانویه تا 20)اعمال قرنطنیه کامل تا زمان کسب پیشرفت اولیه در مهار ویروس کرونا •2

؛(2020مارس 17فوریه تا 21)مهار ویروس کرونا •3

؛ و (2020آوریل 28مارس تا 18)غلبه بر ووهان در استان خوبِی •4

(.  2020آوریل 29از )تداوم پیشگیری و کنترل •5
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نمودار 2-الف: موارد تازه تأییدشده روزانه در چین طی چهار ماه اول همه گیری. بیشترین میزان 
برابر با 15152 مورد جدید در 12 فوریه در استان خوبِی )13332 مورد تشخیص بالینی(. ]5[

نمودار 2-ب: میزان تلفات روزانه در سال 2020 ]5[
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نمودار 2- پ: فراوانی تجمعی موارد ابتال در سال 2020 ]5[

نمودار 2-ت: موارد درمان شده روزانه در سال 2020 ]5[
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مرحله اول: واکنش سریع به وضعیت بحرانی سالمت عمومی )27 دسامبر 2019  ▣
تا نوزدهم ژانویه 2020(

پیش از اعالم مبادی رسمی مبنی بر بروز احتمالی یک وضعیت بحرانی در اواخر دسامبر 
2019، مراجعات مردم به مراکز درمانی شهر ووهان با عالئم مشابه ذات الریه به دلیل شیوع 
گسترده  یک بیماری مسرِی بی عالج به شدت باال رفته  بود که این امر خود حاکی از یک 
همه گیری بزرگ بود. دولت در چنین وضعیت نگران کننده ای ناگزیر به اتخاذ تصمیم های 

سریع و قاطعانه ای به شرح زیر شد]5[. 

بررسی تمامی موارد اختالل تنفسی )27 دسامبر 2019(؛ ◉
اعزام کارگروهی از نخبگان برای بررسی شرایط موجود و اعالم راهکارهای مناسب  ◉

)30 دسامبر 2019(؛
اعالم تصمیمات  ◉ متولی اصلی جهت  به عنوان  انتصاب کمیسیون سالمت شهر ووهان1 

)30 دسامبر 2019(؛
الزام استفاده از ماسک و پرهیز از اجتماع در مکان های بسته )31 دسامبر 2019(؛ ◉
با بخش تحقیقات پزشکی آمریکا و سازمان جهانی بهداشت  ◉ برقراری ارتباط مستقیم 

)5 ژانویه 2020(؛
تشکیل جلسه حزب کمونیست چین به ریاست شی جین پینگ به عنوان دبیرکل و صدور  ◉

دستورات مبنی بر پیشگیری و کنترل شیوع ویروس در ووهان )6 ژانویه 2020(؛ 
مطالعه و شناسایی توالی ژنوم ویروس و تبادل اطالعات حاصله با دیگر کشورها و انجام  ◉

مطالعات بالینی )12 ژانویه 2020(؛
گزارش موارد جدید ابتال در هنگ کنگ، ماکائو و تایوان )14 ژانویه 2020(؛ و  ◉
غربالگری بیماران با تست پی سی آر و سنجش تب )16 ژانویه 2020(.  ◉

1. Wuhan City Health Commission 
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مرحله دوم: اعمال قرنطنیه کامل تا زمان کسب پیشرفت اولیه در مهار ویروس  ▣
کرونا )20 ژانویه تا 20 فوریه 2020(

این روند از آغاز قرنطینه شهر ووهان در 23 ژانویه 2020 آغاز شد و پس از 30 روز نتایج 
آن نمایان گردید )نمودار 3(. 

نمودار 3- اقدامات صورت گرفته در مرحله دوم در فاصله  یک ماه از 20 ژانویه تا 20 فوریه 2020 ]5[

عالوه بر موارد بیان شده در نمودار فوق، به موارد زیر نیز می توان اشاره کرد ]5[:

تصمیم بر محدودیت تردد در کل استان خوبِی عالوه بر ووهان )22 ژانویه 2020(؛ ◉
انتشار ژنوم کامل ویروس )22 ژانویه 2020(؛ ◉
در  ◉ ووهان  دریایی  و  ریلی  هوایی،  جاده  ای،  مرزهای  تمام  در  قرنطینه   عمومی  اعالم 

ساعت 2 صبح و عملیاتی شدن آن در ساعت 10 صبح همان روز )23 ژانویه 2020(؛
◉  23( موارد مشکوک در دیگر شهرهای چین  بیمار و تست  پذیرش  مراکز  راه اندازی 

ژانویه 2020(؛
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اعزام تیم های پزشکی به شهر ووهان شامل حدود 43000 نفر کادر درمان در قالب 346  ◉
تیم پزشکی )24 ژانویه 2020(؛

اعزام تیم نظارت بر عملکرد مسئولین ووهان از طرف حزب کمونیست چین )24 ژانویه  ◉
2020(؛

صدور شش دستورالعمل )در ارتباط با اعضای خانوارها، گردشگران، اماکن عمومی،  ◉
وسایل نقلیه و نظارت بر خانه ها( جهت کنترل وضعیت شهر )25 ژانویه 2020(؛

تمدید تعطیالت سال نو چینی و تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و تمام مؤسسات آموزشی  ◉
)26 ژانویه 2020(؛ 

بازدید نخست وزیر از ووهان )27 ژانویه 2020(؛ ◉
انتشار پروتکل تشخیص و درمان )27 ژانویه 2020(؛  ◉
جهانی  ◉ سازمان  ازطریق  میدانی  مشترک  مطالعات  انجام  برای  آمریکا  از  درخواست 

بهداشت )30 ژانویه 2020(؛
دسته بندی افراد درگیر به چهار گروه مبتال، مشکوک به ابتال، ناقل و افراد در تماس با  ◉

مبتالیان برای اعمال تدابیر قرنطینه )2 فوریه 2020(؛
دستور ساخت مراکز درمانی موقت )3 فوریه 2020(؛ ◉
فعلی  ◉ شرایط  راحت تر  کنترل  و  پیشگیری  هماهنگی ،  جهت  مشترک  سازوکار  ایجاد 

توسط شورای استانی )5 فوریه 2020(؛
تعیین سازوکارهای مناسب جهت کمک به ووهان و کل استان خوبِی توسط استان های  ◉

هم جوار )10 فوریه 2020(؛ 
تأمین کافی )بیش از نیاز( ماسک و البسه  مخصوص برای کادر درمان )11 فوریه 2020(؛ ◉
کاهش موارد ابتالی جدید در تمامی استان ها به غیر از خوبِی )14 فوریه 2020(؛ و  ◉
معرفی کیت جدید تشخیص کرونا و کار بر روی واکسن و داروهای مؤثر )15 فوریه  ◉

 .)2020
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مرحله سوم: مهار ویروس کرونا )21 فوریه تا 17 مارس 2020( ▣

به کنترل روند شیوع سریع کرونا در ووهان و دیگر  این مرحله موفق  دولت چین در 
مناطق شده بود و در ادامه این روند نیز مرحله جدیدی را به منظور اطمینان از کاهش موارد 

ابتال تعریف کرد که مهم ترین موارد آن در نمودار 4 ارائه شده است.

نمودار 4- نشانه های مهار ویروس در مرحله سوم، مارس 2020 ]5[

 به طور کلی، برخی از اقدامات کلیدی چین در این مرحله عبارتند از ]5[: 

درخواست شی جین پینگ مبنی بر ادامه روند قبلی و بازگشت سریع به شرایط زندگی  ◉
عادی )21 فوریه 2020(؛

صدور مجوز برای بازگشت مردم به کار مطابق پروتکل های صادره )22 فوریه 2020(؛ ◉
بازگشایی تدریجی تمام بزرگراه های استانی به جز مسیر پکن-خوبِی و کاهش وضعیت  ◉

هشدار سالمت )24 فوریه 2020(؛ 
تست و غربالگری مسافران بین جاده ای در مبادی ورودی شهرها )25 فوریه 2020(؛ ◉
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از  ◉ کمتر  به  روزانه  مبتالیان  تعداد  )تثبیت  بهداشت  جهانی  سازمان  کارشناسان  بازدید 
1000 نفر برای پنج روز متوالی(-)25 فوریه 2020(؛ 

تک رقمی شدن موارد ابتالی روزانه برای اولین بار در خوبِی و استان های دیگر به غیر  ◉
از ووهان )27 فوریه 2020(؛ 

انتشار دستورالعمل کمیسیون بهداشت ملی چین و تأیید استفاده از طب سنتی در درمان  ◉
مبتالیان )3 مارس2020(؛ 

نگرانی از شرایط اقتصادی و اعالم حمایت از مردم و تعهد بر فقرزدایی توسط دولت  ◉
)6 مارس 2020(؛

تک رقمی ماندن میزان افزایش تعداد مبتالیان طی یک هفته )11 تا 17 مارس 2020(؛ و ◉
پایان مأموریت 42 تیم پزشکی و ترک ووهان )17 مارس 2020(.  ◉

مرحله چهارم: غلبه بر ووهان در استان خوبِی )18 مارس تا 28 آوریل 2020( ▣

شایان ذکر است چین با مهار کانون اصلی ویروس موفق به کنترل روند گسترش بیماری 
در کل کشور شد. در این مرحله محدودیت های رفت و آمد از خروجی شهر ووهان و خوبِی 

برداشته شد و تمام بیماران از بیمارستان ها مرخص شدند. 

نمودار 5-موارد ابتالی روزانه  و اقدامات صورت گرفته در مرحله چهارم از 18 مارس تا 
28 آوریل 2020 ]5[ 
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به طور کلی، اقدامات اصلی چین در این مرحله عبارتند از ]5[: 

تشکیل جلسه  کمیته  سیاسی حزب کمونیست چین و تأکید بر حفظ وضعیت کنونی با  ◉
اقدامات شدیدتر کنترلی برای حفاظت از شهروندان )18 مارس 2020(؛

ثبت هیچ مورد ابتالی جدید به ویروس کرونا برای اولین بار در کشور چین )18 مارس  ◉
2020(؛

بازگشایی  ◉ نحوه   مورد  در  تصمیم گیری  جهت  چین  کمونیست  حزب  جلسه   تشکیل 
کسب وکارها )25 مارس 2020(؛

ایستگاه های کنترل سالمت درتمام شهرها  ◉ استان خوبِی و حذف  رفع محدودیت های 
به جز شهر ووهان )25 مارس 2020(؛ 

استفاده از کد دیجیتال سالمت جهت تعیین وضعیت جسمانی افراد به صورت برخط با  ◉
کمک تلفن همراه )25 مارس 2020(؛

گزارش موارد جدید ابتال در 23 استان )25 مارس 2020(؛ ◉
آغاز آزمایش اسید نوکلئیک در تمام مبادی ورودی هوایی، زمینی و دریایی کشور )1  ◉

آوریل 2020(؛
برگزاری مراسم رسمی عمومی برای بزرگداشت جان باختگان کرونا )4 آوریل 2020(؛  ◉
تأکید بر مدیریت مبتالیان بدون عالمت در جلسه  کمیته  سیاسی حزب کمونیست چین  ◉

)8 آوریل 2020(؛
پایان محدودیت های رفت و آمد 76 روزه در ووهان )8 آوریل 2020(؛ ◉
تأکید بر حفظ رشد اقتصادی در جلسه  کمیته  سیاسی حزب کمونیست چین )15 آوریل  ◉

2020(؛ و 
ترخیص آخرین مورد بستری در ووهان )26 آوریل 2020(.  ◉

مرحله پنجم: تداوم پیشگیری و کنترل )از 29 آوریل 2020( ▣

با اینکه در این مرحله گزارش های پراکنده ای از موارد ابتال در سطح کشور چین مخابره 
می شد، ولی بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و از سرگیری کسب وکارها در دستور کار 

قرار گرفت ]5[.
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نمودار 6- موارد ابتال و اقدامات صورت گرفته در مرحله پنجم از 29 آوریل تا 31 می 
]5[ 2020

به طور کلی، اقدامات اصلی چین در این مرحله عبارتند از: 

انتشار خبر مبنی بر مهار ویروس کرونا و در عین حال تأکید بر ضرورت تداوم اجرای  ◉
دستورالعمل های کنترلی )29 آوریل 2020(؛

کاهش وضعیت هشدار سالمت عمومی در پکن و تیانجین )30 آوریل 2020(؛ ◉
کاهش وضعیت هشدار سالمت عمومی در خوبِی )2 می 2020(؛ ◉
ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و توانبخشی برای بیماران در دوره نقاهت و بازماندگان  ◉

قربانیان )6 می 2020(؛ و
بازدید شی جین پینگ از استان شانسی و تأکید بر کاهش فقر از طریق گسترش اقدامات  ◉

صورت گرفته در شش حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، سرمایه گذاری 
ورودی، سرمایه گذاری داخلی و رفع انتظارات بازار )11 و 12 می 2020(. 
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3- مدیریت مؤثر بحران توسط دولت چین

سران کشور چین به محض اطالع از نشانه های بروز بحران کوید-19 توانستند تصمیماتی 
قاطع و بی نظیر با اولویت بخشی به سالمت جامعه اتخاذ نمایند. تا پیش از این بحران قرنطینه 
مبتالیان  معالجه  قرنطینه محلی و  بود. غربالگری،  نشده  اعمال  مقیاسی در کشور  در چنین 
دولت  اقدامات  ازجمله  متخصص  انسانی  نیروی  تقویت  و  بیمارستان ها  تجهیز  با  همزمان 
با  همه گیری کرونا  همزمانی  به  توجه  با  اگرچه  می آید.  به شمار  همه گیری کرونا  مهار  در 
تعطیالت سال نو چینی و فرهنگ دیرینه مردم این کشور برای بازگشت به شهر و روستاهای 
نیاز مردم به مسافرت و گشت وگذار پس از ماه ها فعالیت فشرده، تصّور  اجدادی به عالوه 
قرنطینه برای آن ها بسیار سخت و غیرقابل پذیرش بود، اما این تصمیم با قاطعیت اجرا شد. 
هماهنگی کامل میان بخشی و تبعیت کامل مجریان از تصمیمات باالدستی از نقاط قوت این 
آزمون همگانی برای چین محسوب می شود که انسجام و خودباوری بیشتری را میان تمامی 
اقشار مردم به ارمغان آورد. گفتنی است رئیس جمهور کشور وظیفه مدیریت روند مقابله با 
کرونا را برعهده داشت و عالوه بر اتخاذ تصمیمات صحیح، رئیس جمهور و یا نخست وزیر 

به صورت مستمر بازدیدهای میدانی داشتند. 

گروه هایی که مسئولیت رهبری، اجرا و نظارت در سطوح مختلف هر استان  را برعهده 
می کردند.  ایفا  مسئول  شوراهای  در  تصمیمات  دقیق  اجرای  در  مؤثری  نقش  داشتند، 
عوامل میدانی نیز با انعکاس سریع کمبودهای پزشکی و تجهیزات و آماد درصدد تقویت 
میزان  به  به اطالعات مربوط  نیاز وافر  برآمدند.  اجرایی و رفع موانع موجود  سازوکارهای 
ابتالی افراد به بیماری یکی از مشکالتی بود که اهمیت دستگاه های تشخیص را نشان می داد. 
ارتقای  باعث  افراد  روزانه  آزمایش های  میزان  افزایش  که  معتقدند  هم  هنوز  کارشناسان 
همه گیری  ابتدای  در  آزمایش کوید-19  نتیجه  مدیریتی خواهد شد.  تصمیمات  اثربخشی 
طی دو روز مشخص می شد، اما مدت زمان الزم با ادامه تحقیقات به 4 تا 6 ساعت کاهش 
نمونه در روز  از 300  بعدها کمتر هم شد. همچنین، ظرفیت آزمایش های روزانه  یافت و 
از مردم خواسته شد  یافت. در همین راستا،  افزایش  ماه  نمونه در روز طی سه  به 50,000 
وضعیت سالمت خود را به طور روزانه گزارش کنند و همزمان کادر سالمت با مراجعه  به 
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منازل آن ها صحت موارد اظهار شده را تائید می کردند. در مناطق وسیعی از سطح شهر نیز 
ایستگاه های آزمایش سالمت راه اندازی شد و چنانچه دمای بدن فردی باالتر از حد طبیعی 
بود باید در کمتر از 2 ساعت آن را با استفاده از تلفن همراه خود گزارش می کرد ]5[. بدین 
ترتیب، مردم به قطع زودهنگام زنجیره  انتقال ویروس کمک می کردند. جالب این که تکمیل 

پرسشنامه های دیجیتال سالمت همچنان در چین در جریان است. 

راه اندازی ایستگاه های آزمایش سالمت بعد از تایید 44 مورد ابتالی کرونا در پکن )15 
ژانویه 2020( ]6[

تکمیل پرسشنامه های سالمت به صورت شخصی
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پایش و ثبت مستمر رمزینه ماتریسی سالمت افراد در ورود و خروج

و  بودند  پاسخگو  را  تماس  اول در مجموع حدود 740,000  ماه  پنج  پایان  تا  مسئولین 
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس، اقدامات دقیق بهداشتی و قرنطینه ای در هنگام ورود 
و خروج افراد در تمامی اماکن در سراسر چین انجام شد. به همین ترتیب، سختگیرانه ترین 
اقدامات دولت جهت کنترل مرزها و توقف سفرهای غیرضروری به خارج از کشور اعمال 
شد. به عالوه، بیش از یک میلیون بسته   بهداشتی توسط سفارتخانه ها و کنسولگری های چین 
در خارج از کشور در اختیار دانشجویان خارجی چین قرار داده شد و بدین ترتیب، روند 

بازگشت شهروندان چینِی خارج از کشور تسهیل شد.

بود، ولی در دیگر شهرها  قرنطینه  کامل  اگرچه شهر ووهان در دوران اوج بحران در 
اجرایی  موجود  به شرایط  توجه  با  ویروس  انتشار  از  برای جلوگیری  متناسبی  اقدامات  نیز 
بهار در مدارس  نیمسال  لغو و تعطیالت سال نو چینی تمدید شد.  شد. اجتماعات عمومی 
بسته  همه  ورزشی  سالن های  و  کافی نت ها  تئاترها،  سینماها،  افتاد.  تعویق  به  دانشگاه ها  و 
شدند و رویه های سختگیرانه ای در ارتباط با تسهیالت عمومی نظیر ایستگاه های اتوبوس، 
فرودگاه ها، بنادر، بازارهای محلی کشاورزان، مراکز خرید، سوپرمارکت ها، رستوران ها و 
هتل ها و وسایل حمل و نقل با فضای بسته مانند اتوبوس، قطار و هواپیما اجرا شد. درواقع، همه  
افراد در هنگام استفاده از این مکان ها یا وسایل نقلیه عمومی باید ماسک می زدند و دمای 
بدن آن ها کنترل می شد و تعداد نفرات نیز محدود به ظرفیت مکانی بود. عالوه بر این، تمام 
مکان ها و تجهیزات باید به صورت منظم ضدعفونی می شدند و از تهویه  مناسب هوا اطمینان 
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حاصل می شد. به عالوه، اقدامات جّدی برای جلوگیری از تجمعات عمومی و انتقال ویروس 
انجام شد. به هیچ کس جز کادر پزشکی اجازه ورود به ووهان داده نشد و کارگراِن پشتیبان 
مسئولیت خرید مایحتاج روزانه ساکنان مناطق قرنطینه شده را بر عهده داشتند. در ووهان 10 
میلیون نفر در قرنطینه خانگی بودند و هر روز به مقدار زیادی غالت، سبزیجات، گوشت، 
تخم مرغ و شیر نیاز داشتند. برای این منظور، یک سازوکار هماهنگ برای اولویت بندی و 
عرضه  منظم مایحتاج آن ها ایجاد شد و دولت از زنجیره  تأمین 9 استان و 500 شرکت برای 
انتقال اقالم بهره می برد و همزمان نظارت شدیدی بر بهداشت بسته های ارسالی حاکم بود. 
تأمین گرمایش شهر ووهان در فصل سرما نیز از دیگر موارد مورِدتوجه دولت بود. گفتنی 
است 88/1 میلیون مورد کمک داوطلبانه و در مجموع 290 میلیون ساعت خدمات داوطلبانه 
از هم نوعان خود ثبت شد.  پایان 31 می 2020( توسط مردم چین در راستای حمایت  )تا 
دمای بدن و زمان ورود و خروج تمام افراد در هنگام رفت وآمد به ساختمان های مسکونی 
کنترل می شد. به عالوه، چین سیاست کنترل شدید مرزی و قرنطینه را به منظور کنترل ورود 

افراد مشکوک به کرونا از خارج از کشور اجرا کرد. 

رنگ بندی متفاوت مناطق پرخطر در نقشه ]7[     اجرای قرنطینه محلی برای ورود افراد به مجتمع های
       مسکونی در پکن )ژوئن 2020( ]8[

بازار  بر  شدیدتری  نظارت  سودجویان،  با  مقابله  و  بی نظمی  از  جلوگیری  راستای  در 
اعمال شد. افزایش قیمت، احتکار، تولید و فروش محصوالت تقلبی یا غیراستاندارد و سایر 
کاالهای  قیمت  و  کیفیت  کنترل  بود.  قانونی  مجازات  مشمول  جّدی  به طور  مشابه  جرایم 
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ضد همه گیری به شّدت مورِدتوجه قرار گرفت و اقدامات محکمی علیه تبلیغات فریبنده و 
غیرقانونی به اجرا در آمد. به طور کلی، 15 دفترچه  راهنمای فنی در زمینه  پیشگیری و کنترل 
همه گیری برای گروه های اصلی جمعیتی، مکان های عمومی و سازمان ها در این بازه زمانی 
منتشر شد. همچنین، 6 طرح جهت ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی به افراد آسیب دیده در 

اثر کوید-19 به همراه پنجاه دستورالعمل فنی خاص با مبنای علمی منتشر شد. 

یکی از نکات جالب توجه این است که حزب کمونیست چین در مجموع دارای 4/6 
میلیون پایگاه مردمی در پایین ترین سطوح جامعه است که در جریان مبارزه با این همه گیری 
از کمک آن ها بهره می برد. به بیان دقیق تر، 39 میلیون نفر از اعضای حزب کمونیست چین 
در خط مقدم مبارزه با ویروس فعالیت داشتند و بیش از 13 میلیون نفر از اعضای آن خدمات 
داوطلبانه ارائه نمودند و حدود 400 میلیون نفر نیز در این کارزار مشارکت داشتند. در زمان 
قرنطینه، مقام ارشد شهر ووهان تغییر یافت و برخی مقامات به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه 

خود برکنار شدند و افراد وظیفه شناس نیز تشویق شدند.
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4- مدیریت روند درمانی بیماران مبتال به کوید-19 و حمایت های دولت 
جهت مقابله با این بیماری 

مرگ ومیر  میزان  کاهش  و  بیماران  سریع  بهبود  و  بیمارستانی  پذیرش  ظرفیت  افزایش 
شهروندان یکی از اقدامات مهم چین در مبارزه با کوید-19 به شمار می آمد. افراد مبتال در 
مراکز درمانی مجزایی که متخصصان پزشکی سراسر کشور در آن جمع شده بودند، تحت 
درمان قرار گرفتند. طب سنتی چینی و طب غربی در درمان بیماران مورد استفاده قرار داشت 
و یک شبکه  ملی هماهنگ جهت راهنمایی  بیماران برای استفاده از طب سنتی چینی تشکیل 
شد. بهترین پزشکان با تکیه بر پیشرفته ترین تجهیزات به کار گرفته  شدند و الزامات الزم برای 
نجات جان افراد تأمین شد. مداخله  زودهنگام تیم پزشکی باعث شد بیماران مبتال به عالئم 
خفیف بالفاصله بهبود یابند و درنتیجه، از شدت وخامت اوضاع کاسته شد. در مراحل اولیه 
به دلیل تعداد باالی بیماران عفونی، کشور با مشکل کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجه 
شد. دولت چین با هدایت منابع به ووهان توانست اماکن پزشکی و قرنطینه ای خود را افزایش 
دهد. در همین راستا، مناطقی برای اجرای صحیح قرنطینه ایجاد شد و از ظرفیت های خالی 
با 1500 اتاق پیش ساخته برای اجرای  نیز استفاده شد. به عنوان نمونه، فضایی  اماکن دیگر 
قرنطینه فردی در استان خوبِی تنها ظرف مدت 5 روز ساخته شد. همچنین از فناوری های 

نوین نظیر پرینترهای سه بعدی در ساخت برخی دیگر از اماکن مشابه استفاده شد.

ساخت مکانی با 1500 اتاق پیش ساخته برای اجرای قرنطینه فردی ظرِف مدت 5 روز در 
نانگونگ استان خوبِی ]9[

کمبود  رفع  به منظور  یافت.  افزایش  نیز  تخت ها  تعداد  و  بیمارستان ها  ظرفیت  هم زمان 
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تخت خوابی   1000 بیمارستان  عفونی،  بیماری های  تخصصی  درمان  و  درمانی  فضای 
خوِشن َشن ظرف 10 روز و بیمارستان 1600 تختخوابی لِی شن َشن طی 12 روز توسط ارتش 
ساخته شد )نمایی از مراحل ساخت و وسعت این طرح در زیر نشان داده شده است(. به همین 
ترتیب، 16 مرکز درمانی موقت با بیش از 14000 تخت بنا شد. برخی بیمارستان ها نیز توسعه 
با عالئم شدید  برای مبتالیان  بیمارستان  بازسازی شدند. تعداد تخت های  این که  یا  یافته و 
از حدود 1000 تخت به بیش از 9100 تخت افزایش یافت و بنابراین، بیمارستان ها قادر به 

پذیرش تعداد زیادی از بیماران بودند. 

همچنین، درمان ویژه و متناسب برای بیماران خاص ارائه شد. تیم های بازرسی ویژه ای 
نیز برای بررسی منظم بیمارستان ها، سامان دهی شرایط و اصالح کمبودهای موجود تعیین 
موارد شدید  از  از 80 درصد  بیش  )که  زمینه ای  بیماری   به  مبتال  افراد  با  ارتباط  در  شدند. 
بستری را تشکیل می دادند(، یک فرایند درمانی خاص پس از مشاوره با یک تیم متخصص 
مجموعه ای  به عالوه،  گرفته  شد.  به کار  کلیوی  و  قلبی  تنفسی،  عفونی،  متخصص  شامل 
مورد  و  شد  تدوین  بحرانی  و  شدید  شرایط  در  بیماران  از  پرستاری  برای  استانداردها  از 
مکانیکی  تهویه  و  باال1  جریان  با  درمانی  اکسیژن  مانند  اقداماتی  قرارگرفت.  بهره برداری 
تهاجمی و غیر تهاجمی2 به کار گرفته شد. افراد معالجه شده تحت نظارت دقیق قرار گرفتند و 
بیمارانی که شرایط وخیم داشتند تحت درمان با کیفیت باالتری قرار گرفتند. پالسمای افراد 
بالینی به کار برده  در دوره نقاهت و پالسمای افراد بهبودیافته جمع آوری شد و در درمان 
شد. به طور کلی، پالسمای 2765 بیمار در دوره نقاهت و پالسمای 1689 بیمار بهبودیافته از 

تاریخ 31 می 2020 جمع آوری شد و مورد استفاده قرار گرفت.

1. High-Flow Oxygen Therapy
2. Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation
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شایان ذکر است مبلغ 162/4 میلیارد یوان معادل تقریبی 24/2 میلیارد دالر از تاریخ 31 
می توانستند  بیماران  ترتیب،  بدین  یافت.  اختصاص  بیماری  این  با  مقابله  جهت   2020 می 
فرایند درمان خود را با تأخیر در پرداخت و تسویه شروع کنند. افرادی که تحت پوشش 
درمان  هزینه های  و  دریافت کردند  یارانه  دولت  از  نبودند  درمانی  بیمه  خدمات  نوع  هیچ 
توسط صندوق ها ی بیمه  محلی پرداخت  شد. صورت حساب پزشکی 58000 بیمار بستری 
مبلغ کل  به  پایه  درمانی  بیمه های  توسط  نیز  بود  شده  تأیید  کوید-19  به  آن ها  ابتالی  که 
می توان  اساس  این  بر  شد.  پرداخت  دالر(  میلیون   210 حدود  )معادل  یوان  میلیارد   1/35
نتیجه گرفت متوسط پرداختی به هر فرد برابر با 23000 یوان )حدود 3500 دالر( بود. هزینه  
متوسط  برای درمان بیماران وخیم کوید-19 از 150,000 یوان )حدود 23000 دالر( فراتر 
رفت و هزینه  درمان فردی در برخی از موارد حاد بیش از 1 میلیون یوان )حدود 150,000 
دالر( گزارش شد که همگی تحت پوشش حمایت دولت قرار گرفتند. به عالوه، مردم چین 
برای حمایت  میلیارد دالر(  میلیارد یوان )حدود 5  ازطریق مؤسسه های خیریه مبلغ 32/83 
از هموطنان خود کمک کردند. همچنین، 940 میلیون مورد از کاالهای موردنیاز در این 
دوره به صورت غیرنقدی دریافت شد. 84 کشور نیز کمک های بشردوستانه  خود را به چین 
ارسال داشتند. چین مبلغ 2/485 میلیارد یوان )حدود 385 میلیون دالر( از بانک جهانی و 

بانک  و  بریکس1  نوین  توسعه  بانک   دو  از  میلیارد دالر(   1/1 یوان )حدود  میلیارد   7 مبلغ 

1. BRICS New Development Bank

ساخت  بیمارستان 1600 تخت خوابی 
لِی شن َشن ظرف 12 روز ]10[

ساخت بیمارستان 1000 تخت خوابی 
خوِشن َشن ظرف 10 روز ]11[
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سرمایه گذاری زیرساخت آسیا1 وام اضطراری دریافت کرد. گفتنی است چین نیز به صورت 
متقابل مبلغ 50 میلیون دالر به سازمان جهانی بهداشت کمک نقدی کرد. 

4-1 سیاست های دولت در زمینه تزریق واکسن

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، تعداد کل موارد ابتال به ویروس کرونا در چین 
از 3 ژانویه 2020 تا 14 می 2021 برابر با 103937 مورد و مجموع تلفات برابر با 4858 نفر 
بوده است. الزم به ذکر است که از ژانویه 2021 و قبل از آغاز سال نو چینی، تزریق واکسن 
برای رده های مختلف خطرپذیر به تدریج آغاز شد. اولین گروه دریافت کننده واکسن شامل 
مأموران گمرک در مبادی ورودی کاال های منجمد در بنادر و همچنین کارمندان سیستم 
حمل و نقل بودند. مغولستان داخلی نیز جزء اولین مناطق برای دریافت واکسن در نظر گرفته 

شد. شایان ذکر است که این واکسن برای مردم چین به صورت رایگان تزریق می شود. 

همانطور که در نمودار 7 مشاهده می شود، فرایند تزریق واکسن به طور مرتب و روزانه 
از 20 مارس 2021 انجام شده است. البته پس از این که استان اَنخویی چندین مورد جدید 
ابتال در 15 می 2021 گزارش کرد، روند تزریق واکسن در چین تشدید شد. به طور کلی، 
در عرض  و  گرفته  به خود  بیشتری  شتاب   2021 می   12 از  چین  در  واکسن  تزریق  روند 
چند روز بیش از 10 میلیون ُدز تزریق روزانه انجام شده است. کمیسیون بهداشت ملی چین 
تزریق بیش از 546/7 میلیون ُدز واکسن کرونا را تا 25 ماه می 2021 تأیید کرده است که 
از مجموع تزریق ها در آمریکا، آلمان و بریتانیا بیشتر است ]13[. چین در 25 می 2021 با 
تزریق بیش از 19 میلیون ُدز واکسن در یک روز، رکورد جدیدی از خود به جای گذاشت. 
همچنین، چین برای تزریق روزانه بیش از 20 میلیون ُدز نیز اعالم آمادگی کرده است ]13[. 
بر همین اساس از ابتدای سال میالدی 2021 تاکنون )ماه می 2021( نزدیک به 80 درصد 
از ساکنان پایتخت چین واکسینه شده اند و پکن اولین شهر چین خواهد بود که شهروندان 
آن مصونیت عمومی در برابر ویروس کرونا خواهند داشت. گفتنی  است در پکن 20 هزار 
مورِدتأیید  چینی  واکسن  چهار  تاکنون   .]14[ شده اند  واکسینه  نیز  خارجی  ساکنان  از  نفر 

تولیدی توسط شرکت های سینوفارم،  قرار گرفته اند که شامل واکسن های  سازمان ذیربط 
1. Asian Infrastructure Investment Bank 
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 18 زیر  افراد  که  است  ذکر  شایان  است.  بیولوژیک2  کان  سینو  و  کروناواک1  سینوواک، 
سال و باالی 60 سال، زنان باردار یا شیرده با سابقه آلرژی به واکسن، بیماران مبتال به صرع 
یا سایر بیماری های عصبی، بیماران مبتال به بیماری های مزمن شدید و افرادی که طی 4 ماه 
گذشته به کرونا مبتال شده اند نمی توانند واکسینه شوند. البته گزارش های اخیر در پکن از 

واکسیناسیون حدود 2 میلیون نفر از افراد باالی 60 سال حکایت دارند ]14[.

نمودار 7- روند انجام واکسیناسیون در چین تا 21 ماه می 2021 ]12[

1. CoronaVac
2. CanSino Biologics

واکسیناسیون دانشجویان و کارکنان دانشگاه 
بیهانگ، پکن )24 مارس 2021(  ]15[

واکسیناسیون دانشجویان خارجی در دانشگاه 
چینگخوا، پکن )3 آوریل 2021(  ]16[
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تجهیز یک ورزشگاه برای انجام واکسیناسیون مردم چین، جیانگ سو )9 آوریل 2021( ]17[

ابتدایی سال 2020 تمام مرزهای خود  همانطور که قبال گفته شد، چین طی چهار ماه 
به بسیاری از ساکنان  برنامه تزریق واکسن  با این حال،  افراد خارجی بست.  را برای ورود 
خارجی چین زودتر از بسیاری از گروه های چینی انجام شده است. درواقع، اتباع خارجی 
سامانه ی  در  اطالعات خود  ثبت  از  پس   2021 مارس  اواخر  از  چین  مقیم  سال   18 باالی 
به نزدیک ترین محل تزریق  یا دفاتر محلی محل سکونت(  سالمت1 )از طریق کارفرمایان 
معرفی شده و برای دریافت واکسن نوبت دهی می شوند. تزریق واکسن در پکن برای اتباع 
چینی تحت پوشش بیمه به صورت رایگان انجام می شود. البته برای افرادی که تحت پوشش 
کلی،  به طور   .]18[ شده است  گرفته  نظر  در  ُدز  هر  در  یوان   93/5 نرخ  ندارند،  قرار  بیمه 
برنامه های متفاوتی برای واکسیناسیون بر اساس نیاز هر استان اجرا می شود. اتباع چینی که 
درخواست دریافت واکسن به صورت خارج از نوبت دارند می توانند با پرداخت 228 یوان 
)حدود 33 دالر( واکسینه شوند. این برنامه در استان ججیانگ برای افرادی که قصد سفر 
خارجی دارند نیز در نظر گرفته شده است ]19[. برای اتباع چینی مقیم خارج از کشور هم 
برنامه  تزریق واکسن در نظر گرفته شده است. به طور مثال، اتباع چینی مقیم گرجستان تا 24 

می فرصت دارند برای گرفتن وقت تزریق به وب سایت سفارت چین مراجعه نمایند ]20[. 

1. Health Kit
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در استان ججیانگ، تزریق واکسن به صورت خارج از نوبت برای اتباع چینی که قصد 
سفر خارجی دارند 228 یوان هزینه دارد ]19[

چین اولین کشوری است که صدور گذرنامه سالمت دیجیتال برای سفرهای بین المللی 
را اجرا کرده است. مسافران با نشان دادن این گذرنامه بر روی دستگاه های تلفن همراه خود 

می توانند از گیت های خروجی تردد  کنند. 

نمونه ای از گذرنامه سالمت دیجیتال برای سفرهای بین المللی ]21[
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5- استفاده از فناوری های نوین در زمینه مدیریت بحران

تجزیه وتحلیل  جهت  هوش  مصنوعی  و  کالن داده  پردازش  نظیر  نوین  فناوری های 
اطالعات در راستای پیش بینی و کنترل روند تحوالت توسط چین مورِداستفاده قرار گرفتند. 
ردیابی  و  آلوده  افراد  یافتن  برای  اپیدمیولوژی  تحقیقات  در  همچنین  نوین  فناوری های 
ویروس،  سرایت  کنترل  و  داشتند  کاربرد  قرنطینه(  شرایط  )در  نا ایمن  فیزیکی  تماس های 
مناطق  در  خطرآفرین  عوامل  پیش بینی  خطر،  معرض  در  مختلف  جمعیت های  شناسایی 
مختلف، تحلیل مسیر حرکت مردم و از سرگیری فعالیت های تجاری با استفاده از بانک های 
اطالعاتی تسهیل شد. کدهای دیجیتال سالمت نیز به منظور ثبت و تسهیل روند تجزیه وتحلیل 
کلیه رفت وآمدهای روزانه هر فرد به کار برده شدند و افراد با ارائه این کد عماًل مجاز به 
سفر، رفتن به مدرسه یا کار و دسترسی به مکان های عمومی خاص و سایر مشاغل بودند. 
مکان های  شناسایی  امکان  نیز  ایجاد شد  فناوری  این  از  استفاده  با  که  اپیدمی  برخط  نقشه  
پرخطر جهت حفاظت در برابر ابتال به ویروس را برای عموم مردم میسر ساخت. براساس 
گزارش های منتشر شده در چهارمین همایش دیجیتال چین، کدهای دیجیتال سالمت بیش 
از 60 میلیارد بار مورد استفاده قرار گرفته اند. این کدها در واقع نتایج آزمایش های ویروس 
همچنین  دوران  این  در  می دهد.  نشان  را  فرد  هر  سفر  سابقه  به  مربوط  داده های  و  کرونا 
تلفن های همراه شهروندان و  پنجم،  بستر مخابرات نسل چهارم و  نظیر  ابزارهای مخابراتی 
و  ابتال  به  مشکوک  افراد  نزدیک  تماس های  و  موقعیت  ردیابی  جهت  ناوبری  سامانه های 
نیز اختصاص ملزومات درمان یا قرنطینه به کار برده شدند. متخصصان پزشکی در بحبوحه  
قرنطینه با بهره گیری از زیرساخت های مناسب ارتباطات در چین توانستند ازطریق برقراری 
ارتباط تصویری اینترنتی و واقعیت مجازی و بدون نیاز به مراجعه حضوری بیماران به صورت 

مستقیم به ارائه مشاوره های پزشکی بپردازند ]13[. 
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استفاده از تجهیزات خودران جهت تحویل بسته یا اقالم بهداشتی و ضدعفونی معابر ]22[

تجهیزات کنترل دما در مبادی ورودی و خروجی مترو شهر پکن

کنترل دما در ایستگاه های قطار پکن ]23[
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سامانه  اطالعات کنترل ترددها در شرایط همه گیری ]24[
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6- حمایت های  دولت چین از گروه های شغلی مختلف 

پس از پایان بحران و کاهش مستمر موارد ابتال و مرگ ومیر، چین به سرعت سیاست های 
و  کوچک  کسب وکارهای  به ویژه  مشاغل  به  مربوط  مشکالت  رفع  راستای  در  متعددی 
متوسط و افراد خوداشتغال اتخاذ کرد. کاهش مالیات و کارمزد، افزایش یارانه  ها و بهبود 
خدمات دولتی ازجمله این سیاست ها به شمار می آیند. دولت های محلی نیز قوانین تفصیلی 
خود را برای اجرای این سیاست ها بسط دادند. تهیه  تجهیزات حفاظتی در برابر ویروس و 
تسهیل جریان حرکت اتوبوس ها، قطارها و هواپیماها برای بازگشت هرچه سریع تر کارگران 
مهاجر به محل کار خود ازجمله اقدامات موثر دولت به شمار می آیند. ارائه تسهیالت مالیاتی 
مانند معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های مختلف شغلی همچون حمل ونقل، 
هتل داری، تهیه  غذا، گردشگری، ورزشی، سرگرمی و برخی دیگر از بخش های آسیب دیده 
از دیگر اقدامات دولت محسوب می شود. عالوه براین، مزایای متعددی نظیر کاهش موقت 
یا معافیت از پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی، معافیت از پرداخت عوارض بزرگراهی، 
کاهش قیمت برق و گاز و تعویق در پرداخت های صندوق تأمین مسکن برای گروه های 
نیز  افراد خوداشتغال  و  برای شرکت های خرد  اجاره بها  نظر گرفته شد.  در  شغلی مختلف 
کاهش یافت. دوره  بازپرداخت اصل و بهره  وام شرکت های خرد و شرکت های کوچک و 
متوسط نیز تمدید شد و وام های با امتیاز بیشتری ارائه شد. تعداد و مبلغ یارانه های دولتی نیز 
به منظور حمایت از شاغلین و کاهش نرخ تعدیل نیرو افزایش یافت. گروه های مهم جامعه 
مانند فارغ التحصیالن دانشگاه ها و کارگران مهاجر نیز برای یافتن شغل یا شروع کسب وکار 
جدید مورد حمایت دولت قرار گرفتند. با توجه به پیشینه غنی شرکت های چینی  در زمینه 
ساخت تجهیزات بیمارستانی، مواد ضد عفونی کننده و لوازم بهداشتی و محافظت شخصی 
به کشورهای  این محصوالت  برای صادرات  ...(، تسهیالت متعددی  )ماسک، دستکش و 

دیگر با کمک سازمان بهداشت جهانی ایجاد شد. 

در پایان ماه آوریل2020، 99 درصد از شرکت های با درآمد 20 میلیون یوان در سال 
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)حدود 3 میلیون دالر( و 84/4 درصد از شرکت های خرد و شرکت های کوچک و متوسط 
فعالیت خود را از سر گرفتند. همچنین، بیش از 95 درصد از پروژه های بزرگ در سراسر 
کشور مجددا راه اندازی شدند. در استان خوبِی نیز بیش از 98/2 درصد از بنگاه های اقتصادی 
با درآمد 20 میلیون یوان فعالیت خود را از سر گرفتند و 92/1 درصد از کارکنان مربوطه به 

مشاغل خود بازگشتند. 
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7- تعامالت چین با مجامع بین المللی 

تبادلِ نظر  بهداشت  جهانی  سازمان  و  کشورها  دیگر  با  همواره  کرونا  دوران  در  چین 
به 80 کشور در  بوده است. چین  بهره مند  بین المللی  از مشاوره و کمک های  و  داشته است 
حال توسعه در زمینه تهیه واکسن مشاوره داده و به 43 کشور پیشنهاد صادرات 300 میلیون 
ُدز واکسن را داده است. چین تاکنون )ماه می 2021( 2 میلیارد دالر بودجه جهت کمک به 
ترمیم اقتصاد کشورهای درحال توسعه اختصاص داده است و برای سه سال آینده 3 میلیارد 
دالر دیگر نیز تخصیص خواهد داد ]25[. رئیس جمهور چین شخصاً 50 مورد گفتگوی تلفنی 
با رهبران خارجی و رؤسای نهادهای بین المللی در پنج ماه ابتدایی همه گیری داشته است. وی 
در افتتاحیه هفتاد و سومین مجمع جهانی بهداشت در 18 می 2020 سخنرانی کرد و با توجه 
به موفقیت کشور خود در مهار اپیدمی کرونا، 6 پیشنهاد ارائه داد که در این میان می توان به 

عناوین زیر اشاره کرد:

همکاری گسترده تر با سازمان بهداشت جهانی؛ ◉
حمایت گسترده تر از آفریقا و ارتباط با 30 بیمارستان در آفریقا برای کمک به مدیریت  ◉

مهار بحران در این قاره؛
ایجاد یک مرکز مدیریت واکنش بشردوستانه جهانی1 در چین با همکاری سازمان ملل؛  ◉

و 
معرفی واکسن کوید چینی به عنوان یک محصول جهانی.  ◉

شایان ذکر است چین اولین کارخانه  تولید مشترک واکسن کرونای خود را در برزیل، 
امارات متحده عربی و مصر راه اندازی کرده است ]26[ و با روس ها نیز برای تولید واکسن 
ترجمه  زبان  سه  به  را  خود  تجربیات  کشور  این  به عالوه   .]27[ دارد  همکاری   اسپوتنیک 
بازدیدهای  امکان  و  به اشتراک گذاشته است  بین المللی  نهاد  هفتاد  از  بیش  با  و  کرده است 
میدانی از راه دور را برای کارشناسان و متخصصان فراهم نموده است. انتشار مقاالت علمی 

و گزارش های نهادهای معتبر داخلی نیز ازجمله اقدامات چین به شمار می آید.

1. Global Humanitarian Response Hub 
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8- جمع بندی

ناتوانی چین در بحران کرونا می توانست بر وجهه  بین المللی این کشور که مدعی است 
به قدرتی برتر در میان سایر کشورهای پیشرفته دنیا تبدیل خواهد شد، ضربه  جبران ناپذیری 
وارد نماید. براساس مشاهدات میدانی و مستندات موجود، کشور چین با بیش از 1/4 میلیارد 
نفر جمعیت توانسته است عملکرد بسیار خوبی را در کنترل این همه گیری از خود به نمایش 
گذارد. تشکیل جلسات در باالترین سطوح نظام سیاسی و اجتماعی کشور و اولویت بخشی 
به سالمت مردم در تصمیمات اتخاذ شده و پیرو آن همراهی اقشار ملت و مجریان در اجرای 
صحیح و دقیق تصمیمات ازجمله مهم ترین عوامل برجسته موفقیت چین در این زمینه به شمار 
می  آیند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساختار حکومت کمونیستی دولت چین نیز 
ابزاری کارآمد برای مجریان امر در کنترل این بحران محسوب می شود. عالوه بر همکاری 
بی نظیر مردم و تبعیت پذیری باالی آن ها در رعایت دستورالعمل ها و عمل به قوانین، دولت 
نیز حمایت های اقتصادی و درمانی متنوعی به ویژه برای اقشار ضعیف ارائه داده است. توجه 
به سالمت ساکنان خارجی مقیم چین و اتباع چینی مقیم دیگر کشورها نیز از دیگر اقدامات 

مهم دولت چین به حساب می آید.

همانند نیروی مقاومت بسیج در کشور ما، حزب کمونیست چین نیز پایگاه های زیادی 
بحران  مدیریت  در جریان  مزیت  این  از  توانسته است  به خوبی  و  دارد  مردم جامعه  بین  در 
کشور استفاده نماید. با تشکیل یک مدیریت الیه بندی شده  در سطوح مختلف که در رأس 
امکان  میدانی،  نظارت  از گروه های  استفاده  و  دارد  قرار  اجرایی کشور  مقام  باالترین  آن 
انتقال سریع مشکالت به مقامات و رفع موانع و کاستی های اجرایی میسر  شده است. مقامات 
در  امر  همین  که  داشته اند  درگیر  استان های  از  زیادی  میدانی  بازدیدهای  چین  باالی  رده 
تصمیم گیری های قاطع و مؤثرآنان تأثیر فراوانی داشته است. اتخاذ تصمیماتی نظیر قرنطینه  
استانی و کشوری،  نو چینی، اعمال محدودیت  در مرزهای شهری،  خانگی مردم در سال 
تعطیالت و غیره همگی رویه های  از  مراکز آموزشی پس  تعطیلی کسب وکارها و  تمدید 
از  بسیاری  این که  اجرا شدند. جالب  این وسعت  در  بار  اولین  برای  بودند که  جسورانه ای 
کشورها  اغلب  امروز  اما  نبودند،  طرح هایی  چنین  اجرای  موافق  ابتدا   در  دنیا  کشورهای 
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معتقدند که این طرح ها کارآمد بوده و خود بر اجرای آن ها تأکید دارند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اطالع از میزان موارد مشکوک یا ابتال یکی از 
مهم ترین ابزارهای جمع آوری اطالعات است که همواره منجر به اخذ تصمیم های درست 
در مدیریت همه گیری شده است و این امر تنها از راه تسهیل و گسترش انجام آزمایشات 
از مردم  با تجهیز معابر  تشخیصی در جامعه امکان پذیر است. در همین راستا، دولت چین 
برنامه های  از  استفاده  با  شهروندان  می آورد. خوداظهاری  وضعیت  به عمل  کرونا  آزمایش 
کارآمد  زیرساخت های  برپایه  که  هوشمند  همراه  تلفن های  روی  بر  نصب شده  کاربردی 
مخابراتی، شبکه ارتباطات، اینترنت و سیستم های ناوبری بومی بنا شده است نیز امکان تکمیل 
زنجیره  ورود و ثبت اطالعات و پیگیری انجام وظایف محوله در مواجهه با موارد مشکوک 
با آمار به دست آمده از مناطق پرخطر  ابتال را فراهم می آورد. نقشه های به روز و منطبق  یا 
روی تلفن های همراه نیز به مجریان و مردم در حفاظت از خود در این دوره کمک شایانی 

می کند. 

برابر  در  منفی  نگرش  ایجاد  و  تخریب  در  با وجود رسالت محسوس رسانه های غربی 
بیان  از  نتوانند  رسانه ها   این  که  شد  سبب  کشور  این  کم نظیر  عملکرد  چین،  موفقیت های 
حال،  عین  در  کنند.  چشم پوشی  ویروس  این  گسترش  مهار  در  چین  مهم  دستاوردهای 
مسئوالن کشور چین نیز از این موفقیت به عنوان یک دستاورد مهم و جدید در دوران گذار 
و مسیر تبدیل کشور چین به یک ابرقدرت در عرصه بین المللی بهره مند می شوند. امید است 
که کشور ما نیز با مطالعه تجربیات موفق چین در مهار کرونا بتواند جریان مدیریت خود 
را بیش از پیش مؤثر نماید و شاکله  تصمیم سازی منسجم تر و کارآمدتری را با بومی سازی 

صحیح این الگو ایجاد نماید.
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 اینفوگراف 3- مهم ترین عوامل موفقیت کشور چین در مهار ویروس کرونا

 

ترین مقام اجرایی تشکیل یک نظام مدیریتی الیه بندی شده  با مسئولیت باال•
کشور 

ماعی کشور و تشکیل جلسات مستمر در باالترین سطوح نظام سیاسی و اجت•
اولویت بخشی به سالمت مردم

ترش انجام اطالع دقیق از میزان موارد مشکوک و ابتال ازطریق تسهیل و گس•
آزمایشات تشخیصی

ماتهمراهی اقشار مختلف ملت و مجریان در اجرای صحیح و دقیق تصمی•

نظارت شدید بر اجرای دقیق قوانین ویژه شرایط بحران•

درگیربازدیدهای میدانی مستمر مسئولین رده  باالی چین از استان های•

کمک های نیروهای داوطلب مردمی•

اخت های فناورانهاطالعات با کمک زیرستکمیل زنجیره  پایش، ثبت و تحلیل•

المت، نظیر کدهای س)اهمیت به نوآوری و استفاده از راهکارهای خالقانه •
به هنگام از سنجش دمای بدن با روش های پیشرفته و تهیه نقشه های برخط و

...(تردد و ارتباطات افراد مبتال

افزایش قابل توجه ظرفیت بیمارستان ها و تعداد تخت ها و واحدهای•
ی ابتالقرنطینه ای جهت درمان و ترخیص سریع بیماران در مراحل ابتدای
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