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۱۱ بررسی نحوه مدیریت کشور چین در بازگشایی و حمایت از مشاغل در شرایط شیوع ویروس کرونا

چکیده

िاست िجامعिو िمدیریتی िگزارشاتिسلسله िاز िمطالعاتی िگزارشिدومین ि،حاضرिگزارش
िبازه िدرिچینिدولتिعملکردिنحوهिبررسی िزمینهिدرिفناوری िبانिدیدهिگروهिمتخصصانिکه
िدولتिمدیریتیिاقداماتि،سندिاینिدرि.اندिکردهिتدوینिکروناिویروسिبهिکشورिاینिابتالی
िجلوگیریिیا(िجبرانिنحوهिوिتبیینिمختلفिمشاغلिوिصنایعिفعالیتिسرگیریिازिبرایिچین
िچندिبهिانتهاिدرिوिشدهिدادهिتوضیحिوکارهاिکسبिبرिواردिاقتصادیिهایिآسیبिوिخسارتि)از
ि،تحقیقिاینिکهिاستिذکرिبهिالزمि.استिشدهिاشارهिمشاغلिکارिبهिآغازिبرایिبهداشتیिالزام
िتدوینिکشورिاینिمقیمिساکنینिباिمصاحبهिاساسिبرिنیزिوिمحلیिموثقिمنابعिهایिدادهिمبنایिبر
िوिتدوینिمختصرिصورتिبهिمسالهिازिکاملیिوिجامعिکلیاتिتاिشدهिتالشिآنिطیिوिاستिشده
िبرداریिالگوिوिسازیिتصمیمिبرایिباشدिکمکیि،هاिچینیिتدابیرिشناختिضمنिتاिگرددिارائه

مسئولینिذیربطिدرिکشور.
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مقدمه

ि،ووهانिشهرिدرि20۱۹िدسامبرि30िدرिکروناिمنحوسिویروسिشیوعिهایिنشانهिبروزिازिپس
िسازمانिاعالمिبرिبناि.کردििاقدامिپدیدهिاینिباिمبارزهिوिمهارिبهिموثرिاقداماتیिدرिچینिدولت
िتاि3(ि2020िفوریهि2िتاिژانویهि23िزمانیिفاصلهिدرि،چینिدرिکروناिشیوعिاوجि،جهانیिبهداشت
िباिاپیدمیिاینिتقارنिدلیلिبهि،فرساिطاقتिتالشिماهिدوिازिپسिبنابراینि.استििبودهि)۹8िبهمنि۱3
िویروسिگسترشिمهارिوिمدیریتिمنظورिبهिتاिگرفتिتصمیمिدولتि،چینیिنویिسالिتعطیالت
िمناطقिاینि.کندिتمدیدिفوریهि۱0िتاिهاिاستانिازिبسیاریिدرिراिبهارهिعیدिتعطیالتिزمانि،کرونا
ि20۱۹िسالिدرिراिچینिکشورिصادراتिازिدرصدि۹0िوिملیिناخالصिتولیدिازिدرصدि80िحدود
ि5िحدودि،مشاغلिتعطیلیिِکوتاهिمدتिهمینि،کارشناسانिازिبسیاریिاعتقادिبهि.کردندिمیिتامین
िویروسिاینिمنفیिتاثیراتि،مجموعिدرि.داشتिمنفیिاثرिکشورिتولیدیिصنایعिبرिدرصدि8िتا
ि50िباिراिمیالدیि2020िسالिنخستिماههिچهارिکشورिاینिتاिشدिسببिاقتصادیिهایिچرخهिبر
िیکیिعنوانिبهि،چینिاقتصادیिرشدिآنिنتیجهिدرिکهिکندिآغازिاقتصادیिرشدिکاهشिدرصد

ि.یافتिکاهشिدرصدि3िحدودिبهि،جهانिاقتصادिقدرتمندिموتورهایिاز

िکهिدریافتिتوانिمیि،2020िوि20۱۹िدرिچینिیکسالهिاقتصادیिتغییراتिروندिبررسیिبا
िدوिدرिکهिجاییिتاिداشتهिچشمگیریिافزایشि،قبلिسالिدرिمشابهिزمانिبهिنسبتिکشورिتورم
िاماि!استिشدهिبرابرि3िازिبیشि،قبلिسالिمشابهिزمانिبهिنسبتिتورمि،2020िفوریهिوिژانویهिماه
िکاهشیिراििآنिروندिوिکنترلिراिتورمि،2020िژانویهिازिشدهिموفقिکشورिاینिکهिاستिجالب

کندिبهिنحویिکهिدرिمارس،िنرخिتورمिنسبتिبهिسالिقبلिازि2िبرابرिکمترिشدهिاست.
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شکل 1- بررسی وضعیت تورم در چین از ژانویه 2019 تا مارس 2020

िشاخص ि،کشور िیک िاقتصاد िتغییرات िروند िبررسی िبرای िمهم िهایिشاخصه िاز िیکی
िشاخصिاینिباि.استिتولیدिوिساختिوिخدماتिبخشिدوिازिمتشکلिکهिاستि۱PMIاقتصادی
िمیزان िنظیر िهاییिالمان िاز िشاخص िاین िمحاسبه िدر ि.کرد िتحلیل िرا िاقتصاد िسالمتिتوانिمی
िجالبि.شودिمیिاستفادهिتوزیعिنظامिوिاستخدامیिوضعیتि،اولیهिموادि،سفارشिحجمि،تولید
ि،مارس िتا िژانویه िماه िاز िکهिشدिمشخصि،چینिدرिمعیار िاین िساالنهिروندिبررسی िدرिاست
िافتिمعنایिبهिاینिکهिیافتهिکاهشि35/7िبهि50िرقمिازिتولیدिبخشिدرिPMIिاقتصادیिشاخص
िدورانिشاخصिازिحتیिمیزانिاینि.استिبازهिاینिدرिچینिتولیدिرونقिدرصدیि30िازिبیش
िخریدिشاخصिبررسیिباिهمچنینि.استिترिپایینिواحدिیکि2008िسالिدرिاقتصادیिرکود
िدرصدि45िازिبیشिجاریिسالिاولिازिنیزिحوزهिاینिرونقिکهिشدिمشخصि،غیرتولیدیिبخش

ि.استिیافتهिکاهش

1. Purchasing Managers’ Index (PMI)



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس۱4

شکل 2- بررسی شاخص اقتصادی PMI چین در دو حوزه تولید و خدمات از 
فوریه 2019 تا اول مارس 2020
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شکل 3- بررسی آمار مصرف انرژی و نیز میزان حمل و نقل دریایی در بازه دو ماهه

िشیوع िشرایط िبودن िدارिادامه िاز िصحیح िتخمین िنیز िو िآمارها िهمین िبینیिپیش िاحتماال
िسریعتر िچه िهر िتا िاستिبوده िچینی िدولتمردان िبرای िمحکمی िیिشاخصه ि،کرونا िویروس
ि،اقشارिازिحمایتिبرایिهمزمانिوिکنندिفراهمिراिمشاغلिوिکارخانجاتिبازگشاییिمقدمات
िموشکافیिوिبررسیिبهिادامهिدرि.بگیرندिنظرिدرिراिهاییिطرحिپذیرिآسیبिمشاغلिوिصنایع

بیشترिاقداماتिدولتिچینिدرिاینिخصوصिپرداختهिشدهिاست.
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الف( بررسی وضعیت بازگشایی مشاغل دولتی و خصوصی چین

िتعطیالتिمتعاقبिتعطیلیिازिهفتهि5िحدودिازिپسि،رسمیिمنابعिدرिشدهिمنتشرिآمارिبنابر
िزیرمجموعه िهزار ि48 िاز िبیش ि،مارس िاوایل िتا ि،کارمندان िدورکاری िو िچینی िبهاره िعید
िدر िاین ि.شودिمی िشامل िرا िهاिمجموعه िکل िدرصد ि۹2 िحدود िکه िاندिشده िبازگشایی िدولتی
ि30िتنها िابتدا िدرि،بازه िاین िدرिمتوسطिوिکوچکिهایिبنگاه िبازگشایی िنرخिکهिاستिحالی
िافزایشिدرصدि77िبهिادامهिدرिکهिبودिدولتیिهایिمجموعهिسومिیکिازिکمترिیعنیिدرصد
िوिکلیدیिصنایعिشاملिمشاغلیिدولتیिمشاغلिازिمنظورिکهिاستिتوضیحिبهिالزمि.کردिپیدا
िمواردیि.استिنقلिوिحملिوि،معادنि،درمانिوिبهداشتि،نظامیि،انرژیि،مخابراتिنظیرिمادر
िغیرهिوिکودکिمهدهایि،هاिآموزشگاهिوिموسساتि،عالیिآموزشि،پرورشिوिآموزشिنظیر
िوिآوریلिاواخرिدرिهاिدبیرستانिبازگشاییिازिحاکیिهاिگزارشिبرخیि.هستندिتعطیلिهمچنان
िوिنفتिعمومیिخدماتिبا िمرتبطिهایिمجموعهि.استिمیिماهिاواسطिدرिراهنماییिمدارس
िدرصدि۱00िطورिبهिنیزिبرخیिوिدرصدि۹5िازिبیشिنقلिوिحملिوिبرقिتولیدि،مخابراتि،گاز
िمتوسطिوिکوچکिاقتصادیिهایिبنگاهिازिدقیقिتعریفیिنیزि،۱िجدولिدرि.اندिشدهिبازگشایی

درिچینि)حینिتصویبिقوانینिمربوطه(िقابلिمطالعهिاست.

شکل 4- آمار آغاز به کار صنایع دولتی و خصوصی چین )تا اول مارس 2020(
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جدول 1- تعریف بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در چین

िکهिاستिفعالिچینिدرि۱)SME(िمتوسطिوिکوچکिبنگاهिمیلیونि30िحدودि،آمارिمطابق
ि60درصدिتولیدिناخالصिداخلیिوि80िدرصدिاشتغالिاینिکشورिراिتشکیلिمیिدهند.

شکل 5- نقش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در چین )تا اول مارس 2020(

1.Short and Medium sized enterprises
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िگیریिاوجिازिبعدि،چینिسراسرिدرिکروناिبیماریिشیوعिکاهشिنحوهि،6िشکلिنمودارिدر
िنمودارهای िو िهاिداده िنیز िو िآن िاساس िبر िچینی िمسئولین िقطعا िکه िاستिشده िمشخص िآن
िسرگیری िاز िو िهاिبخش िبازگشایی िتاریخ िتعیین िجهت िنهایی िتصمیم ि،محلی िشدهिتفکیک
िشرایطिبرحسب िرا िمهمिمشاغلिوिصنایعिفعالیت िبه िآغازिمجوزिدولتि.اندिگرفتهिمناطق िرا
िفوریهि۱0िازिراिخودिفعالیتिهاिکارخانهिازिبسیاریिوिکردिاعالمिجداگانهिصورتिبهि،محلی
िبرخیिفعالیتिسرگیریिازिزمانि،روिپیشिنمودارهایिوिجدولिدرि.کردندिشروعिتدریجिبه
ि،روزهاिتعدادिمحاسبهिدرिاستिگفتنیि.استिمشاهدهिقابلिجغرافیاییिمکانिبرحسبिصنایع

زمانिآغازिشیوعिبیماریिکرونا،ि3۱िدسامبرिدرिنظرिگرفتهिشدهिاست.

شکل 6- روند کاهشی ابتالی جدید افراد به ویروس کرونا در چین )خط نارنجی: 
افراد مشکوک به ابتال- خط قرمز: افراد با ابتالی قطعی(
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شکل 7- زمان بازگشایی کارخانه ها به تفکیک استان

جدول 2- تاریخ مجاز آغاز به کار برخی شهرها و استان های چین

نام شهر یا استان تاریخ مجاز آغاز فعالیت 
صنایع و/یا مشاغل

تعداد روز بعد از شیوع 
بیماری در ووهان

Hunan ि5فوریه 37
Fujian ि7فوریه  3۹
Jilin ि7فوریه 3۹
Jiangsu ि۱0فوریه 42
Liaoning ि۱3فوریه 45
Hebei ि۱5فوریه 47
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Guangdong ि20فوریه 52
Chongqing ि25فوریه 57
Beijing ि8مارس 6۹
Tianjin ि۱0مارس 7۱
Hainan ि23مارس 84
Wuhan ि25مارس 86

جدول 3- زمان مجاز آغاز به کار برخی صنایع چین

نام صنعت تاریخ مجاز
آغاز فعالیت

تعداد روز بعد از 
شیوع بیماری

صنعتिهوایی ि4مارس 65

صنعتिحملिوिنقل ि۱3مارس 74

िوिکوچکिاقتصادیिهایिبنگاه
متوسط

ि۱6مارس 77

صنایعिپیشرفتهिوिفناوریिباال ि2۱مارس 82

िخدماتیिصنایع ि24مارس 85

خدماتिعمومیिقانونی۱ ि۱آوریل ۹3

1. Public legal services

ادامه جدول 2
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شکل 8- تعداد روز سپری شده برای آغاز به کار مشاغل در برخی شهرها و 
استان های چین )از زمان آغاز شیوع(

िتاि37िبینि،چینिمشاغلिسرگیریिازिمجازिزمانिکهिاستिمشخصिفوقिنمودارिبررسیिبا
िکالنिخیلیिصورتिبهि.استिبودهिکروناिبیماریिقطعیिهایिنمونهिاولینिمشاهدهिازिبعدिروزि86
िبرایिقرنطینهिزمانिروزि56िحدودिمیانگینिطورिبهिدولتिکهिکردिتحلیلिچنینिتوانिمیिکلیिو
िشهرهایिصنایعिوिهاिشرکتिفعالیتिمیزانि،۹िشکلिنقشهिدرि.استिکردهिتعیینिهاिفعالیتिآغاز
िاستिجالبि.استिشدهिکشیدهिتصویرिبهि،نامیिظرفیتिازिدرصدیिصورتिبهिچینिمختلف
िکشورिاصلیिشهرि۱3िتعدادि،2020िمارسि۱5िتاریخिتاि،چینिدولتिمدبرانهिهایिسیاستिطی
ि.استिبازگشتهिخودिکاریिعادیिروالिبهिدرصدि۹0िازिبیشि،شهرि4۱िوिدرصدि۱00िصورتिبه

درिجدولि،3िزمانिمجازिآغازिبهिکارिبرخیिصنایعिمهمिذکرिشدهिاست.
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شکل 9- وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی-صنعتی شهرهای مختلف چین تا دوم 
مارس 2020

شکل 10- تعداد روز سپری شده برای آغاز به فعالیت برخی صنایع چین )از زمان 
آغاز شیوع(
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نحوه نظارت دولت بر کیفیت از سرگیری مشاغل

िاولिروشि.شدिعملिواردिروشिسهिباि،مشاغلिکارिبهिآغازिروندिازिآگاهیिبرایिدولت
िسرگیریिازिشرایطिنظارتिوिمدیریتि،رصدिبرایिاینترنتिشبکهिوिدادهिکالنिازिگیریिبهره
िواحدهایि،انرژی िمصرفि،شهرिترافیکिهایिدادهिتحلیلिوिپایش िبا िکارिاین ि.استिمشاغل
ि،دومिروشिدرि.گرفتिصورتि)سالمتिکدिبرحسب(िافرادिسالمتिوضعیتिنیزिوिارتباطات
िنسبتिمختلفिهایिحرفهिصاحبانिتاिشدिایجادिمشاغلिاطالعاتिثبتिبرایिمناسبिبسترهای
िنیزिوिکارिمحلिدرिغایبिوिحاضرिکارمندانिتعدادि،کارिبهिآغازिزمانिاطالعاتिدقیقिثبتिبه
िنسبتिدولتि،روشिاینिباि.کنندिثبتिایिرایانهिصورتिبهिراिخودिگزارشिافرادिبالینیिوضعیت
िکشورिسراسرिدرिمختلفिهایिحرفهिسرگیریिازिوضعیتिنیزिوिغیرفعالिوिفعالिمشاغلिنوعिبه
िآگاهیिمختلفिهایिبخشिدرिکافیिکارिنیرویिوجودिعدمिازिآنिبرحسبिتاिشودिمیिمطلع
िاقامتِیिمراکزिوिهاिخوابگاهिدرिحاضرिافرادिسالمتिوضعیتिازिآگاهیि،سومिروشि.باشدिداشته
िدرिدولتि،فوقिروشिسهिازिآمدهिبدستिهایिدادهिتحلیلिباि.استिمختلفिصنایعिوिهاिکارخانه
िنیزिوिصنایعिکارिبهिآغازिوضعیتि،مهاجرिکاریिنیروهایिبازگشتिازिبرخطिصورتिبهिلحظهिهر
िافرادिسریعिشناساییिامکانिهمچنینिروشिاینि.داردिدستिدرिجامعیिاطالعاتि،تولیداتिحجم
िدرکिباि.کندिمیिمهیاिخوبیिدقتिباिراिجغرافیاییिمنطقهिوिکاریिواحدिآنिمجددिقرنطینهिوिبیمار
िشرایطिبندیिطبقهिباिدولتि،اندिگرفتهिرونقिکمترिکهिهاییिحرفهिمشخصاتिنیزिوिضعفिنقاط
िبهिنسبتि،نیروिنسبیिکمبودिنیزिنیروिمتوسطिکمبودि،نیروिشدیدिکمبودिهشدارِیिحالِتिسهिبه
िحلिوिشناساییिنیزिوिکارिمحلिبهिحوزهिآنिکارिنیروهایिبازگشتिبرایिسریعिریزیिبرنامه
िترتیبिبدینि.دهدिمیिانجامिراिالزمिحمایتیिاقداماتि،حرفهिآنिرویिپیشिاحتمالیिمشکالت
اختالفिفاصلهिیिبینिکمبودिنیرویिکارिوिحجمिتولیدिمدنظرिصنعتिکمترिوिکمترिمیिشود.



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس24

ب( حمایت دولت از مشاغل و صاحبان صنایع

िرفع िو िمجدد िگرفتن िقدرت ि،کار िبه िآغاز िبرای िاستان िهر िدر ि،محلی िشرایط िبه िبسته
िرویه िتغییر िبا िاالمکانिحتی िتا िشد िاکید िتوصیه िو िریزیिبرنامه िمشاغل िمشکالت िو िموانع
ि،انعطافिقابلिوिشیفتیिصورتिبهिکارिنیزिوिدورکاریिنوینिهایिروشिکارگیریिبهि،کاری
िجمله िاز ि.شود िگرفتهिسر िاز िتولید िو िکار िبهداشتی؛ िشدید िهایिمراقبت िو िنظارتिتحت
िتاثیر िتحت िکه िهستند िمتوسط िو िکوچک िاقتصادی िهایिبنگاه ि،هاिبخش िپذیرترینिآسیب
िثابتिسربارिهایिهزینهिنیزिوिپرسنلिحضورिناپایداریि،کارिنیرویिکاهشि،نقدینگیिکمبود
िدلیلिبهिوिشرایطिاینिدرिکهिاستिکارिنیرویिازिحمایتिدیگرिبحثि.هستندिافزایشیिبعضاिو
िو िحقوقिیا िو िاجبار िبه िنشوند िمجبور ि،مشاغل िو िصنایع िصاحبانिبه िشده िتحمیل िضررهای
िکارفرمایان िقرنطینه िشرایط िدر ि.شوند िگماشته िکار िبه िکارفرمایان िسویिاز िترिپایین िمزایای
िکارिاز िفارغिافراد िحقوقिاز िبخشیिوिکنندिمیिدورکاریिکهिراिافراد िحقوقिتا िشدندिملزم
िخودिکارکنانिجسمیिو िروانی िوضعیتिاز िمکرر िتماس िو िمشاوره िبا िنیز िو िکنند िواریز िرا
िبرای िتشویقی िهایिبسته िدیگرिسویिاز ि.کنندिحمایتिآنها िاز िامکان िحدिدرिو िباشند िمطلع
िتقبلिدولتिتوسطिتحمیلیिکارکنانिزندگیिهایिهزینهिاز िبخشیिوिشدिلحاظिکارفرمایان
िبخشودگیिمشمولिکارشانिوिکسبिرکودिیاिرونقिوضعیتिحسبिبرिکارفرمایانिنیزिوिشد
िدرिنماندिناگفتهिالبتهि.شدندिخودिکارکنانिبرایिایिبیمهिهایिمعافیتिیاिتخفیفिنیزिوिمالیاتی
िباिغیرهिیاिدنسिبایتि،تنسنتि،باباिعلیिنظیرिمطرحिخصوصیिهایिشرکتिبرخیिشرایطिاین
िکارمندانि،طرحिاینिدرि.اندिپرداختهिکاریिهایिافتادگیिعقبिجبرانिبهि۹6۹िبهिموسومिطرحی
िوिمخالفتिباिطرحिاینिاگرچهि.کنندिکارिهفتهिروزिششिبرایिشبि۹िتاिصبحि۹िازिموظفند
िرویهिاینिعملिدرिاماिاستिقانونिصریحिمتنिمخالفिعمالिوिشدهिمواجهिعمومیिاعتراضات
िمدیرانिکهिجاییिتاि.شدिمیिپیادهिچینیिهایिشرکتिازिبسیاریिدرिکروناिقضیهिازिقبلिحتی
िروشिاینिمدیونिراिشرکتिموفقیتि،باباिعلیिسابقिمدیرि،ماिجکिنظیرि،موفقिهایिشرکت
िوिاستिبرिزمانिمتوسطिوिکوچکिمشاغلिازिبرخیिمشکالتिرفعिقطعاि.داندिمیिکردنिکار
िوिمناسبिهایिسیاستिاتخاذिباिاستिتالشिدرिدولتिاماि.شدििنخواهدिحلिمدتिکوتاهिدر
िانجام िپذیرिآسیب िیا िدیدهिآسیب िصنایعिاز िرا िحمایتिبیشترین ि،िصحیحिو िمنسجم िهایिگام
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िدیدهिصدمهिهایिبخشिجملهिازिمتوسطिوिکوچکिهایिبانکिنیزिوिبانکیिبدهکارهایि.دهد
िکردिاعالمि)آوریلिماه(िتازگیिبهिدولتिزمینهिاینिدرि.هستندिکروناिاقتصادیिتبعاتिازिناشی
िوिکوچکिهایिبانکिویژهिبهिمشاغلिاینिبهि)دالرिمیلیاردि۱4۱(िدیگرिیوانिتریلیونिیکिکه
िتامینिحوزهिاینिمالیिنیاز िازिبخشیिتاिدادिخواهدिاختصاصिبهرهिکمिوامिقالبिدرिمتوسط
िهیچिبهिکهिاستिخواستهिهاिبانکिازिاستिدولتیिحاکمیتिتحتिکهिبانکداریिصنعتि.شود

ि.نکندिروبروिتأخیرिباिیاिوिقطعि،حذفिراिوامिاعطایिعنوان

ि53میلیاردिیوانि7/6(िمیلیاردिدالر(िحمایتिازिاقشارिکمिبضاعت
िمشاغلिبهिبهرهिکمिوامि)دالرिمیلیاردि۱4۱(िیوانिتریلیونिیک

ि800میلیاردिیوانि۱۱3(िمیلیاردिدالر(िوامिکمिبهره
ि500میلیاردिیوانि72(िمیلیاردिدالر(िیارانه،िمشوقिوिبستهिهایिتخفیفی

شکل 11- حمایت دولت و بانک مرکزی چین از مشاغل

िدرि.دهندिادامهिراिهاिپروژهिبرایिالزمिهایिپرداختिموظفندिنیزिدولتیिهایिبنگاهिوिدولت
िاستفادهिدولتیिاموالिازिکهिهاییिبنگاهिاجارهिپرداختि،)استانि27िازिاستانि23(िهاिاستانिاغلب
िمتفاوتिمختلفिهایिاستانिدرिمعافیتिاینिالبتهिکهिاستिگرفتهिقرارिمعافیتिمشمولिکنندिمی
िبندریिشهرिدرिوिماهिششि)شیوعिمرکز(िخِوبیिاستانिدرि،ماهिدوिهاिاستانिازिنیمیिدرिوिبوده
िغیردولتیिمشاغلिصاحبانिبهिهاییिیارانهिنیزिهاिاستانिازिدیگرिبرخیिدرि.استिماهि4/5िجینिتین
िمهلتिنیزिاستانि27िازिاستانि۱8िدرि.شوندिترغیبिاجارهिدریافتिعدمिبهिتاिاستिشدهिاعطا
िوقفهिبدونिتامینिوिقیمتिکاهشिمشمولिحتیिوिشدهिتمدیدिگازिوिآبि،برقिبهایिپرداخت
ि۱0िتخفیفिاز िماه ि3िمدتिبه िصنعتیिگازिوिآبिبهای ि،مناطق िبرخی िدرि.استिگرفتهिقرار
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ि،استिدولتیिکامالिصنعتिیکिکهिهمिچینिبرقिصنعتिدرि.استिشدهिبرخوردارिدرصدی
िکهिشدهिاعالمिچینिاستانि۱۹िدرि.کندिمیिجبرانिراिقیمتिکاهشिازिناشیिکسریिدولتिخود
िتعویقिباिشانگهایि،نمونهिعنوانिبهि.کنندिتعلیقिراिاجتماعیिبیمهिپرداختिتوانندिمیिهاिبنگاه
िاهمिخالصهि.استिکردهिهزینهिامرिاینिبرایिدالرिمیلیاردि۱/45ि،اجتماعیिبیمهिهزینهिتطبیقिدر
िدادهिتوضیحिهاिشیوهिبرخیिجزئیاتिادامهिدرिوिارائهिجدولिقالبिدرिدولتिحمایتیिموارد

شدهिاست.

جدول4- خالصه از حمایت ها و تسهیالت دولت برای جبران خسارات ناشی از کرونا

 	िوارداتیिمایحتاجिوिاولیهिموادिترخیصिفرایندिتسریعिوिتسهیل
िگمرکاتिیिادارهिتوسطिهاिشرکت

 	िهایिبنگاهिوि،مهندسیिبزرگिهایिطرحिسرگیریिازिدهیिشتاب
ि،عمرانि،تولیدिوिساختि،صادراتिهایिحوزهिدرिکلیدیिاقتصادی

لجستیک،िخدماتिعمومی،िتولیداتिکشاورزی

 	िجدیدिنیروهایिاستخدام

 	िخدماتिتعرفهिلغوिوिبنادرिخدماتिهایिهزینهिدرصدیि20िکاهش
اضطراریिوिعوارضिکشتیिهایिباری

 	िهاिهزینهिوिعوارضि،مالیاتिایिمرحلهिوिهدفمندिکاهش

 	िبهिجانیिخسارتिوिبیکاریि،بازنشستگیिبیمهिحقिدرصدیि50िکاهش
िبزرگिهایिشرکتिبرایिماهिسهिمدت

 	िوििتولیدिرونقिبهिکمکिبرایिتجارتिوزارتिسمتिازिمعیارि20िاعمال
صادراتिمحصوالتिداخلی

 	िوिقطارि،چارتریिهواپیمایिقیمتिارزانिیاिرایگانिبلیتिتخصیص
اتوبوسिبرایिبازگشتिارزانिترिنیروهاिبهिکار

 	िکارिمهاجرینिرایگانिمعاینهि

ی
ید

کل
 و 

هم
ع م

نای
ص

ل
شاغ

و م
ع 

نای
ص
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 	िکارکنانिکهिهاییिشرکتिبرایिبیکاریिبیمهिحقिدرصدیि50िکاهش
خودिراिاخراجिنکردهिباشند

 	िاجتماعیिبیمهिپرداختिماههिسهिتعویق

دورهिهایिآموزشیिرایگانिبرخطिدرिزمینهिکرونا	 

اعطایिیارانهिاجارهिوिهمچنینिمعافیتिمالیاتیिاموالिوिملک	 

 	िمالیاتیिهایिاظهارنامهिتسلیمिمهلتिتمدید

 	िمالیاتिمعافیتि،افزودهिارزشिبرिمالیاتिپرداختिمعافیتिیاिوिکاهش
िدرآمدिبر

 	िحقوقिوिپتنتि،تجاریिنشانिثبتिدادنिقرارिرسیدگیिاولویتिدر
िپیشگیریिوिکنترلिتجهیزاتिبهिمربوطिکهिمواردیि،فکریिمالکیت

िهستندिکروناिبیماری

ط
وس

 مت
ک و

وچ
 ک

ی
ها

اه 
نگ

ب

ل
شاغ

و م
ع 

نای
ص

 	िهواپیماییिهایिشرکتिبرایिیارانهिتعیینिنیزिوिمالیिمشوقिاعطای
िدرिیاिوिنکردندिقطعिبیماریिشیوعिدورانिدرिراिخودिفعالیتिکهिمتضرر

حینिبیماری،िخدماتिدهیिخودिراिازिسرिگرفتند

 	िپروازिکیلومترिهرिازایिبهिیوانि0/0۱76िمبلغिبهिتشویقیिبستهिتخصیص
िپروازिکیلومترिهرिبرایिیوانि0/0528िمبلغिنیزिوिبزرگिهواپیماهای

िخصوصیिوिکوچکिهواپیماهای ی
مای

اپی
هو

ط 
طو

خ

 	िحمایتिبرایिمرتبطिبسترهایिوिاینترنتیिخدماتिهایिشرکتिتشویق
ازिصنایعिشخصیिوिتجاریिخانگی

کاهشिهزینهिارائهिخدماتिآموزشیिبهिصاحبانिمشاغلिخاص	  ط 
رتب

ل م
شاغ

م
ت 

جار
ا ت

ب
ک

ونی
تر

الک

ادامه جدول 4
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 	ि،درمانیिکادرिبهिروزانهिبصورتिیوانیि300-200िموقتिیارانهिاعطای
िحقوقिاحتسابिنیزिوिکروناिباिمبارزهिمقدمिخطिکارمندانिوिکارگران

ماهیانهििباिضریبि۱/5िبرابر

 	िدرصورتिجریمهिاعمالिبدونिکارمندانिوامिبازپرداختिماههि6िتمدید
िموقعिبهिبازپرداختिدرिناتوانی

حمایتिبرایिپرداختिاجارهिخانهिکارمندان	 

 	ििزدهिبحرانिهایिاستانिکارگرانिحقوقिحداقلिافزایش

 	िوالدینیिمزایایिوिحقوقिپرداختिوिاجتماعیिبیمهिحقिهزینهिبخشش
िمجبورिکودکانिنگهداریिمراکزिوिمدارسिبازگشاییिعدمिدلیلिبهिکه

ि.شدندिنشینیिخانهिبه

 	िوिنخبگانिسالمتिازिدائمिمراقبتिوिسریعिبازگشتिازिخاصिحمایت
متخصصانिکلیدیिصنایعिراهبردیिوिنیزिصنایعिتولیدیिخدماتی

ی
ند

رم
کا

 و 
ی

گر
کار

عه 
جام

ی
سان

ی ان
رو

نی
 	िازिبخشیिتامینिبرایि)دالرिمیلیاردि7/6(िیوانिمیلیاردि53िتزریق

مایحتاجिاولیهिزندگیिوिسالمتिافراد

اختصاصिماهانهि۱۱۹िیوانिبهिهرिنفرिدرिاستانिبحرانिزدهिیिخوِبی	 

ت 
ضاع

مिب
 ک

شار
اق

عه
جام

 	ि72(िیوانिمیلیاردि500िوि)دالرिمیلیاردि43(िیوانिمیلیاردि300िتخصیص
िحلिبهिکمکिبرایिبالعوضिکمکिیاिوامिقالبिدرि)دالرिمیلیارد

िمشاغلिمشکالت

 	िصاحبانिبرایिدولتिتسهیالتिوिهاिمشوقि،مزایاिیکسالهिتمدید
िمتضررिبنیانिدانشिکارिوिکسب

کاهشि50درصدیिسودिتسهیالتिدولتیिبمدتिیکسال،	 

 	िمشاغلिوिشخصیिصنایعिبهिبهرهिکمिوامिیوآنिمیلیاردि300िتخصیص
िخانگیिتجاری ان
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 	िداریिهتلि،گردشگریि،نقلिوिحملिبخشिچهارिازिمالیاتیिهایिحمایت
िبلندمدتिوिمدتिکوتاهिطرحिدوिقالبिدرि)کترینگ(िغذاिتهیهिو

 	िیिبیمهिحقिپرداختिدرصدیि50िکاهشिیاिوिماههि6िموقتिمعافیت
िویروسिباिمرتبطिمحصوالتिکنندگانिعرضهिوिاجتماعیिتامین

 	िمتضررिاقتصادیिهایिبنگاهिازिسالि8िتاि5िمالیاتیिمدتिبلندिحمایت
ि،کترینگिوिغذاिدهیिسرویسि،نقلिوिحملिنظیرिصنایعیिدرिفعال

اقامت،िگردشگری،िآموزش
 	िمشاغلिنظیر(िکوچکिمقیاسिمشموالنिمالیاتिماههिسهिکاهش

िازि،مِیिپایانिتاिمارسिماهिازिماهिسهिمدتिبهि،)شخصیिصنایعिوिخانگی
ि3درصدिبهि۱िدرصد

ت
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 	िصنایعिوिخانگیिصنفیिواحدهایिبهایिاجارهिبخشودگیिیاिکاهش
िهایिپارکि،صنعتیिهایिپارکि،فناوریिوिعلمिهایिپارکि،شخصی

شتابिدهنده،िشرکتिهایिدانشिبنیان،िبازارهایिتجاری ش 
اه

ک
ف 

حذ
یا 

بها
िره

جا
ا

 	िتوانिکهिخانگیिتجاریिوिشخصیिصنایعिصاحبانिخدماتिقطعिعدم
پرداختिآبونمانिگازिوिبرقिندارند

 	ि،نوشیدنیिوिغذاिهایिحوزهिدرिفعالिمشاغلिآبونمانिتخفیفिیاिکاهش
िغیرهिوिتجارتि،نقلिوिحملि،هاिاقامتگاهि،گردشگری ق 

 ح
ل

تقب
ان

وم
آب

کاهش یا حذف اجاره بها

ि،فناوری िو िعلم िهایिپارک ि،شخصی िصنایع िو िخانگی िصنفی िواحدهای िبهایिاجاره
िکهिتجارت िبازارهای िبنیانिدانش िهایिشرکتि،دهندهिشتابिهایिپارک ि،صنعتیिهایिپارک
िهایिاستانिدرिمعافیتिاینिالبته ि.شدिخواهدिبخشودهिیاिکاهشिهستندिدولتिحسابिطرف
िماهिششि)شیوعिمرکز(िخِوبیिاستانिدرि،ماهिدوिهاिاستانिازिنیمیिدرिوिبودهिمتفاوتिمختلف

وिدرिشهرिبندریिتینिجینि4/5िماهिاست.

🛑ििهایिپارک ि،بازارها ि،تجاری िهایिساختمان ि،هاिفروشگاه ि،بزرگ िتجاری िهایिمجتمع
िتجاری िمشاغل िصاحبان िنیز िو िشخصیिصنایع िبرای िرا िخود िبهایिاجاره िکه िصنعتی
िهایिمعافیت िدریافت िمشمول ि،درخواست िارسال िاز िپس ि،اندिداده िکاهش िخانگی

مالیاتیिوिنیزिدریافتिیارانهिحمایتیिخواهندिشد.

ادامه جدول 4
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کاهش یا حذف حق آبونمان

ि،ندارندिبرقिوिگازिآبونمانिپرداختिتوانिکهिخانگیिتجاریिوिشخصیिصنایعिصاحبان
िآبونمانिهزینهिهمچنینि.شدिخواهدिرسانیिخدمتिهاिآنिبهिهمچنانिوिشدिنخواهندिقطعیिدچار
िتجارتि،نقلिوिحملि،هاिاقامتگاهि،گردشگریि،نوشیدنیिوिغذاिهایिحوزهिدرिفعالिمشاغلिبرای
िازिماهि3िمدتिبهिصنعتیिگازिوिآبिبهایि،مناطقिبرخیिدرिوिاستिشدهिدادهिکاهشिغیرهिو

تخفیفि۱0िدرصدیिبرخوردارिشدهिاست.
حمایت برای بازگشایی و از سرگیری مشاغل1

🛑िصنعتیिزنجیرهिمجددिاتصالिوिترمیمिجهتिیکپارچهिاقدامات

🛑िکوچکिکارهایिوिکسبिوिکشاورزیिهایिشرکتिبهिایिیارانهिهایिوامिاعطای

🛑िهاिشرکتिکارکنانिبرایिمسکنिهایिهزینهिکمکिوिاجتماعیिتامینिبیمهिپرداختिمعافیت

🛑िمتوسطिوिکوچکिهایिبنگاهिبرایिوامिبازپرداختिسررسیدिدرिتعویق

🛑ििحوزه िدر िهاिشرکت िمشکالت िاحصای िبرای िاقتصادی िتوسعه िمناطق िبه िویژه िتوجه
سرمایهिگذاری،िتولیدिوिاموراتिکسبिوिکار

🛑ििبهिخارجیिگذاریिسرمایهिباिهایिشرکتिحداکثریिدسترسیिازिاطمینانिبرایिتالش
िو िمهم िصنعتی िهایिزنجیره िپایداری िبه िکمکिو िچین िدولت िترجیحی िهایिسیاست

زنجیرهिتأمین

🛑ििهمچنینिوिافرادिبرایिزایدिکنترلیिاقداماتिبرداشتنिوिکارهاिوिکسبिبازگشاییिتسهیل
بخشिآماده

🛑िملیिپیشرفتهिفناوریिمناطقिدرिمراتبیिسلسلهिوिگامिبهिگامिبازگشاییिتشویق

🛑िتولیدिوिمشاغلिبازگشاییिهنگامिدرिاپیدمیिکنترلیिوिپیشگیرانهिمرتبطिاقدامات

🛑िمشاغلिبازگشاییिازिپشتیبانیिدرिاطالعاتिفناوریिخدماتिنقشिتبیین

🛑ििبرایिکارمندانिمکانिنقلिبهिمربوطिهایिمحدودیتिوिمهاجرتیिهایिویژگیिبهिتوجه
بازگشتिبهिمحلिکارिوिاولویتिبندیिکارکنانिبومیिبرایिحضورिدرिمشاغل

1. Work Resumption
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حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

🛑िि،فکریिمالکیت िحقوقिوिپتنت ि،تجاریिنشان िثبت िدادنिقرار िرسیدگیिاولویت िدر
िهستندिکروناिبیماریिپیشگیریिوिکنترلिتجهیزاتिبهिمربوطिکهिمواردی

🛑ििاخراجिراिخودिکارکنانिکهिهاییिشرکتिبرایिبیکاریिبیمهिحقिدرصدیि50िکاهش
نکردهिباشند

🛑िافتادिتعویقिبهिماهि3िمدتिبهिهمिاجتماعیिبیمهिپرداختिدوره

🛑ििبرخطिآموزشیिهایिدورهिدرिهاिشرکتिکارکنانिحضورिبرایिدرصدیि۹5िتخفیف
درिطولिدورهिکرونا

🛑िاستفادهिموردिزمینिوिاموالिمالیاتیिمعافیتिهمچنینिوिاجارهिیارانهिاعطای

🛑िمختلفिهایिبنگاهिمالیاتیिهایिاظهارنامهिتسلیمिمهلتिتمدید

🛑ििمعافیتि،افزودهिارزشिبرिمالیاتिپرداختिازिکوچکिهایिبنگاهिمعافیتिیاिوिکاهش
مالیاتिبرिدرآمدिافرادिدرگیرिدرिفرآیندिمبارزهिباिکرونا،

حمایت از صنایع مهم و کلیدی

🛑ििاولیهिموادिبهिمختلفिصنایعिمایحتاجिرفعिهماهنگیिبهिنسبتिروزانهिصورتिبهिدولت
اقدامिمیिکند.

🛑ििوارداتیिمایحتاجिوिاولیهिموادिترخیصिفرایندिتسریعिوिتسهیلिباिگمرکاتिیिادارهि
شرکتिها،िبهिصورتिویژهििازिاینिبنگاهिهاिحمایتिمیिکند.

🛑ििفعالیت िنیز िو िمهندسی िبزرگ िهایिطرح िسرگیری िاز िدهیिشتاب िبه िنسبت िدولت
ि،عمران ि،تولید िو िساخت ि،صادرات िهایिحوزه िدر िکلیدی िاقتصادی िهایिبنگاه
िنیروهای िاستخدام िشرایط िآغاز िو िکشاورزیिتولیدات ि،عمومی िخدماتि،لجستیک

جدیدिدرिشرایطिبهداشتیिایمنिکمکिمیिکند.

🛑ििدرصدि20िتاि)شودिمیिگرفتهिدولتिتوسطिکه(िبنادرिخدماتिوिبارिحملिهایिهزینه
िهایिکشتیिعوارضिنیزिوिاضطراریिخدماتिتعرفهिهمچنینि.استिشدهिدادهिکاهش

باریि)غیرिازिتانکرها(िلغوिشدهिاست.
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🛑ि.شودिمیिدادهिکاهشिایिمرحلهिوिهدفمندिبصورتिصنایعिهایिهزینهिوिعوارضि،مالیات

🛑ििخسارت िو िبیکاری ि،بازنشستگی िهایिبیمه िپرداخت िحق ि،بزرگ िهایिشرکت िبرای
िشودिمیिسببिامر िاین ि.استिشدهिنصفि)آوریلिتا िفوریهिاز( िماه िسهिمدتिبه िجانی
ि،کروناिازिبعدिهایिماهिطیिمیانگینिطورिبهिکشورिسراسرिدرिمتوسطिوिکوچکिصنایع
िمعیارि.شوندिمتقبلिخسارتिجبرانिبرایिکمتریिهزینهिدرصدि۱5िالیि۱0िبینिحداقل
ि.استिدرآمدिنیز िوिکارمندانिتعدادि،متوسطिوिکوچکिصنایعिتعریفिبرایिدولت
ि،صنعتिنوعिبهिبستهिوिنفرि۱000िالیि200िازिکمترिبایدिکارمندانिتعدادिراستاिاینिدر
िمیلیونि200िتاि)دالرिمیلیونि2/8(िیوآنिمیلیونि20िازिکمترिبایدिآنिعملیاتیिدرآمد

یوآنि28(िمیلیونिدالر(िباشد.

🛑ििداخلیिمحصوالتिصادراتिوििتولیدिرونقिبهिکمکिبرایिمعیارिبیستिتجارتिوزارت
ि.استिکردهिاعمالिمرتبطिکارهایिوिکسبिکلیهिنیزिو

🛑िि،چارتریिهواپیمایिبلیتिاختصاصिبا िراिصنایعिانسانی िنیرویिکمبودिمشکلिدولت
िنیرویिترिارزانिبازگشتिبرایिقیمتिارزانिیاिرایگانिصورتिبهिاتوبوسिوिقطارिبلیت

کارिبهिشهرهایिمحلिکارिکمिکردهिاست.

🛑ि.شوندिمیििمعاینهिرایگانिصورتिبهिکارिمهاجرینि

حمایت از نیروی انسانی، جامعه کارگری و کارمندی

دولتिبهिروشिهایिزیرिازिنیرویिانسانیिحمایتिمیिکند:

🛑ििو िکارگران िو िدرمانی िکادر िبه िروزانه िبصورت िیوانی ि300-200िموقت िیارانه िاعطای
کارمندانिخطिمقدمिمبارزهिباिکروناिوिنیزिاحتسابिحقوقिماهیانهिآنिهاिباिضریبि۱/5िبرابر

🛑ििاعمالिعدمिوिجریمهिعدمिنیزिوिژِوئنिآخرिتاिکارمندانिوامिبازپرداختिماههि6िتمدید
िموقعिبهिبازپرداختिدرिناتوانیिصورتिدرिوثیقه

🛑ि.دارندिخانهिاجارهिپرداختिمشکلिکهिکارمندانیिازिمالیिحمایت

🛑ििیوانि3080िمیزانिبهिخوبِیिنظیرििزدهिبحرانिهایिاستانिکارگرانिحقوقिحداقلिافزایش
درماهि)کهिازिاولिمارسिاعمالििشد(.
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🛑ि.افرادिبهिژانویهिماهिاجتماعیिبیمهिحقिهزینهिبازگرداندنिالزام

🛑ििمراکزिوिمدارسिبازگشاییिعدمिدلیلिبهिکهिوالدینیिمزایایिوिحقوقिپرداختिالزام
ि.شدندिنشینیिخانهिبهिمجبورिکودکانिنگهداری

🛑ििکلیدیिمتخصصانिوिنخبگانिسالمتिازिدائمिمراقبتिوिسریعिبازگشتिازिخاصिحمایت
िدرिخوبیिهایिمشوقिنیزिراستاिاینिدرि.تولیدی-خدماتیिصنایعिنیزिوिراهبردیिصنایع
ि.استिشدهिگرفتهिنظرिدرिصنایعिاینिصاحبانिبرایिغیرهिوिمالیاتیिهایिمعافیتि،وامिقالب

حمایت از اقشار کم بضاعت جامعه 

िاز िبخشی िتامین िبه ि)دالر िمیلیارد ि7/6( िیوان िمیلیارد ि53 िسریع िتزریق िبا िدارد िبنا िدولت
िاختصاصिیिبودجهिمیزانिرقمिاینिباि.िبپردازدिبضاعتिبیिافرادिسالمتिوिزندگیिاولیهिمایحتاج
िخوبِیिاستانिدرिاستिجالبि.رسدिمیिیوانिمیلیاردि۱56िبهिجاریिسالिدرिگروهिاینिبهिیافته
िاختصاصिاستانिاینिمحتاجिفردिمیلیونि7/3िبهिیوانिمیلیونि440िدولتि)کروناिبحرانिکانون(

دادهिکهिباिاینिحساب،िماهانهिبهिهرिنفرिتنهاि۱۱۹िیوانिاختصاصिمیिیابد!

اعطای تسهیالت به صاحبان کسب و کار

🛑ििوि)دالرिمیلیاردि43(िیوانिمیلیاردि300िمبلغि،2020िمارسि۱5िدرि،چینिمرکزیिبانک
िبهिکمکिبرایिبالعوضिکمکिیاिوامिقالبिدرि)دالرिمیلیاردि72(िیوانिمیلیاردि500

حلिمشکالتिمشاغلिتخصیصिدادهिاست.

🛑ििدچار िکه िبنیان िدانش िکارिوिکسبिصاحبانिبرای िدولت िتسهیالت िو िهاिمشوق ि،مزایا
ि.استिهिشدिتمدیدिیکسالिاندिشدهिضرر

🛑ििکم िدرصد ि50 िمیزان िبه ि،یکسال िمدتिبه िرا िبخش िاین िبرای िتسهیالت िسود िدولت
کردهिاستिبهिنحویिکهिهزینهिتامینिمالیि)فاینانس(िواقعیिآنिهاिکمترازि۱/6िدرصدिشود.

🛑ििصنایع िاختیار िدر िبهرهिکم िوام िیوآن िمیلیارد ि300 िتا िشدند िموظف िمالی िموسسات
شخصیिوिنیزिمشاغلिتجاریिخانگیिقرارिدهند.
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کاهش، حذف یا تعویق مالیات

िداریिهتلि،گردشگریि،نقلिوिحملिبخشिچهارिبهिمعطوفिمالیاتیिهایिحمایتिعمده
िیिاداره ि.اندिدیده िکرونا िاپیدمی िاز िرا िضربه िبیشترین िکه िاستिشده ि)کترینگ( िغذا िتهیه िو
िصاحبان िاز िبلندمدت िو िمدتिکوتاه िطرح िدو िقالب िدر ि،چین िدارایی िوزارت िو िمالیات
िموقت िمعافیت ि،اقتصادی िهایिبنگاه िبرای ि،راستا िاین िدر ि.استिکرده िحمایت िکارिوिکسب
िگرفتهिنظرिدرिراिاجتماعیिتامینिیिبیمهिحقिپرداختिدرصدیिپنجاهिکاهشिیاिوि)ماههिشش(
िلحاظिمالیاتیिکاملिمعافیتिنیزिویروسिکنترلिباिمرتبطिمحصوالتिکنندگانिعرضهिبرایिو
िهایिبنگاهिازि)سالि8िتاि5िبین(िمالیاتیिمدتिبلندिحمایتिباिهمچنینिمجموعهिاینि.استिکرده
ि،اقامتि،کیترینگिوिغداिدهیिسرویسि،نقلिوिحملिنظیرिصنایعیिدرिفعالिمتضررिاقتصادی
िحالت िاین िدر ि.است िبرداشته िکارهاिوिکسب िرونق िجهت िدر िگامی िآموزش؛ ि،گردشگری
िناشی िدرآمدिاحتسابिبدون(िکلिدرآمدिدرصدि50िاز िباید िهاिشرکتिدرآمدि،)بلندمدت(
िمقیاس िمشموالن िمالیات िهمچنین ि.باشد िبیشتر ि)غیرمالیاتی िدرآمدهای िو िگذاریिسرمایه िاز
ि،مِیिپایانिتاिمارسिماهिازिماهिسهिمدتिبهि،)شخصیिصنایعिوिخانگیिمشاغلिنظیر(िکوچک

ि.شدिدادهिکاهشिدرصدि۱िبهिدرصدि3िاز

حمایت از خطوط هواپیمایی 

िقطعिبیماریिشیوعिدورانिدرिراिخودिفعالیتिکهिمتضررिهواپیماییिهایिشرکتिازिدولت
िنیزिوिمالیिمشوقिاعطایिباि،گرفتندिسرिازिراिخودिدهیिخدماتि،بیماریिحینिدرिیاिوिنکردند
िتشویقیिبستهिنمونهिعنوانिبهि.استिکردهिحمایتिمهمिوिاضطراریिپروازهایिبرایिیارانهिتعیین
िیوانि0/0528िمبلغिنیزिوिبزرگिهواپیماهایिپروازिکیلومترिهرिازایिبهिیوانि0/0۱76िمبلغिبه

برایिهرिکیلومترिپروازिهواپیماهایिکوچکिوिخصوصیिتخصیصिیافتهिاست.

حمایت از گسترش دورکاری 

िوिشخصیिصنایعिازिتاिاندिشدهिتشویقि،مرتبطिبسترهایिوिاینترنتیिخدماتिهایिشرکت
िآموزشि.دهندिکاهشिراिهاिآنिبهिخودिخدماتिارائهिهزینهिوिکردهिحمایتिخانگیिتجاری
िوि،همراهिتلفنिباिمالیिامورिانجامि،کاربردیिافزارهایिنرمिازिاستفادهिبهिخاصिمشاغلिصاحبان
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िهایिرویهिباिافرادिاینिکهिنحویिبهिالکترونیکिتجارتिخدماتिسایرिباिهاिآنिکردنिآشناिنیز
िمشمولिکهिاستिمواردیिجملهिازिکنند؛िپیداिراिالزمिمهارتिوिآگاهیिوिکردهिعادتिجدید

حمایتिهایिدولتिخواهندिشد.

ج( شرایط بهداشتی برای مشاغل حین شروع به کار

िکروناिمسریिبیماریिگسترشिوिشیوعिاحتمالिقطعاिاجتماعیिهایिفعالیتिسرگیریिازिبا
िصورتिبهिتاिاندिشدهिملزمिعمومیिصنایعिوिمشاغلिکلیهिروिاینिازि.رفتििخواهدिباالिشدتिبه
िبخش िاین िدر ि.نمایند िرعایت िرا िشده िداده िآموزش िبهداشتِی िنکات िگیرانه िسخت िکامال
िسرگیریिازिبرایिکهिبهداشتیिمواردिازिبرخیि،تذکرिبابिازिصرفاिوिمختصرिخیلیिبصورت

مشاغلिالزامिشدهिاستिاشارهिمیिشود.

िسایرिازिکارिمهاجرینिکلیهिتقریباिوिاستिممنوعिهمچنانिغیرضرورिترددهایिچینिدر
िهتلिیاिوिشخصیिمنرلिدرिهفتهिدوिمدتिبهिبایدिخدمتिمحلिشهِرिبهिورودिازिقبلि،شهرها
िغالبا(िغیرتماسیिنوینिهایिشیوهिباिافرادिبدنिدمایि.شوندिقرنطینهिشدهिمشخصिپیشिازिهای
िکارिمحلिبهिخروجिوिورودि،منزلिازिخروجिهنگامिمستمرिبصورتि)حرارتیिهایिدوربینिبا
िدرि.شودिمیिروزرسانیिبهिافرادिسالمتिکدिوिگرددिمیिکنترلिسکونتिمحلिبهिبازگشتिنیزिو
ि،باشندिداشتهिدهانिبرिماسکिوقتिتمامिبصورتिبایدिافرادिتمامیिکارिمحلिدرिحضورिزمان
िشوिوिشستिکنندهिضدعفونیिمایعिراिهاिدستिمرتبिوिکنندिرعایتिراिمتریिیکिفاصلهिحداقل
िبرایिضرورिغیرिصحبتिوिمعاشرتिوिاستिمجازिانفرادیिبصورتिتنهاिغداिصرفि.دهند
िضدعفونیिمکررिبصورتिعمومیिنقلیه िوسایلि.گرددिحداقلिباید िکارिمحلिدرिکارکنان
िادامهिدرि.استिشدهिفراهمिایمنिفاصلهिحفظिبرایिشرایطि،ناوگانिتعدادिافزایشिباिوिشوندिمی

تصاویرिوिجداولिمنتخبیिازिاینिمواردिنمایشिدادهिشدهिاست.
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جدول 5- شرایط قرنطینه قبل از آغاز به کار، به تفکیک مناطق مختلف چین
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شکل 12- الزام ناهار خوردن انفرادی کارمندان در شرکت دونگ فنگ هوندا 
در ووهان )23 مارس 2020(

شکل 13- تجهیزات شرکت تهیه غذای می توآن برای حفظ شرایط ایمن حین 
غذا خوردن
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شکل 14- پایش دمای بدن کارمندان بصورت مرتب و دایمی در ورود و خروج 
از محل کار و منزل

شکل 15- راهکارهای بهداشتی مدیریت تاکسی ها از زمان از سرگیری مشاغل و 
ترددها در شهر
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جمع بندی

िاقتصادیिموضوعاتिوिهاिبخشिدرिراिمتعددیिحمایتیि-سیاستیिهایिبستهिچینिدولت
िتولیدिوिگذاریिسرمایهि،مشاغلिبهिبازگشتिروندिتاिاستिآوردهिدرिاجراिبهिوिابالغिگوناگون
िدرिکارهاिوिکسبिراهنمایिحقیقتिدرिهاिسیاستिاینि.کندिتسریعिخودिرونقिروزهایिبهिرا
िو िکاهش िقوانین िو िشرایط ि،خارجی िتجارت िگرिتسهیل िاقدامات ि،تولید िسرگیری िاز िزمینه
ि،اجتماعیिامنیتिمنافعिازिحمایتि،مالیिپشتیبانیि،عمومیिهایिپرداختिوिمالیاتिازिمعافیت
िبهداشتیिاقالمिتأمینिبرایिمردمیिهایिکمکिبهिمربوطिهایिمشوقिوिانرژیिهزینهिکاهش
िهایिبنگاهिشامل(िصنایعिوिمشاغلिرونقिوिبازگشاییिهایिسیاستिتدوینि.هستندिپزشکیिو
ि،دولتیिمراکزि،خارجیिگذاریिسرمایهिباिاقتصادیिهایिبنگاهि،متوسطिوिکوچکिاقتصادی
ि،هوایی िصنایعि،نقلिوिحملिصنایعि،فناور िو िپیشرفته िصنایعि،خدماتیिصنایعि،آمادی िصنایع
िتدوین िو िگذاری(؛िسرمایه िو िتجارت ि،عمومی िخدمات ि،مهندسی िسازिوिساخت िصنایع
िحمایت ि،دستمزد िو िمالیات िکاهش िنظیر( िدیدهिآسیب िهایिبخش िاز िحمایتی िهایिسیاست
ि،تجار ि،انسانی िنیروی िو िکارگری िروابط िاز िحمایت ि،بیمه िو िاجتماعی िامنیت िتامین ि،مالی
िبصورتिدولتिفوقिمواردिازिیکिهرिدرि.هستندिمواردिاینिجملهिازि)غیرهिوिگذارانिسرمایه
िسطحिدرि،محلیिشرایطिبهिبستهिراिمناسبिهایिسیاستिوिکردهिنگاهिموضوعिبهिتخصصی
िاعمال िاثر िدر ि.استिکردهिابالغ िمناسب िهایिبخشنامه िقالب िدر िو िتدوین िایिمنطقه िو िاستانی
ि،درصدि۹8/6िبهि،2020िمارسि28िتاिدولتیिوिبزرگिمشاغلिبازگشاییिنرخि،هاिسیاستिاین
िکوچکिکارهایिوिکسبिبازگشاییिنرخिوिدرصدि۹0िکارिمحلिبهिکارکنانिبازگشتिنرخ
िاقتصادی िکارآمدیिنرخि،بازگشایی िاین िنتیجه ि.استिرسیدهिدرصدि77िحدودिبه िمتوسطिو
िهایिبنگاهिبرایिPMIिاقتصادیिشاخصिهمچنینि.استिبودهिبزرگिصنایعिبرایिدرصدیि75
िوिتولیدिهایिشاخصिوिرسیدهि50/۹िوि5۱/5ि،52/6िبهिترتیبिبهिکوچکिوिمتوسطि،بزرگ
िازिقبلिماهिبهिنسبتिدرصدि۱2िازिبیشिکهिرسیدهिدرصدि52िوि54िبهिترتیبिبهिکاالिسفارش
िتوانिمیिچینिدرिکروناिویروسिشیوعिکنترلिمدیریتिنحوهिبررسیिباि.دهدिمیिنشانिرشدिآن
िبرنامه ि،روिپیشिشرایِطिصحیحिبینیिپیشिدرिکشورिاینिمسئولینिتوانمندیिبه िاغراقिبدون
िهایिزیرساخت िوجود ि.کرد िاذعان िمدنظر िاهداف िکردنिپیاده िدر िعالی िنظم िو िدقیق िریزی
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िدرिکشورिصحیحिمدیریتिدرिبسزاییिنقشि،روزिبهिبومیिهایिفناوریिازिگیریिبهرهिوिمناسب
िازिقبلिوिکشورिعادیिشرایطिدرिبایدिهمگیिمواردिاینिکهिاستिطبیعیि.داردिبحرانिشرایط
ि.کندिگذرिخاصिشرایطिازिبتواندिنحوिبهترینिبهिکشورिیکिتاिباشدिداشتهिوجودिبحرانिبروز
िدرिدرستिمسیرिدرिوिکردهिعملिموفقिآنिدرिکردिاثباتिدنیاिکلिبهिبخوبیिچینिکهिایिمساله
िشمردنिغنیمتिنیزिوिموفقिکشورهایिتجاربिازिگیریिبهرهिباिاستिامیدि.استिپیشرویिحال
िایرانिهایिتوانمندیिبیشترिتقویتिوिکمبودهاिوिنواقصिشناساییिبهि،بحرانिاینिهایिفرصت

عزیزمانिبپردازیم.
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اقدامات دولت ژاپن در زمینه مقابله با کوید-۱۹

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی 

درिکشورिژاپنिبناिبهिدستورिهیئتिدولتिدرिتاریخि28िژانویهिمقررिشدिکهिبیماریिکوید-
िهایिبیماریिقانونिاجرایिهاिآنिبروزिصورتिدرिکهिشودिذکرिهاییिبیماریिفهرستिدرि۱۹
िدرिمسئولिمقامि،فوریهि۱िتاریخिدرिحکمिاینिاجرایिباि.استिالزامیि2قرنطینهिقانونिوि۱عفونی
ि،هاिآنिکارिدرिمحدودیتिایجادिوिبیمارانिاجباریिبستریिخصوصिدرिتواندिمیिحوزهिاین
िدرمانیिهایिهزینهिباिپزشکیिهایिمراقبتिارائهिوिاجباریिطورिبهिآزمایشگاهیिهایिتستिانجام
िاحتیاطیिوجوهिازिگرفتिتصمیمिدولتि،فوریهि۱4िدرि.دهدिانجامिراिالزمिاقداماتि،دولت
ि۱28 िمبلغ िبه िفوری िاقدامات िبسته िمالی िتأمین िجهت ि20۱۹ िمالی िسال िبودجه िدر िموردنظر
िپزشکیिتجهیزاتिتولیدिوिبیماریिتستिظرفیتिافزایشिنظیرिاموریिانجامिبرایिیوروिمیلیون
िتاریخिدرिدولتिاصلیिسیاستिابالغिباि،همچنینि.کندिاستفادهिعفونیिضدिموادिوिماسکिمانند
िهایिبیماریिبهिمبتالیانिوिسالمندانिمانندिپذیرिآسیبिافرادिبهिپزشکیिخدماتिارائهि،فوریهि25
िو िآمادگی« िقانون िاصالحیه िتصویب िبا ि،ترتیب िهمین िبه ि.گرفتिقرار िاولویت िدر िایििزمینه
िتوسطि»3جدیدिعفونیिهایिبیماریिوिگیرिهمهिآنفوالنزایिخصوصिدرिویژهिاقداماتिانجام
िبهिوिموقتिصورتिبهिنیزि۱۹-کویدिبیماریिکهिشدिمقررिمارسि۱3िتاریخिدرििژاپنिمقننهिقوه
िاعالمिباिکهिدهدिمیिاجازهिوزیرिنخستिبهिقانونिاینि.شودिلحاظिقانونिاینिدرिسالिدوिمدت
िهایिفعالیت िکردنिمحدودिبرای िشهرهاिفرماندارانिتصمیماتिاز िبتواند िاضطراریिوضعیت

اقتصادیिوिاجتماعیिمانندिتعطیلیिمدارسिپشتیبانیिنماید.

1. Infections Disease Act
2. Quarantine Act 
3. Act on Special Measures for Pandemic Influenza and New Infectious Diseases Preparedness and Re-
sponse 
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اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

िاستانिازिفوریهि۱िتاریخिدرिژاپنिبهिافرادिورودिممنوعیتि:قرنطینه/کاهش تردد افراد
ि.یافتिتعمیمिدیگرिکشورهایिآلودهिبسیارिمناطقिبهिمارسिماهिاواسطिتاिوिآغازिچینिهوبئی
िاعمالिکرهिوिچینिکشورهایिنقاطिتمامिازिورودیिمسافرانिبرایिروزهि۱4िقرنطینهिمارسि۹िاز
िقرنطینهिنیزिمتحدهिایاالتिوिمصرि،اروپاिجملهिازिدیگرिکشورهایिموردिدرिآنिازिپسिوिشد

ि.شدिاجباریिروزهि۱4

ि،سرماخوردگیिعالئمिکهिافرادیिازि۱)MHLW(िرفاهिوिکارि،بهداشتिوزارتि،فوریهि۱7िاز
िدرخواستि،داشتندिنفسिتنگیिیاिشدیدिکسالتिاحساسि،باالترिیاिسانتیگرادिدرجهि37/5िتب
िهمچنینि.کنندिصبرिروزिچهارिپزشکिباिتماسिازिقبلिوिکنندिقرنطینهिخانهिدرिراिخودिتاिکرد

بهिشرکتिهاिتوصیهिشدिکهिسیستمिدورکاریिراिپیادهिسازیिنمایند.

िوिعلومि،ورزشि،فرهنگि،آموزشिوزارتि،2020िفوریهि28िتاریخिدرि،ترتیبिهمینिبه
िخواستिاستثناییिمدارسिوिهاिدبیرستانिوिراهنماییिوिابتداییिمدارسिازि2)MEXT(िفناوری
िنیزिگستردهिاجتماعاتिوिرویدادهاिباिارتباطिدرि.شوندिتعطیلिًموقتاिمارسिدومिتاریخिازिکه
िمدتिبهिرویدادهاिاینिافتادنिتعویقिبهिیاिوिلغوि،کاهشिخواستارिفوریهि26िدرिژاپنिدولت
िمارسि۱۹िتاिراिتجمعاتिوिرویدادهاिداوطلبانهिممنوعیتिدولتि،مارسि۱0िدرि.شدिهفتهिدو
िرویدادهاिکهिشدिخواستهिتوکیوिشهرिکالنिفرماندارिازि،مارسि23िدرिنهایتिدرि.کردिتمدید

وिاجتماعاتिگستردهिراिتاि۱2िآوریلिلغوिکند.

िمتعددیिهشدارهایिوिهاिتوصیهिخارجهिامورिممنوعیت و یا محدودیت سفر: وزارت
िازिاجتنابिبرिتأکیدिباिوिاستििکردهिمنتشرिعفونیिهایिریिبیماिشیوعिزمانिدرिسفرिباिارتباطिدر
िهاिآنिازि،آلودهिمناطقिیاिوिکشورهاिازिژاپنیिاتباعिفوریिخروجिلزومिوिغیرضروریिسفرهای
िایिنقطهिهرिبهिدارندिقصدिچنانچهिوिباشندिهوشیارिشرایطिبهिنسبتिکهिاستिشدهिدرخواست
िژاپنیिاتباعिازिاستिممکنि،عالوهिبهि.بگیرندिنظرिدرिراिمناسبिایمنیिاقداماتि،بروندिجهانिاز

1. Ministry of Health, Labour and Welfare
2. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology



47 اقدامات دولت ژاپن در زمینه مقابله با کوید-۱۹

िمحلिتخلیهिوिخروجिبرایिراिخودिکهिشودिخواستهिآلودهिمناطقिیاिوिکشورهاिدرिساکن

ि44 ि،نیوزلند ि،استرالیا ि،کانادا ि،متحده िایاالت ि،کره िجمهوریि،چین ि.کنند िآماده िنظر िمورد
کشورिاروپاییिوिایرانिازجملهि73िکشورिموردنظرिدولتिژاپنिهستند.

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

िروند िاز िناشی िخطراتिبر िغلبه िهدفिبا ि20۱۹िدسامبرि5 िتاریخ िاز िدولتि،کلیिطورिبه
िبه िاقتصادی िمشوق िبسته िاجرایی िروند ि،اقتصادی िپایدار िرشد िبه िدستیابی िو िاقتصاد िنزولی
िدالرिمیلیاردि70िباिبرابرिدولتیिکردिهزینه(िاستिبخشیدهिسرعتिراिدالرिمیلیاردि240िارزش
िفوریهि۱3िدرिدولتिکهिاینिازिپسि.)استिداخلیिناخالصिتولیدिازिدرصدि%۱/4عبارتیिبهिو
िبرایिراि)داخلیिناخالصिتولیدि0/003 درصد از(िدالرिمیلیونि۱40िارزشिبهिمشوقिبستهिیک
िباिنیزिمارسि۱0िتاریخिدرि،گرفتिنظرिدرि۱۹-کویدिویروسिباिمقابلهिدرिشهروندانिازिحمایت
िدرصدि0/05िعبارتیिبهिوिدالرिمیلیاردि2/5िمبلغिبه(ि20۱۹िمالیिسالिاحتیاطیिوجوهिازिاستفاده
िاختصاصिموضوعिاینिبهिراिدالرिمیلیاردि4िارزشिبهिدیگرिبستهिیکि،)داخلیिناخالصिتولیدिاز
ि۱0िتاریخिدرिمدارسिموقتिتعطیلیिبه िپاسخिدرिدیگریिراهکارهایिدولتि،عالوهिبهि.داد
िشاغلिوالدینिمرخصیिازिحمایتिبهिتوانिمیिنمونهिعنوانिبهिکهिاستिدادهिقرارिمدنظرिمارس
िتشکیلिمهلتि،عالوهिبهि.کردिاشارهिآنانिشغلیिحمایتिوिفرزندانشانिمدارسिتعطیلیिدلیلिبه
िمصرف िبر िمالیات िو िهبه िمالیات ि،شخصیिدرآمد िبر िمالیات िپرداخت िو िمالیاتی िاظهارنامه
िهمچنینिدولتि.)آوریلिاواسطिتاिمارسिنیمهिاز(िاستिشدهिتمدیدि)خوداشتغالिافرادिبرای(
िوکارهایिکسب िو िاشخاص िبرای िمالیات िپرداخت िمهلت ि،دهندگانिمالیات िدرخواست िبه
िدولتि،نهایتिدرि.استिانداختهिتعویقिبهिموقتिطورिبهिراि۱۹-کویدिشیوعिاثرिدرिدیدهिآسیب
िدرिهاिآنिدرآمدिکهिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتिمالکانिوिخانوارهاिبرایिکهिداردिقصد
िین)حدودिتریلیونि6िمبلغिنیزिاستिداشتهिتوجهیिقابلिکاهشिژوئنिوिفوریهिهایिماهिفاصله

ि.کندिپرداختिنقدیिوجهि)دالرिمیلیاردि56
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اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شرکت ها

िتسهیل िرا ि۱اشتغال िتعدیل िهزینهिکمکिاعطای िبرای िالزم िشرایط िدولت ि،فوریه ि۱4 िدر
िکارکنانिباحقوق िمرخصیिهایिهزینهिاز ि۱/2िو ि2/3िترتیب िبه िمعادل िکهिشدिمقرر िو िکرد
िکهिهاییिشرکتिبرایिالبتهि.بپردازدिراिبزرگिهایिشرکتिوिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکت
िمعادلिبیشتریिهزینهिکمکि،کنندिنمیिاخراجिژوئنिوिآوریلिهایिماهिبینिراिخودिکارمندان
िفوریهि۱4िتاریخिدرिخودिفوریिاقداماتिطیिدولتिि،همچنینि.استिگرفتهिدرنظرि3/4िوि۹/۱0
ि،گردشگریिصنعتिازجملهिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتिبهिداردिنظرिدرिکهिکردिاعالم
िاز िدرصد  0/۱( िدالر िمیلیارد ि4/6 िارزش िبه िاعتباری िهایिنامهिضمانتिو िاضطراری िهایिوام
िمبلغिدولتि،مارسि۱0िدرिخودिبعدیिاقداماتिطیिسپسि.کندिاعطاि)داخلیिناخالصिتولید
िهایिشرکتिبه िکمکिبرای िرا िمؤسساتिسایرिوि2ژاپنिمالی िشرکتिاز िدالرिمیلیارد ि۱4/8
िدرिمالی िهایिحمایتि.استिدادهिاختصاصिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتिوिخردिتجاری
िویروسिشیوعिاثرिدرिمتضررिهایििشرکتिبهिوिشوندिمیिارائهि۱۹-کویدिویژهिوامिاعطایिقالب
िوिمالیاتिپرداختि،هاिاینिبرिعالوهि.شودिمیिدادهिوثیقهिبدونिوिبهرهिبدونिهایिوامि،کرونا

ि.استिافتادهिتعویقिبهिسالिیکिنیزिوکارهاिکسبिاینिاجتماعیिتأمینिهایिهزینه

سیاست پولی/سیاست های احتیاطی کالن 

िدارد िسعی िبانک िاین िکه िکرد िاعالم ि3)BoJ( िژاپن िبانک िرئیس ि،مارس ि2 िتاریخ िدر
िخریدिوिبازارिمناسبिعملکردिطریقिازिراिمالیिبازارهایिثباتिوिکندिتأمینिراिکافیिنقدینگی
िپولیिهایिسیاستिگرفتिتصمیمिژاپنिبانکि،مارسि۱6िدرिاساسिبراینि.کندिتضمینिدارایی

راिطیिسهिمرحلهिبهिشرحिزیرिتسهیلिنماید:

🛑ििگذاریिسرمایهिهایिو صندوقि4)ها ETF(िبورسिدرिمعاملهिقابلिهایिصندوقिفعاالنهिخرید

1. Employment Adjustment Subsidy
2. Japan Finance Corporation
3. Bank of Japan
4. Exchange Traded Fund
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🛑िि۱۱0िحدودिحداکثرिتاिترتیبिبهिفعلیिشرایطिدرि۱)ها J-REIT(िژاپنिمستغالتिوिامالک
िدرصدि0/03(िدالرिمیلیاردि۱/7िوि)داخلیिناخالصिتولیدिازि2/2 درصد(िدالرिمیلیارد
िهاिآنिرسیدهिفروشिبهिوिشدهिمنتشرिسهامिمیزانिکهिنحویिبهि)داخلیिناخالصिتولیدिاز

ि.یابدिافزایشिساالنهिنرخिبراساس

🛑ििاوراقिخریدिبرایिمجازिحداکثرिافزایشि)الف(िطریقिازिهاिشرکتिمالیिتأمینिتسهیل
ि0/4 درصد(िدالرिمیلیاردि۱8/4िسقفिتاिمجموعिدرिهاिشرکتिقرضهिاوراقिوिتجاری
िقبالिدرिوامिاعطایिبرایिجدیدिراهکارिیکिمعرفیि)ب(िوि)داخلیिناخالصिتولیدिاز

بدهیिشرکتिهاिباिنرخिبهرهिصفرिدرصدिوिباिسررسیدिیکिساله؛िو

🛑ििژاپنिدولتیिقرضهिاوراقिخریدिازجملهिمختلفिهایिروشिبهिبیشترिمالیिمنابعिتأمین
ि.آمریکاिدالرिعرضهिوि2)JGBs(

िمارسि۱7िتاریخिدرििعمومیिابالغیهिیکि3)FSA(िمالیिخدماتिآژانسि،هاिاینिبرिعالوه
िحمایتिبرایिنقدینگیिسپرिوिتنظیمیिسرمایهिازिلزومिصورتिدرिکهिدادिاطمینانिوिکردिصادر

ازिکسبिوکارهایिصدمهिدیدهिبهिدلیلिشیوعिویروسिکروناिاستفادهिمیिشود.

منبع:

[1] http://www.oecd.org/coronavirus/en/

1. Real Estate Investment Trusts
2. Japanese government bonds
3. Financial Service Agency 
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اقدامات دولت سنگاپور در زمینه مقابله با کوید-۱۹

اقدامات مبتنی بر فناوری دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

िازि.استिشدهिآنिواردि۱۹-کویدिویروسिکهिاستिکشورهاییिاولینिازिیکیिسنگاپور
िاز ि،گذاشتिاجرا िبه िرا िخودिایिمقابله िاقدامات िشهرिدولت िاین ि،ویروس िشیوعिآغاز िهمان
िو िباتिچتिهایिکانال िاندازیिراه ि،خانه िدر िماندن िجهتिنقدی िهایिکمکिپرداخت िجمله
िجهانیिسازمانिتحسینिکهि-شهروندانिبهिرسانیिاطالعिوिآموزشिارائهिجهتिملیिاپिواتس

ि.استिبرانگیختهिراिبهداشت

िاز िکه िاست िکشورिاین िوسیع िدیجیتالی िهایिزیرساخت िمرهون िسریع िالعملिعکسिاین
िرویکردि.استिکردهिپیشرفت िسرعتिبه ि20۱4िسالिدرि۱هوشمندिملتिابتکار िاجرای िزمان
िو िپایش ि:شودिمی िشامل िرا िگیریिهمه िبه िالعملिعکس िمرحله िچهار िهر िسنگاپور िدیجیتال

ि.درمانिوिتشخیصि،محدودکردنि،پیشگیریि،نظارت

िکمکिبهिدولتि.استिبیماریिمنبعिشناساییिرویिمرحلهिاینिتمرکزि:پایش و نظارت
िامضای« ि.استिنموده िاجرا िشدتिبه िرا िمبتالیان िبا िتماس िدر िافراد िردیابی िدیجیتال िفناوری
िجاिبر िخودिاز िدیجیتال िهایिفناوری िاز िاستفاده िحینिدر िافراد िکهिاثراتی िهمان िیا ि»دیجیتال
िپرداختिوिبرداشتिبرایिاعتباریिهایिکارتिازिاستفادهिمانندिشود؛िمیिردیابیि،گذارندिمی

ि.اندिبودهिارتباطिدرिمبتالیانिباिکهिافرادیिتوسطिنقدिوجه

िقرار िعموم िاختیار िدر िآنالین िصورتिبه िمبتالیان िجغرافیاییिو िشناسیिجمعیتिهایिداده
िدارند िقرار िخطر िمعرض िدر िبیشتر िکه िافرادی ि،عمومی िوحشت िکاهش िضمنिتا िگیردिمی

ि.شوندिمندिبهرهिبهترिسالمتिخدماتिازिموجودिوضعیتिازिآگاهیिباिبتوانند

1. Singapore Smart Nation Initiative 
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ि)Pacman-Esque( िمنिپک िآنالین िبازی िاز िجدیدی िنسخه िسنگاپور िدولت िهمچنین
ि.استिدادهिقرارिکاربرانिاختیارिدرिاضطرابिکاهشिمنظورिبهिوिاستिنمودهिطراحی

िعنوان िبه िانتقال िزنجیره िقطع िو िویروس िانتقال िنمودن िمحدود िبرای िسنگاپور िدولت
िاستिکردهिتهیهिراه کارهای دیجیتالی متعددیि،ویروسिشیوعिباिمقابلهिبرایिراهिمؤثرترین
िراهنمایی िجهت िآنالین िابزارهای िاز िاستفاده ि،جمله िاز ि.بخشد िارتقا िرا िعمومی िسالمت िتا
िمراکزिتعیین िوि۱)MaskGoWhere(िماسکिتوزیعिهایिمکانिبه िدسترسیिبرای िشهروندان
ि۱/4िتاिروزهاिبعضیिدرिسایتिدوिاینि.2)FluGoWhere(िتنفسیिبیمارانिبرایिویژهिدرمانی

ि.دارندिبازدیدکنندهिنفرिمیلیون

िو िشهروندانिویژهिهایिباتिچتि.داردिعضوि630000िاز िبیش िنیز िاپिواتسिملی िکانال
کسبिوکارهاिنیزिتاکنونिبهिبیشिازि70000िدرخواستिمربوطिبهिکوید-ि۱۹پاسخिدادهिاند.

िبهिمبتالिفردिارتباطिردیابیिجهتिبلوتوثिهایिسیگنالिازिاپिاینि:TraceTogetherिاپ
िافرادिسریعिشناساییिدرिردیابیिهایिتیمिکنارिدرिاپिاینि.کندिمیिاستفادهिدیگرانिباि۱۹-کوید

ि.کندिمیिکمکिدولتिبهिمبتالیانिباिتماسिدر

िآوریلि۱2िمصرفिچندبارिماسکिتوزیعिتاریخिآخرینिزیراिدهدिنمیिارائهिخدماتिسایتिوبिاینिحاضرिحالिدرि.۱
िمراکزिازिمصرفिچندبارिماسکिعددिیکिتوانستندिمیिشدهिثبتिآدرسिدارایिافرادिهمهिتاریخिاینिازिپیشि.استिبوده

)https://www.maskgowhere.gov.sg/faq?lang=english(ि.نمایندिدریافتिشدهििتعیین
 PHPC (Publicिبرندिباिعضوिدرمانیिمراکزि.هستندिبرنامهिاینिتحتि)درمانیिمرکز(िکلینیکि۹43िحاضرिحالिدرि.2
िدورهिدرिمراکزिاینि.کنندिمیिفعالیتिملیिبحرانिزمانिدرिدرمانیिخدماتिآمادهिمرکزिیا (Health Preparedness Clinic

ि.کنندिمیिارائهिسنگاپوریिشهروندانिبهिیارانهिباिراिتنفسیिهایिبیماریिبهिمربوطिخدماتि۱۹-کویدिشیوع
)/https://www.flugowhere.gov.sg(



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس56

िساختهि۱سنگاپورिدولتिفناوریिآژانسिدرिدولتिدیجیتالिخدماتिتیمिتوسطिاپिاین
िهایिمدل िگردآوردنिامکان िاپ िبه िکه िاست ि2بلوتریس िپروتکل िاپ िاین िمبنای ि.استिشده
िارتباط/نزدیکی िبه िمربوط िهایिداده िآوریिجمع ि.دهدिمی िرا िردیابی िغیرمتمرکز िو िمتمرکز
िشودिمیिانجامिغیرمتمرکزिوिهمتاिهمتابهिصورتिبهिکنندिمیिاستفادهिبلوتریسिازिکهिهاییिوسیله
िهایिدستورالعملिارائهिوिهاिدادهिتحلیلिحالिعینिدرि.بماندिمحفوظिافرادिخصوصیिحریمिتا
ि.شودिمیिانجامिمتمرکزिصورتिبهिعمومیिسالمتिمعتبرिنهادिیکिتوسطिگیریिهمهिکنترل
िشمارهिشودिمیिذخیرهिوिآوریिجمعिدولتिتوسطिاپिدارایिافرادिدربارهिکهिاطالعاتیिتنها
िمعرضिدرिآنهاिکهिصورتیिدرिتاिگیردिمیिقرارिبهداشتिوزارتिاختیارिدرिکهिآنهاستिتلفن
ि.شودिدادهिاطالعिآنهاिبهिسرعتििبهिگرفتندिقرارि۱۹-کویدिبهिمبتالिافرادिبهिشدنिتماس/نزدیک

ि.شودिنمیिذخیرهिیاिآوریिجمعिافرادिمکانिبهिمربوطिاطالعات

िاینिبتواندिزودیिبهिاستिامیدوارिوिاستिفناوریिاینिتوسعهिحالिدرिهمچنانिسازندهिتیم
िکروناویروسिشیوعिاینکهिبهिباتوجهि.نمایدिآمادهिالمللیिبینिسطحिدرिاستفادهिجهتिراिاپ
िباिتماسिدرिافرادिوिمبتالیانिردیابیिلذاि،نیستिسیاسیिوिجغرافیاییिهایिمرزبندیिبهिمحدود
िدرिاپिاینि.شدिویروسिبیشترिشیوعिازिمانعिبتوانिتاिشودिانجامिمرزیिهرिازिفراترिبایدिنیزिآنها

1. Government Technology Agency of Singapore 
2. Blue Trace Protocol 
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िاستिشدهिنصبिآنهاिرویिاپिاینिکهिهاییिتلفنि.شودिمیिاستفادهिملیिسطحिدرिحاضرिحال
िروزि2۱िمدتिبهिراिبلوتوثिدارایिدیگرिهایिوسیلهिباिارتباطिیاिنزدیکیिبهिمربوطिاطالعات
िبهداشت िوزارت ि،شودिمبتال ि۱۹-کویدिویروس िبه िفردی िکه िصورتیिدر ि.کنندिمی िذخیره
िباिگذشتهिروزि۱4िطیिکهिراिافرادیि،گوشیिدرिشدهिذخیرهिاطالعاتिاینिکمکिبهिتواندिمی

ि.نمایدिشناساییिترिراحتिاندिبودهिتماسिدرिاو

िآنها िاز िو िبگیرد िتماس िاپ िدارای िافراد िبا िبهداشت िوزارت िتماس िردیابی िتیم िوقتی
िقانونिطبقिموظفندिافرادि،نمایدिآنهاراिگوشیिدرिشدهिذخیرهिاطالعاتिازिاستفادهिدرخواست

ि.کنندिهمکاریिآنهاिبا

िتوسطिکهिاستिتبिسنجشिبرایिخودکارिغربالگریिدستگاهिنوعیि:vigilantGantry

िکتابخانه िدر िدستگاه िاین ि.استिشده िساخته ि)GovTech( िسنگاپور िدولتی िفناوری िآژانس
िاستिتوانسته िکه िاستिشدهिگرفته िکار िبه िآزمایشی िطورिبه ि۱)NUS( िسنگاپور िملی िدانشگاه
िثانیه ि2िبهिمیانگینिطورिبهिراिتبिتشخیصिسرعتि،الزمिانسانی िنیرویिتعدادिکاهشिضمن
िافرادिبینिدرिراिباالिدمایिاپراتورिبهिنیازिبدونिتواندिمیिدستگاهिاینि.دهدिکاهشिنفرिهرिبرای
िدارिتبिفردिحضورिمسئولिفردिبهिهشدارिزنگिدرآوردنिصداिبهिباिوिدهدिتشخیصिورودی
िاینि،بدنिباالیिدمایिتشخیصिدرिباالिسرعتिوिبودنिخودکارिبهिتوجهिبا ि.دهدिاطالعिرا
िموردिدرिتوجهिقابلिنکتهि.باشدिپرترددिوिشلوغिاماکنिبرایिمناسبیिگزینهिتواندिمیिدستگاه
िبه िمجهز( िچهره िتشخیص िهایिدستگاه िبا िآن िشدنिهماهنگ िو िترکیب िقابلیت िدستگاه िاین
िفناوری िآژانسि.دهدिمیिافزایش िرا िمبتال िافراد िدقیقिردیابیिامکان िامر िاین ि.استि)دوربین
िوिسرعتिبهिتاिبگذاردिصنایعिاختیارिدرिبازिمنبعिصورتिبهिراिفناوریिاینिداردिقصدिدولتی

درिحجمिباالिتولیدिشودिوिدرिمناطقिمختلفिبهिکارिگرفتهिشود.

िورودی िویژه िسنجिتب िدستگاه िنوعی िدولتی िفناوری िآژانس ि:2خودکار تب سنج 
िو िاست िحرکتिبه िحساسिدوربینिبه िمجهزिکهिاستिنموده िطراحیिادارات िو िهاिساختمان
िمادونिنورिبرिمبتنیिسنجिتبिدستگاهिاینि.بسنجدिراिافرادिبدنिدمایिتواندिمیिاپراتورिبدون

1. National University of Singapore 
2. Self-help temperature scanner 
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िوिهاिساختمانिدرिدستگاهिاینिازिحاضرिحالिدرि.کندिمیिکارिباتریिکمکिبهिوिاستिقرمز
ि.شودिمیिاستفادهि،شوندिمیिساختمانिواردिکهिافرادیिتبिسنجشिجهتिمختلفिادارات

िمبتالیانिردیابیिتسهیلिراستایिدرिدولتیिفناوریिسیستم اعالم سالمت و سفر: آژانس

िکرده िطراحی िهاिساختمان िاز िبازدیدکنندگان िویژه िثبت िسیستم िنوعی ि۱۹-کوید िاحتمالی
िدر ि.شودिمی िنصب िافراد िهمراه िتلفن िروی िکه िاست िاپ िنوعی िواقع िدر िسیستم िاین ि.است
िرا िکیوآرکدिیکिتصویرि)Sing Pass Mobile( िاپिکمکिبه िافراد ििساختمانिبه िورود
िاختیارिدرिراिآنهاिتماسिاطالعاتिدهندिمیिاجازهिاپिبهिوिکنندिمیिذخیرهिخودिگوشیिدر
ि۱۹-کویدिموردिدرिروزिبهिهایिدستورالعملिارائهिضمنिاپिاینि.دهدिقرارिساختمانिمدیریت
िمبتالیان िردیابی िآنها िتماس िاطالعات िاز िاستفاده िبا िباشد िنیاز िکه िصورتی िدر ि،کاربران िبه

ि.کندिمیिتسهیلिساختمانिمدیرانिبرایिراिاحتمالی
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िبسیارिنیزि۱۹-کویدिبهिمبتالیانिتشخیصिدرिدیجیتالिرویکردهایिوिفناوریि:تشخیص
िمرحلهिبهिآزمایشیिمرحلهिازिمصنوعیििهوشिبرिمبتنیिسنجिتبिنوعیिازिاستفادهि.اندिبودهिمؤثر
िطورिبه िرا िنفر िچندین िبدن िحرارت िسنجش िامکان िدستگاه िاین ि.استिرسیده िانبوه िاستفاده
िدوربین िدارای िهوشمند िهمراه िتلفن िیک िاز िواقع िدر िدستگاه िاین ि.کندिمی िفراهم िهمزمان
िراحتیिبهिدستگاهि.کندिمیिاستفادهिافرادिپیشانیिتبिسنجشिبرایिحرارتیिوिبعدیिسهिلیزری
ि.کندिگیریिاندازهिسرعتिبهिوिآنهاिباिتماسिبهिنیازिبدونिراिحرکتिحالिدرिافرادिتبिتواندिمی
िسالمتिمنسجم िاطالعات िهایिسیستم िشرکتिتوسط िIThermo िعنوان िتحت िدستگاه िاین
िوिداردिمتریिسهिفاصلهिازिراिافرادिتبिتشخیصिقابلیتिدستگاهि.استिشدهिساختهि۱)IHiS(
िوجودिکارکنانिبهिهشدارिزنگिدرآوردنिصداिبهिباिباالिدمایिباिفردیिشناساییिدرصورت
िجمعیتिبینिدرिتبिدارایिافرادिتشخیصिدستگاهिاینिمزیتि.کندिمیिاعالمिراिتبिدارایिفرد
ि2.کاهدिمیिنیزिتبिسنجشिجهتिالزمिافرادिتعدادिازिوقتिدرिجوییिصرفهिضمنिکهिاست

1. Integrated Health Information Systems

ि)ثانیهि30िازिکمترिظرفिزخمिارزیابی(िKroniKareिزخمिارزیابیिاسکنرिدستگاهिتغییرिباिهفتهिدوिظرفिدستگاهिاینि.2
िدرिهنوزिجدیدिدستگاهिگویدिمیिKroniKareिشرکتिفنیिمسئولिوिبنیانگذارانिازिنجاتیिحسینिآقایि.استिشدهिساخته
مرحلهिآزمایشیिاستिوिیکیिازिاهدافिآنهاिامکانिتشخیصिافرادिدرिصفिهایिطوالنیिوिدرिساعتिاوجिشلوغیिاست.
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िهایिایستگاهिدرिکهिبسازدि۱۹-کویدिتشخیصिکیتिیکिاستिتوانستهिسنگاپورिهمچنین
िداشتن िضمن िهاिکیت िاین ि.شودिمی िاستفاده िآهنिراه िو िبنادر ि،هاिفرودگاه िدر िمسافر िکنترل
िراिبیماریिوخامتिمیزانिتخمینिتواناییि،موجودिهایिکیتिبهिنسبتिباالترिتشخیصिسرعت
िهایिآزمایشگاهिوि۱)HTX(िفناوریिوिعلمिآژانسिهمکاریिحاصلिموفقیتिاینि.دارندिنیز
िآزمایشिنتیجهिساعتि3िظرفिتواندिمیिدرصدि۹۹िباالیिدقتिباिدستگاهिاینि.استि2ورداس
ि.شودिمیिاستخراجिنمونه ि3ایिآرانि،اولि:شودिمیिانجام िمرحلهिسهिدرिتستि.نماید िتعیین िرا
िانجامिپلیمرازिزنجیرهिواکنشिفرایندिنهایتिدرिوिشودिمیिتبدیلि4ایिانिدیिبهिایिآرانि،سپس

میिشود.िبهिاینिترتیبिوجودिویروسिدرिنمونهिتشخیصिدادهिمیिشود.

िانجامि۱۹-کویدिویروسिضدिواکسنिتولیدिجهتिدرिوسیعیिاقداماتिسنگاپورि:درمان
िحمایتि.یابدिدستिهاییिموفقیتिبهिزمینهिاینिدرिنزدیکिآیندهिدرिاستिامیدوارिوिاستिداده
िدارिاولویتिاهدافिجملهिازिآنिازिپسिوिشیوعिدورانिدرिویژهिبهिهاिآپिاستارتिازिگسترده

ि.باشدिداشتهिتداومिهمچنانिتوسعهिوिتحقیقिتاिاستिدولت

اقدامات دولت سنگاپور در ارتباط با امور اجتماعی

िمواردिرسمیिطورिبهिآنکهिازिپیشिحتیिوिچینिووهانिدرि۱۹-کویدिشیوعिاوایلिهمانिاز
िکهिنمودिآغازिراिخودिپیشگیرانهिاقداماتिسنگاپورिدولتि،شودिگزارشिسنگاپورिدرिابتال
िشکستن िطرح िاجرای िزمان िاز ि.بود िچین िووهان िاز िورودی िمسافران िکنترل िآن िترینिمهم
िمحدودिوिخانهिدرिماندنिجهتिبسیاریिاقداماتिکشورिاینिدولتिوिمردمि،نیزिانتقالिزنجیره

کردنिرفتिوآمدهاिوिارتباطاتिانجامिدادهिاند.

🛑िفاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه

िتمام िو िشوندिمی िقرنطینه ि،اندिبوده िارتباط िدر ि۱۹-کویدिبه िمبتال िفرد िبا िکه िافرادی िهمه
िویروسिاینिبهिآلودهिمناطقिیاि۱۹-کویدिشیوعिدچارिکشورهایिازिکهि)خارجی(िکارگران

1. Home Team Science and Technology Agency
2. Veredus Laboratories 
3. RNA (ribonucleic acid)
4. DNA (deoxyribonucleic acid)



6۱ اقدامات دولت سنگاپور در زمینه مقابله با کوید-۱۹

िدادهि»بمانिخانهिدر«िاخطارिکارگرانिاینिبه(िبمانندिخانهिدرिروزि۱4िمدتिبهिبایدि،آیندिمی
िشودिمیिجریمهिپرداختिبهिمنجرिآنिازिتخلفिولیि،نیستिقرنطینهिدستورिشدتिبهिکهिشودिمی

ि.کندिمیिنظارتिمقرراتिاینिاجرایिبرिدولتिو

िبهिاقدامिدولتिوिاستिکردهिتغییرिماسکिازिاستفادهिبهिمربوطिهایिتوصیهिآوریلि3िاز
िماسکिپوشیدنि،حاضرिحالिدرि.استिنمودهिمردمिبینिمصرفिبارिچندینिهایिماسکिتوزیع
ि،استिباقیिخودिقوتिبهिهمچنانिخانهिدرिماندنिمقرراتि.استिاجباریिخانهिازिخارجिدر
िدر िًحتماिباید िهستند िضروریिخریدهایिیا िکارिبرای िخانهिترک िبه िمجبور िکهिافرادی िاما
िمقرراتि.یابدिکاهشिحداقلिبهिویروسिانتقالिمیزانिتاिکنندिاستفادهिماسکिازिخانهिازिخارج
िخودروهایि،تاکسیि،عمومیिونقلिحملिسیستمिدرिحضورिشاملिماسکिازिاستفادهिجدید
िمستقیمिتماسिدرिرجوعिاربابिباिافرادिاینکهिازिنظرिصرف(िکارिهایिمحلिوिبازارهاि،ایिکرایه
िدرिورزشिهنگام िدرिتوانندिمیिافراد ि.شودिمیिنیز ि)ندارند िآنها िبا िمستقیمی िتعامل िیا िهستند
िمادامیिًمجدداिبایدिورزشیिفعالیتिاتمامिازिپسिاماिبردارندिراिخودिماسکिخانهिازिخارج
िزیرिکودکانिبرایिماسکिازिاستفادهि.کنندिاستفادهिماسکिازि،هستندिخانهिازिخارجिدرिکه
िنبایدिپزشکیिدلیلिبهिکهिکودکانیिوिافرادि.)خفگیिخطرिدلیلिبه(िشودिنمیिتوصیهिسالि2
ि،کنندिنقضिراिمقرراتिاینिکهिافرادیि.هستندिمستثنیिقانونिاینिازिنیزिکنندिاستفادهिماسک
िیاिوिبیشترिجریمهिباिتکرارिصورتिدرिوिکنندिپرداختिدالرि300िمعادلिنقدیिجریمهिباید

ि.شدिخواهندिمواجهिدادگاهिبهिارجاع

िهمه ि،استिشده िاعمال िبیشتری िشدتिبا िاجتماعی िگذاریिفاصله िطرح िکه िآوریل ि7 िاز
िاز िرا िآموزشی िخدمات िکامل िصورتिبه िمدارس िهمه िو िاندिشده िتعطیل िکار िهایिمحل
िو िشده िداده िمردم िبه िاخطار ि6200 िاز िبیش िتاریخ िآن िاز िهمچنین ि.کنندिمی िارائه िدور िراه
िاز िتخلف िاولین ि،قانون िمطابق ि.استिشده िصادر िمتخلفان िبرای िجریمه िبرگ ि500 िاز िبیش
िداردिپیिدرिجریمهिدالرि۱000िتخلفिدومینिوिدالرि300िاجتماعیिگذاریिفاصلهिمقررات
िبهिمحکومिماهिششिتاिاستिممکن(िشوندिمیिدادهिارجاعिدادگاهिبهिشدیدترिهایिتخلفिو
िمقررات िرعایت िمیزان िاجرایی िمأموران िگزارش िطبق िآوریل िدوم िهفته िدر ि.)شوند िزندان
िمواردिبیشترिموجودिآمارिطبقि،همچنینि.استिبودهिبیشترिسنگاپورिدرिاجتماعیिگذاریिفاصله
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िحالिاینिبا ि.هاستिخوابگاهिدرिساکنिخارجیिکارگرانिبه िمتعلقि۱۹-کویدिبه िابتال िجدید
िگونهिهرिزیراिکندिمیिاجراिشدتिبهिهمهिبرایिراिاجتماعیिگذاریिفاصلهिطرحिهمچنانिدولت
िاجراییिمأمورि3000िحدودि.بیانجامدिوسیعिاقتصادیिهایिخسارتिبهिتواندिمیिکاریिاهمال
िاماکنिدرिاجتماعیिگذاریिفاصلهिطرحिاجرایिتضمینिجهتिربطिذیिنهادهایिنمایندهि30िو
िمحدودिجهتिبارिترهिوिمیوهिبازارهایिوिهاिپارکिدرिکنترلیिاقداماتि.دارندिحضورिعمومی
िبرخیिدرिجمعیتिترافیکिمیزانिکهिنحویिبهिاستिشدهिگذاشتهिاجراिبهिجمعیتیिتراکمिنمودن
िعمومیिامکانिدرिمردمिاجتماعिازिجلوگیریिمنظورिبهि.استिیافتهिکاهشिدرصدि50िتاिاماکن
िبهिانتظامیिنیروهایिغیرهिوिسواحلि،بازیिهایिزمینि،ورزشیिهایिپارکि،هاिاستادیومिمانند
िدر िمردم िحضور िبر िنظارت िجهت िنیز िپهبادهایی िاز िمنظور िاین िبه ि.اندिشده िگرفته िخدمت
िچمنिهایिزمینिازिبرخیि،همچنینि.شودिمیिاستفادهिهاिپارکिازिبرخیिوिطبیعیिهایिتفرجگاه

ि.اندिشدهिبستهिزیادिتجمعिدلیلिبهिهاिپارکिارتباطیिهایिراهिو

♦ िاین िبر िسعی िگذاریिفاصله िقانون िاجرای िدر ि:کار محل های  در  مقررات  تشدید 
िاساسیिخدماتिکهिمشاغلیिوिشودिحفظिاساسیिکاالهایिعرضهिزنجیرهिکهिاستिبوده
िکارکنانिجاییिجابهि،فعالिکاریिهایिمحلिدرि.نشوندिمواجهिمشکلیिباिکنندिمیिارائه
ि.نیست िمجاز ि)شرکت/سازمان िمختلف िشعب िجمله िاز( िمختلف िکار िهایिمحل िبین
िکهिکارکنانیि.باشدिکارिمحلिدرिحاضرिکارکنانिبینिنبایدिفیزیکیिارتباطिگونهिهیچ
िهستندिمختلفिهایिبخشिبین िوآمدिرفتिبه िمجبورिو िکنندिمیिارائه िاساسی िخدمات
िفاصلهिبایدि)غیرهिوिخانگیिپرستارانि،نگهداری/لجستیکिوिتعمیرि/تیिآیिمسئوالن(
िفعالیتिپروژهिسایتिدرिکهिکارگرانیिوिمدیرانि.کنندिرعایتिراिاستانداردिاجتماعی
िًحتماिاجتماعیिفاصلهिحفظिضمنिبایدि)غیرهिوिمعدنिیاिمیدانि،ساختمانि،زمین(िدارند
िمقرراتिاینिرعایتिبرिربطिذیिنهادهایिدیگرिوिکارिوزارتि.کنندिاستفادهिماسکिاز
िتخلفिاولینिجریمهि.کنندिمیिقانونیिبرخوردिمقرراتिنقضिگونهिهرिباिوिدارندिنظارت
िاستिدالرि۱000िکارिمحیطिدرिبهداشتیिاصولिوिاجتماعیिگذاریिفاصلهिمقرراتिاز
िدرि.شدिخواهندिمواجهिدادگاهिبه िارجاع िیا िوिجریمهिافزایش िبا िتکرارिصورتिدرिو
ि۱۹-کویدिویروسिبهिاساسیिخدمات/کاالهایिعرضهिهایिمحلिکارکنانिکهिصورتی

ि.شوندिمیिتعطیلिثانویिاطالعिتاिهاिمحلिاینि،شوندिمبتال
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♦ िدرصدि70िتاिعمومیिونقلिحملिازिاستفادهिحجمि:ممنوعیت و یا محدودیت سفر
िروزهایिدرि.کنندिمیिکارिمنزلिدرिکارिنیرویिدرصدि80िبهिنزدیکि.استिیافتهिکاهش
िآخرिروزهایिدرिوिاستिدرصدि40िتاि30िخانهिازिخارجिدرिافرادिحضورिهفتهिکاری
िتاिهواپیماییिهایिشرکتिپروازهایिدرصدि۹6ि.استिدرصدि30िتاि20िحداکثرिهفته

ि.اندिشدهिلغوिآوریل

شرکت ها              شهروندان،  مالی  امور  با  ارتباط  در  دولت  حمایتی  اقدامات 
و واحدهای تجاری 

िاقتصادیिرشدिترغیبिجهتिسنگاپورिدالرिمیلیاردि48िمعادلिایिبودجهिسنگاپورिدولت
िبرای िایिویژه िحمایتی िهایिبسته ि،این िبر िعالوه ि.استिداده िتخصیص ि۱۹-کوید िدوران िدر

ि.استििنمودهिبینیिپیشिاقتصادیिمختلفिهایिبخش

🛑ि19-بسته حمایتی دولت برای مقابله با کوید

ि570(िسنگاپورिدالرिمیلیونि800िمبلغि۱۹-کویدिشیوعिباिمقابلهिمنظورिبهिسنگاپورिدولت
िجهت िبهداشت िوزارت िبه िآن िاعظم िبخش िکه िاستिداده िتخصیص ि)آمریکا िدالر िمیلیون

ि.گیردिمیिتعلقिدرمانیिکارکنانिازिحمایت

🛑िبسته حمایتی و تثبیت کننده

िمیلیاردि4िدولتि.استिکارگرانिاشتغالिحفظिوिوکارهاिکسبिازिحمایتिبستهिاینिهدف
دالرि2/8(िمیلیاردिدالرिآمریکا(िراिدرिقالبिدوिطرحिبهिکسبिوکارهاिتخصیصिمیिدهد:

♦ िتاिراिکارگرانिحقوقिازिدرصدि8िماهिسهिمدتिبهिدولتि:مشاغلिازिحمایتिطرح
ि.کندिمیिتأمینि)آمریکاिدالرि2500(िدالرि3600िسقف

♦ िکارگرانिحقوقिاضافهिازिدرصدि۱5िطرحिاینिحاضرिحالिدرि:حقوقिاعتبارिطرح
ि)کارفرماिبا(िمشترکिصورتिبهिراि)آمریکاिدالرि2800(िدالرि4000िماهانهिحقوقिدارای
िسقفिوिدهدिمیिافزایشिدرصدि۱5िبهिدرصدि۱0िازिراिخودिسهمिدولتि.کندिمیिتأمین

ि.دهدिمیिافزایشि)آمریکاिدالرि3500(िدالرि5000िتاिنیزिراिماهانهिحقوق
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🛑िبازپرداخت مالیات بر درآمد شرکت

िسقف िتا िهاिشرکت िدرآمد िبر िمالیات िدرصد ि25 िبازپرداخت िشامل िحمایتی िبسته िاین
ि.شودिمیिشرکتिهرिبرایि)آمریکاिدالرि۱0700(िدالرि۱5000

🛑िحمایت از شرکت های کوچک و متوسط

िوامिسقفिدولتि،هاिشرکتिاینिدرिسنگاپورिکارिنیرویिدرصدि72िاشتغالिبه िتوجهिبا
िدالرिهزارि600िبهि)آمریکاिدالرिهزارि2۱4(िدالرिهزارि300िازिراिهاिشرکتिاینिبهिاعطایی
िبهिدرصدि70िتاि50िازिراिخودिخطرپذیریिسهمिوिدهدिمیिافزایشि)آمریکاिدالرिهزارि428(

ि.دهدिمیिافزایشिدرصدि80

🛑िعدم افزایش مالیات کاال و خدمات

िسطحिدرिراिآنिوिدهدिنمیिافزایشि202۱िسالिدرिراिخدماتिوिکاالिبرिمالیاتिنرخिدولت
िسالिدر िخدماتिو िکاالिبر िمالیات िافزایش िتأثیر िکاهشिمنظورिبه ि.کندिمیिتثبیت िدرصدि7

ि.استिنمودهिبینیिپیشिراि)آمریکاिدالرिمیلیاردि4/2(िدالرिمیلیاردि6िمبلغिدولتि2025

🛑िحمایت از بخش های ویژه تجاری

िوि۱۹-کویدिشیوعिباिاستिسنگاپورिتجاریिشریکिترینिبزرگिچینिاینکهिبهिتوجهिبا
िبسیاری िآسیبिدچارिسنگاپورिفروشیिعمدهिوिتولید िبخشि،کشورिدوिمرزهایिشدنिبسته
िورودیिگردشگرانिتعدادिکاهشिدلیلिبهिنیزिونقلिحملिوिگردشگریिهایिبخشि.استिشده

ि.اندिشدهिزیانिدچارिشدتिبهिچینिازिویژهिبه

िاجرایिطریقिازिداردिقصدि۱۹-کویدिشیوعिازिناشیिهایिخسارتिجبرانिمنظورिبهिدولت
िویژهिبرنامهिاینि.نمایدिمهارتیिبازآموزیिراिبومیिکارگرिهزارि330ि،مجددिکارگیریिبهिبرنامه

ि.استिفروشیिخردهिوिغذاییिخدماتि،هوانوردیि،گردشگریिهایिبخش

دولتिحمایتिهایिدیگریिنیزिبهिاینिبخشिهاिاختصاصिمیिدهد،िازिجمله:

♦ िاسکانिاماکنिبرایि2020िسالिدرिدرصدि20िسقفिتاिداراییिبرिمالیاتिبازپرداخت
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وिهمایشिدرिمراکزिویژهिنمایشگاه/کنفرانس/اجالس/وिغیره.

♦ िویژهिهایिکشتیिمحلیिهایिپایانه िبرای िدرصدि۱5िتا िداراییिبر िمالیات िبازپرداخت
िتاि۱)IR(िتجاری/تفریحیिهایिمجتمعि.المللیिبینिکروزिهایिکشتیिوिخودروिحمل

ि.داشتिخواهندिداراییिبرिمالیاتिبازپرداختिدرصدि۱0

♦ िبهिدرصدि5िبهرهिنرخिباिوि)آمریکاिدالرिهزارि7۱4(िدالرिمیلیونि۱िسقفिتاिوامिاعطای
ि.پذیردिمیिراिآنिخطرिدرصدि80िتاिدولتिکهिگردشگریिبخشिهایिشرکت

♦ ि.درصدि۱5िمعادلि2چانگیिالمللیिبینिفرودگاهिبرایिداراییिبرिمالیاتिبازپرداخت

♦ िچانگیिفرودگاهिدرिهواپیماिپارکिوिفرودि،اجارهिهایिهزینهिازिبخشیिبازپرداخت
ویژهिشرکتिهایिحملिبارिوिفروشگاهिهایिفرودگاهिچانگی.

♦ िمحیطिملیिسازمانिمدیریتिتحتिبازارهایिدرिواقعिهایिواحدिکاملिاجارهिبخشش
زیست.

♦ िهایिراننده िاز िحمایت िبرای ि)آمریکا िدالر िمیلیون ि3۹( िدالر िمیلیون ि55 िتخصیص
تاکسیिوिشخصی

1. Integrated Resorts 
2. Changi International Airport 
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िاینिشیوعिکهिبودिکشوریिدومینिجنوبیिکرهि،چینिکشورिدرि۱۹-کویدिشیوعिازिپس
िفراوانिتجاریिمراوداتिوجودिباिکشورिاینि.شدिمشاهدهिزیادیिشدتिباिآنिدرिبیماری
िبهिژانویهि22िتاریخिدرिخودिکشورिدرिبیماریिموردिاولینिاثباتिزمانिازिتوانستिچینिبا
िناگاهिبهिولیि،نمایدिحفظिموردि40िازिکمترिراिویروسिاینिمبتالیانिتعدادिماهिیکिمدت
िتعداد िهفته ि3 िاز िکمتر िظرف िو िگردید िآغاز िمذهبی िمراسم िیک िاز िویروس िاین िشیوع
िکرهिکشورिوجودिاینिباि.رسیدिنفرिهزارि8िبهिوिیافتिافزایشिشدیدیिطرزिبهिآنिمبتالیان
िزمان िاز ि.استिشدهिبیماری िاین िسریع िمهار िبه िموفق िخودिزدنیिمثال िو िموقعिبه िاقدامات िبا
िرا िمختلفی िاقدامات िخصوصیिبخش िو िدولت ि،کشور िاین िدر ि۱۹-کوید ویروس  िشیوع
िانجامिافرادिقرنطینهिبرिنظارتिوिویروسिتشخیصیिتستि،عمومیिاطالعاتिارائهिزمینهिدر
िسالمتिحفظिبرایिمردمिشخصیिاز اطالعاتि،خودिقانونिموجبिبهिکشورिاینि.اندिداده
िنسبتिهاिآنिهمراهििتلفنिوिاعتباریिهایिکارتिهایिدادهिکمکिبهिوिکردهिاستفادهिعمومی
ि.استिکرده िاقدام िاندिداشته िتعامل िمبتالیان िبا िکه िمشکوکی िافراد िقرنطینه िو िشناسایی िبه
िویروس िردیابی िو िمبتالیان िشناسایی िبرای िالکترونیکی िهایिنقشه िاز िکشور िاین ि،درواقع
िمحل ि،سکونت िمحل ि،ملیت ि،بیمار िاطالعات िحاوی िهاिنقشه िاین ि.کندिمی िاستفاده िکرونا

ि.استिبودهिارتباطिدرिهاिآنिباिبیمارिکهिهستندिکسانیिحتیिوिبستری
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اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی 

िترینिمهمिبیماریिزنجیرهिایجادिوिموقعिبهिپایشि:پایش به موقع و ایجاد زنجیره بیماری
िنخستिروزिازिکشورिاینि.آیدिمیिشمارिبهिویروسिکنترلिزمینهिدرिجنوبیिکرهिدولتिاقدام
िتاिاستिکردهिاندازیिراهिکروناिبیماریिحوزهिدرिشفافیتिایجادिجهتिراिمختلفیिافزارهایिنرم
िدرिبیمارانिتمامیि.نمایندिرصدिراिبیماریिشیوعिمراکزिهاिآنिازिاستفادهिباिبتوانندिمردمिعموم
ि،بیماریिبهिفردिشدنिمبتالिزمانिازिوिشوندिمیिمشخصिفردिمنحصربهिهایिشمارهिباिکشورिاین
िارسالिمانند(िگستردهिرسانیिاطالعिطیिوिشدهिثبتिسامانهिدرिفردिاینिآمدिوिرفتिسوابقिتمام
िمدتिطیिکهिافرادیिتمامیिازि،)دادهिهایििپایگاهिدرिثبتिوिپیامکि،USSDिدرگاهिازिپیام
िخودिتستिانجامिجهتिکهिشودिمیिخواستهिاندिداشتهिآمدिوिرفتिمناطقिآنिبهिروزگذشتهिچند
िاین िبراساس िتوانिمیिکهिشودिمیिمشخصिبیشتر िآنجایی िامر िاین िاهمیت ि.نمایند िمعرفی िرا
िآلودهिزمانیिچهिدرिوिکسیिچهिتوسطिوिمحلिکدامिدرि،بیمارिهرिکهिشدिمتوجهिاطالعات
िافرادیिتمامیिوिدادिادامهिجدیدिبیمارिدرموردिراिزنجیرهिاینि،ترتیبिهمینिبهिوिاستिشده
िآخرینिازिاطالعاتिاینिانتشارिباिافرادिتمامیि،سپسि.نمودिپیداिراिاندिشدهिمبتالिفردिاینिازिکه
िوिکنندिمیिپیداिاطالعिاندिداشتهिحضورिآنجاिدرिگذشتهिروزهایिدرिمبتالیانिکهिهاییिمحل
िعملکردिاینि.کنندिنمیिمراجعهिمراکزिاینिبهि)روزि5-4(िشرایطिشدنिعادیिتاिطبیعیिطورिبه
िیاिو(िقرنطینهिاعالمिروزिیکिحتیिنیزिبیماریिاوجिدورانिدرिکهिاستिشدهिواقعिموثرिچنان
िوقتिتمامिصورتिبهिخریدिمراکزिوिهاिرستورانिتمامیिوिنشدिاعالمि)اجتماعیिگذاریिفاصله
िمشاهدهिبیماریिهاिآنिدرिکهिمراکزیिموردिدرिتنهاिهاिمحدودیتिوिبودندिخدمتिارائهिمشغول

ि.شدिمیिاعمالि،بودिشده

ि،جنوبیिکرهिکشورिدرिکروناिویروسिشیوعिازिتولید کیت تشخیص کوید-19: پس
िهایिکیتिتولیدिبرایिوिرفتिداخلیिداروسازیिبزرگिشرکتिچهارिسراغिبهिاولिوهلهिدرिکشور
िوिساختهिویروسिاینिشناساییिکیتिروزि۱7िازिپسि،سرانجامि.کردिصادرिمجوزिداخلिتولید
िهایिآزمایشگاهिازिایिشبکهिتشکیلिبهिمنجرिاقدامिاینि.شدिتوزیعिکشورिتمامिدرिهاिکیتिاین
िهزارि20िبهिروزانهिتستिظرفیتिوिشدिجنوبیिکرهिسراسرिدرिویروسिکروناिشناساییिطبی
िتستिمیزانिتاिشدिموجبिروشिاینि.گرفتिقرارिمردمिاختیارिدرिرایگانिطورिبهिکهिرسیدिنفر
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िدیگرिازिآزمایشگاهि۹6िساختि.باشدिآمریکاिبرابرि۱20िوिژاپنिبرابرि40िجنوبیिکرهिدرिکرونا
ि.کنندिارزیابیिراिشدهिانجامिهایिتستिبتوانندिمردمिتاिبودिکشورिاینिاقدامات

िدقیقهि۱0िتستिاینिوिاستिشدهिاعالمिدرصدि۹8िجنوبیिکرهिدرिکروناिتستिدقتिمیزان
िآنिتستिکهिشخصیि.شودिمیिاعالمिساعتि6िالیि5िازिپسिآنिنتایجिوिانجامدिمیिطولिبه
िبا िاستिمثبتििآنिتستिکهिفردیिاما ि.شودिمیिمطلعिآنिازिپیامکیिصورتिبهि،استिمنفی
िتشکیلिبرایشिپزشکیिپروندهिبالفاصلهिوिشودिمیिارائهिویिبهिالزمिهایिتوصیهिتلفنیिتماس
िقرارिویिاختیارिدرिنیازिموردिپزشکیिلوازمिوिداروهاिوिشودिمیिقرنطینهिخودिمنزلिدرिوिشده

ि.شودिمیिداده

िبودिایिگونهिبهिبیماریिشروعिدورانिدرिمراکزिوिافرادिپایشि:انجام تست ویروس کرونا
िمحدودिتنهاिهاिتستिاینि.شدिمیिثبتिروزिدرिتستि20000िازिبیشिمتوالیिروزهایिطیिکه
िاگرिمثالिطورिبهि.شدिمیिگرفتهिتستिنیزिهاिآنिباिمرتبطिافرادिازिبلکهि،نبودिمشکوکिافرادिبه
िخواستهिفردिاینिباिارتباطिدرिافرادिتمامیिازिتماسیिطیि،بودिبیماریिبهिمشکوکिفردیिحتی
िتمامیिازि،مشکوکिفردिتستिتأییدिصورتिدرिوिکنندिقرنطینهिراिخودिمدتیिبرایिتاिشدिمی

افرادिمرتبطिباिاوिنیزिتستिکروناिگرفتهिمیिشد.

िمارسिماهिپایانिتاिنفرि۱4000िازिبیشिروزانهिوिنفرि4۱0000िازिبیشिازिکرهिدرिि،کلیिطورिبه
िآزمایشاتिانجامिروندिتسهیلिمنظورिبهिکهिاستिذکرिشایانि.استिشدهिگرفتهिکروناिآزمایش
گستردهिوिمحافظتिازिکادرिپزشکیिوिبیمارستانिها،िدرिاینिکشورिطرحिهایिابتکاریि»تست 
िکروناिویروسिتشخیصिتستि،درواقعि.شودिمیिاجراि»داخل خودرو« و »تست تلفنی
िحداقلि،مارس ि۱۹ िاز ि.گیردिمی िصورتिخودروिداخل िدر िسالمتिکنترل िهایिایستگاه िدر
िاستिشدهिاندازیिراهिکشورिمختلفिمناطقिدرिخودروिداخلिدرिسالمتिکنترلिایستگاهि85
िشیشهिآوردنिپایینिباिتنهاिوिکردهिمراجعهिایستگاهिبهिخودिخودرویिباिافرادि،ترتیبिبدینिو
िدرिراिهزینهिپرداختिوिگیریिنمونهिوिعالئمिبررسیि،نامिثبتिمراحلिتوانندिمیिخودिخودروی
ि.شودिمیिارسالिهاिآنिبرایिتستिجوابिبعدिروزि3िتاिحداکثرिوिدهندििانجامिدقیقهि۱0िمدت
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िبه िنسبت ि۱خطرिمنطقه िدرिنیرو िتأمین िمنظورिبه िجنوبیिکره پرسنل درمانی:  استخدام 
ि.استिکردهिاقدامिخودिدرمانیिکادرिظرفیتिافزایشिوिاستخدام

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

ि،چینिدرिبیماریिاینिشیوعिزمانिدرि:ارائه اطالعات شفاف و واقعی به عموم مردم
िبر िعالوه ि،راستا िهمین िدر ि.نمود िآماده िشرایطی िهرگونه िبرای िرا िخود िجنوبی िکره िدولت
िفراوان िآموزشیिهایिبرنامه िپخشिو िساختिبا ि،قرنطینه िمراکز िایجاد िو िهاिبیمارستان िتجهیز
िکشورिاینिدولتि.نمودिویروسिاینिباिمقابلهिجهتिجامعهिاطالعاتिسطحिباالبردنिدرिسعی
िخارجیिاتباعिبهिخارجیिکشورهایिهایिسفارتिسویिازिمتعددیिهایिپیامिارسالिباिهمچنین
िجنوبی िکره िدر िحاضر िافراد िهمه िبه िرا िضروریिاطالعات िو िآموزش िتا िنمود िسعی ि،مقیم
िبا िمواجههिچگونگیि،بیماری िعالئمिشناختिچگونگیिموردिدرिهاییिآموزشि.دهدिانتقال
िاین िهایिبرنامه िجمله िاز ि... िو िشده िتدوین िهایििپروتکل ि،بیماری िمسئول िمراکز ि،بیمار िفرد
िاطالعاتि.استिبیماریिاینिموردिدرिجامعهिاطالعاتिعمومیिسطحिباالبردنिجهتिکشور
ि،موبایلिاضطراریिهشدارهایिطریقिازिمحلیिوिمرکزیिدولتیिنهادهایिتوسطिمنطقهिخاص
िازطریق िروزانه िصورت िبه िاطالعات िخالصه िو िشوندिمی िمنتشر िهاिسایتिوب िو िهاिبرنامه
ि)KCDC(ि2جنوبیिکرهिبیماریिپیشگیریिوिکنترلिمرکزिتوسطिوिسنتیिهایिرسانهिهایिکانال

ि.شودिمیिارائهिشهروندانिبه

िنوع िهیچि،جنوبیिکرهिکشورिدرिاستिذکرिشایانि:افراد یا کاهش تردد  قرنطینه و 
िشهروندانिاز िدولت ि،حالिاین िبا ि.استिنشده िتحمیل िایिمنطقه िیا िشهریिهیچ िبر िایिقرنطینه
िترغیب िدورکاری िبه िرا िکارمندان िو िکنند िرعایت िرا िاجتماعی िمسافت िتا िاستिخواسته
िاز िفعاًل िو िبمانند िخانهिدرिمردم िکهिاندिکردهिدرخواستिمقامات ि،این िبر िعالوهि.استिکرده
िجنوبیिکرهिدولتिدستاوردهایिازिیکیिکهिاستिگفتنیि.کنندिخودداریिجلساتिدرिحضور
िروز िیکिمدتिبه िحتیिکارهاिوिکسبिگستردهिتعطیلی िعدم ि،کروناिویروس िبا िبرخورد िدر
िمتروिمانندिشهریिخدماتि،تجاریिمراکزि،هاिرستورانिازिکدامिهیچिشواهدिاساسिبرि.است

ि.استिشدهिشایعिآنجاिدرिبارिاولینिبیماریिکهिایिمنطقهि.۱
2. Korea Centers for Disease Control and Prevention
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िدستورالعملिاساسिبر ि.اندिنشدهिتعطیلिکشورिاینिدرि... िوिپستिمراکزि،بانکها ि،اتوبوس िو
िامکان िکه िمراکزی िاز िدیگر िبرخی िو िمساجد िو िکلیساها ि،هاिموزه ि،هاिدانشگاه िتنها ि،اجرایی
िکهिهمिهاिمهدکودکिوिمدارسिجدیدिترمि.اندिشدهिتعطیلि،استिزیادिهاिآنिدرिبیماریिشیوع
िدبیرستانिوिابتداییिهایििدورهिدرिوिشدهिموکولिآوریلि8िبهि،شودिشروعिمارسि2िازिبودिقرار
िیکिهیچिدرिگستردهिتعطیلیि،شدिگفتهिکهिطورिهمانि.شودिمیिتدریسिآنالینिصورتिبهिنیز
िکاریिهایिمحلिبا िارتباطिدرिهاییिدستورالعملि،وجودिاینिبا ि.استिنشدهिاعمالिاصنافिاز
ि،مراکزिاینिازिهریکिدرिبیماریिمشاهدهिدرصورتिوिشدهिاجراि۱تماسिمراکزिنظیرिشلوغ
ि،مثالिطورिبه ि.گیردिمیिقرارिکارिدستورिدرिسرعتििبه िآنجاिدرिحاضرिافراد िپایش िوिتعطیلی
िپسिوिبودिرفتهि)فروشندهि۱000िبرिبالغ(िخریدिمرکزिیکिبهिخودिبیماریिدورانिطیिفردی
िتستिهاिفروشندهिازिتنهاिنهिوिشدهिبستهिهفتهिیکिمدتिبهिپاساژिاینि،فردिاینिبیماریिاثباتिاز
िجهتिتاिشدिخواستهिهمिبودندिرفتهिمحلिآنिبهिاخیراिکهिافرادیिکلیهिازिبلکهि،آمدिعملिبه

انجامिپروتکلिهایिمربوطهिخودिراिمعرفیिنمایند.

िاینिبهिعمومیिمنابعिاختصاصिوिویژهिایिقرنطینهिاقداماتिباिمناطقिترینिآلودهि،همچنین
िمنطقهिوिدائگوिشهرि،فوریهि23िدرिاساسिبراینि.گیرندिمیिقرارिدولتिخاصिحمایتिموردिمناطق
िسکونتिمناطقिاینिدرिمبتالیانिازिدرصدि82िحدودिتقریباिوिبودिآلودهिشدتिبهिکهिآنिهمجوار
िمناطقिاینिنیزिمارسि۱5िدرिوििشدهिمشخصि»مدیریتिویژهिمناطق«िعنوانिبهिدولتिتوسطिداشتند
ि.گیردिتعلقिهاिآنिبهिاختصاصیिیارانهिتاिشدندिتعیینि»فاجعهिویژهिمناطق«िعنوانिبهिمقاماتिتوسط

िعالئمिدارایिافرادि،اجباریिقرنطینهिکنترلिبرिنظارتिبرنامهिمطابقिکهिاستिذکرिشایان
िکرهिبهداشتیिمراجعिقانونिطبقि،هستندिخودिآزمایشिنتیجهिدریافتिانتظارिدرिکهिافرادیिیا
بایدिدرिقرنطینهिاجباریिباشندिوिدر این خصوص از یک اپلیکیشن برای کنترل تردد این 
افراد استفاده می شود و پلیس می تواند آن ها را دستگیر کرده و حتی آن ها را به زندان 

بیماری  عالئم  خوداظهاری  برای  ابزاری  عنوان  به  همچنین  اپلیکیشن  این  کند.  محکوم 

کرونا و راهنمای قرنطینه خانگی و ارتباط با متصدیان نظارتی استفاده می شود. 

िهایिتماسिبرقرایि،مشتریانिبالقوهिپشتیبانیि،ورودیिهایिتماسिبهिپاسخگوییिبرایिمتمرکزिبخشिیکिتماسि۱.مرکز
ि.باشدिمیि...وिقدیمیिمشتریانिبهिفروشि،مشتریانिازिسنجیिنظرिوिتحقیقاتि،بازاریابیिبرایिخروجی
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िخانهिازिبیرون िدرिخودिترددिوिارتباطات िکاهشिنظرिاز िکرهिمردمिکهिاستिذکرिشایان
ि،خانهिازिبیرونिدرिحضورिبرिمبنیिدولتिقانونिرسمیिاعالمिازिقبلिحتیिوिداشتهिخوبیिعملکرد
िسینماهاिازिبسیاریिوिدادهिکاهشिچشمگیریिطورिبهिراिخودिترددिخودجوشिصورتिبهिمردم
ि.استिکردهिایفاिبیماریिکنترلिدرिمؤثریिنقشिنیزिخصوصیिبخشि.بودندिتعطیلिهاिمغازهिو
िبهداشتिوزارتिتوسطिشدهिارائهिهایिدادهिوिاطالعاتिازिاستفادهिباिخصوصیिهایिشرکت
िآگاهیिافزایشिبرایिراिموبایلिهایिاپلیکیشنिاندिتوانستهिبیماریिپیشگیریिوिکنترلिمرکزिو
िدرिتصویریिاطالعات Corona NOW اپلیکیشنि،نمونهिعنوانिبهि.کنندिتولیدिوिطراحیिعمومی
िکاربرانिاختیارिدرिراिمبتالिفردिباिهاिآنिجغرافیاییिفاصلهिوिکروناिویروسिبهिمبتالیانिخصوص
िکشورिاینिجالبिاقداماتिدیگرिازिجوانिیکिتوسطिموبایلिافزارिنرمिیکिساختि.دهدिمیिقرار
िمکانیिوضعیتिناشناسिصورتिبهिتوانندिمیिافزارिنرمिاینिازिاستفادهिباिکروناिبهिمبتالिافرادि.است

ि.شوندिمطلعिاطرافشانिدرिموجودिمبتالیانिتعدادिوجودिازिمردمिسایرिتاिکنندिاعالمिراिخود

िکامبوجि،ویتنامिنظیرिکشورهاییिازिغیرقانونیिاتباعिباिارتباطिدرिدولتि،هاिاینिبرिعالوه
िفراوان िهایिابالغیه िو िشرایط िاین िاز िمناسب िدرک िبا िو िاستिاندیشیده िجالبی िراهکار ि... िو
िبلکهि،استिرایگانिکروناییिبیمارانिکلیهिبرایिدرمانیिهایिهزینهिتنهاिنهिکهिاستिکردهिاعالم
िدرصورتिنیزिباشدिداشتهिحضورिکشورिاینिدرिغیرقانونیिصورتिبهिفردیिکهिدرصورتی
िراिاوिهایिهزینهिتمامیिدولتिوिشدिنخواهدिاخراجिکشورिازिبیماریिاینिبهिخودिابتالیिاعالم
िاتباعिبینिبیماری)حتیिموردिدرिکاریिپنهانिتاिاندिشدهिسببिعواملिاینि.شدिخواهدिمتقبل

غیرقانونیिنیز(िبهिحداقلिبرسد.

िاز िپسिجنوبیिکرهिکشورि،شدिگفتهिکهिهمانطور سفر:  یا محدودیت  و  ممنوعیت 
ि،بیماریिاینिشیوعिزمانिدرि.شدिمشاهدهिآنिدرिبیماریिشیوعिکهिبودिکشوریिدومینिچین
िبهिکشورिاینिازिبیمارिمسافرانिتاिگردیدिمحدودिشدتिبهिکشورिاینिازिخروجیिپروازهای
ि.نمودिایجادिجنوبیिکرهिموردिدرिراिمثبتیिبسیارिوجههिامرिاینि.نشوندिمنتقلिدنیاिمناطقिدیگر
िدنیاिمختلفिنقاط िبه िایران िوिایتالیا ि،چینिمبداिاز िبیماری िاین िشودिمیिمشاهدهिکهिهمانطور
िکشورهاिدیگرिبهिجنوبیिکرهिکشورिازिبیماریिانتقالिکهिاستिحالیिدرिاینिوिاستिشدهिمنتقل

ि.استिمحدودिبسیار
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िمسافرانिورودिفوریهिماهिاوایلिدرि،کشورिاینिبهिورودیिپروازهایिباिارتباطिدرिطرفیिاز
िکهिافرادیिقرنطینهिبرایिهمچنینि.شدिاعالمिممنوعिکرهिبهिچینिهوبئیिاستانिوिووهانिشهرिاز
िازिمسافرانिورودिحالिاینिباि.دادिانجامिتریिجدیिاقداماتिکرهिدولتि،شدندिمیिکشورिوارد
ि،مارسि۱۹िازिآنिازिپسि.بودिنشدهिممنوعिزمانिاینिتاिهوبئیिاستانिجزिبهिدیگریिکشورهای
िاقداماتि.شدिاعمالि،شدندिمیिواردिکرهिبهिکهिمسافرانیिکلیهिبرایिایिویژهिقرنطینهिهایिرویه
िیکिدانلودिوिهاिفرودگاهिدرिسالمتिهایिاظهارنامهिتشکیلि،بدنिدمایिبررسیिشاملिقرنطینه
ि.شد िدنبال िتمام िجدیت िبا िسالمتی िدر िتغییر िهرگونه िگزارش िبرای िخودارزیابی िاپلیکیشن
िخودिهمراهिتلفنिرویिبرिراिافزاریिنرمिتاिبودندिملزمिجنوبیिکرهिبهिورودिازिپسिافرادि،درواقع
िتوسطिقرنطینهिاحتمالیिشکستिهمچنینिوिخودिسالمتिوضعिازिگزارشیिوिنمودهिنصب
िاقامتिبرایिکهिمسافرانیिکلیهिشدिمقررिکشورिاینिدرिمارسि22िازि.دهندिگزارشिراिخود
िآنिهزینهिوिبگیرندिقرارि۱۹-کویدिاجباریिآزمایشिتحتि،شوندिمیिکرهिواردिمدتिطوالنی
िمسافرانیिکهिشدिمقررिمارسि27िازि.شودिپرداختिکرهिدولتिتوسطि)نفرिهرिبرایिدالرि۱20(
िراिخودिروزि۱4िمدتिبهिنیزिشوندिمیिکرهिواردिمدتिطوالنیिاقامتिبرایिمتحدهिایاالتिازिکه
िمدتिکوتاهिاقامتिبرایिحتیिکهिمسافرانیिهمهिًتقریباिبرایिکرهि،آوریلिاولिازि.کنندिقرنطینه
िدرिاقامتگاهिکهिکسانیिوिاستिکردهिاعمالिراिاجباریिقرنطینهिسیاستि،شوندिمیिکشورिوارد

ि.شوندिقرنطینهिدولتिموردنظرिاماکنिدرिخودिشخصیिهزینهिباिبایدिندارندिدسترس

िدورهिدرिتوجهिقابلिعدم کمبود ماسک، مواد ضد عفونی کننده و مواد غذایی: نکته
िازि.استिکشورिاینिدرिغذاییिموادिوिماسکि،کنندهिضدعفونیिموادिکمبودिعدمि،بیماری
िهاिرستورانि،خریدिمراکزि،متروिخطوطि،هاिاتوبوسिتمامیिدرिتقریباिبیماریिاینिنخستिروز
िو िهاिبیمارستان िمانند िترिپرخطر िهایिمکان िدر िو िشده िداده िقرار िکنندهिضدعفونیिمواد ि... िو
िافرادिپایشिجهتिحرارتیिهایिدوربینि،موادिاینिازिاجباریिاستفادهिبرिعالوهिخریدिمراکز
िمشاهدهिامکان ि،مناسبिایिدادهिسیستمिیکिاز िاستفاده िبا िهمچنینि.استिشدهिدادهिقرار िنیز
िاستفادهिباि.داردिوجودिنیزिپیرامونिهایिداروخانهिتمامیिدرिموجودिهایिماسکिتعدادिآنالین
िمراجعهिآنجاिبهिوिنمودهिپیداिراिماسکिعرضهिمحلिترینिنزدیکिتوانندिمیिافرادिسیستمिاینिاز
िراिهاिداروخانهिدرिدولتیिهایिماسکिتهیهिامکانि،بازارिتنظیمिجهتिدولتिوجودिاینिباि.نمایند



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس78

िقیمتिارزانिهایिماسکिهفتهिدرिدوبارिتوانندिمیिخودिملیिشمارهिباिافرادि.استिکردهिفراهمिنیز
िهایिسامانهिیاिوिهاिدانشگاهिازطریقिتوانندिمیिهمिخارجیिاتباعिوिدانشجویانि.کنندिخریداری
िهرچه िسازیिشفاف िجهتिاقدامات िاین िکلیه ि.کنند िتهیه िرا िخود िموردنیاز िماسک िخاصی
िاین िکمبودिوिنمایند िاجتنابिضروریिموادिحدिاز िبیشिخریدिاز िمردمिتا िشدिباعث ि،بیشتر
िبرابر िدوिبهिماسکिقیمتिکوتاهیिدورهिدرिفقطि.نشودिمشاهدهिکشورिاینिدرिمحصوالت

قیمتिقبلिخودिرسیدिکهिپسिازिدورهिاوجिشیوعिدوبارهिبهिنرخिقبلिخودिبازگشت.

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

ि7/4िعبارتیिبهिوिدالرिمیلیاردि۱۱5(िوونिتریلیونि۱4۱िمبلغिمجموعिدرिتاکنونिکرهिدولت
درصدिازिتولیدिناخالصिداخلی(िراिبهिاقداماتिحمایتیिبرایिکاهشिاثراتिویروسिکوید-
िوونिتریلیونि20िکهिاستिکردهिاعالمिفوریهिماهिدرिدولتिि،همچنینि.استिدادهिاختصاصि۱۹
िصادراتिوिگردشگریिصنایعिمانندिدیدهिآسیبिصنایعिوिخانوارهاिازिاضطراریिحمایتिبرای

ि.استिگرفتهिنظرिدر

िمیلیاردि۱0(िوونिتریلیونि۱۱/7िارزشिبهिتکمیلیिبودجهिکرهिملیिمجلسि،مارسि۱7िدر
िزیر िموارد िبه िاختصاص िبرای िرا ि)داخلی िناخالص िتولید िاز िدرصد ि0/6 िعبارتی िبه िو िدالر

ि:استिکردهिتصویب

🛑ििوिپزشکیिمؤسساتिازिحمایتिوिگیرिهمهिبیماریिدرمانिوिپیشگیریि:بیماریिکنترل
افرادिقرنطینهिشدهि2/۱(िتریلیونिوون(؛

🛑ििوکارهایिکسبिبهिضمانتिوिوامिاعطایि:متوسطिوिکوچکिهایिشرکتिازिحمایت
ि4/۱( िبهاिاجاره िو िدستمزد िبرای िکوچک िهایिکاسب िاز िغیرمستقیم िحمایت ि،خرد

िوون(؛िتریلیون

🛑ििهایिمراقبت िارائه ि،فقرا िبرای िمصرفی िهایिکوپن िاعطای ि:عمومی िرفاه िاز िحمایت
िوिوون(؛िتریلیونि3/5(िافرادिشغلیिحمایتिوिخانوادهिدرिاضطراری

🛑ििدولتिهایिگرانتिاعطایिوिمحلیिهدیهिهایिکارتिصدورि:محلیिسطحिدرिحمایت
ि.)وونिتریلیونि۱/2(ि۱۹-کویدिویروسिازिپیشگیریिبرایिمحلی
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ि7/4(िوونिتریلیونि۹/۱िارزشिبهिفوریتیिامدادرسانیिپرداختिبرنامهिدولتि،مارسि3۱िدر
िمبلغिداردिقصدिدولتि.استिکردهिاعالمिکروناिویروسिشیوعिباिمقابلهिجهتिراि)دالرिمیلیارد
िحدود(िخانوارिهرिازایिبهि)دالرि820(िوونिمیلیونि۱िسقفिتاि-هاिخانوادهिدرآمدिازिدرصدि70
िیکिکهिاستिقرارिزودیिبهिمنظورिبدینि.بپردازدिهاिآنिبهिاعانهिهایिچکि-)خانوارिمیلیونि۱4
िبرخیि،نقدیिدرماندگیिباिارتباطिدرि.شودिدادهिتحویلिملیिمجلسिبهिدیگرिتکمیلیिبودجه
िاستانि،مثالिعنوانिبهि.کنندिمیिنقدیिکمکिمردمिبهिکهिاندिکردهिاعالمिمحلیिهایिدولتिاز
िکمکि)دالرि82( िوونि۱00000िمبلغ िاستان िساکنانिتمام िبه िکهिاستिکردهिاعالم िگیونگی

نقدیिمیिکندिوिسئولिوिدئجونिنیزिبرنامةिمشابهیिبدونिهیچिمعیارिخاصیिاجراिکردهिاند.

िوिوامिاعطایिباिدیدهिآسیبिهایिخانوادهिوिفرماिخویشिافرادिازिکرهिدولتिि،کلیिطورिبه
िمالیاتی िکسرिاستिشدهिمقررि،عالوهिبه ि.آوردिمیिعملिبه िبیشتری िمالیिحمایتिنامهिضمانت
िمارسिزمانیिفاصلهिدرिاعتباریिهایिکارتिوिبدهیिهایिکارتिازिاستفادهिقبالिدرिافرادिبرای
िطورिبهिنیزिخودروिخریدिبهिمربوطिمصرفिبرिمالیاتि.شودिدادهिافزایشि2020िسالिژوئنिتا

ि.استिیافتهिکاهشिموقتی

िمدتिبهिراिاجتماعیिتأمینिبابتिپرداختیिسهمिکهिاستिگرفتهिتصمیمिدولتि،همچنین
िخانوارهایिوिخردिوکارهایिکسبिبرایिاجتماعیिتأمینिسهمिنرخिوिبیندازدिتعویقिبهिماهिسه

کمिدرآمدिراिبهिمیزانि30िدرصدिکاهشिدهد.

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شرکت ها

िمیلیاردि80(िوونिتریلیونि۱00िارزشिبهिمالیिحمایتिبستهिیکिکرهिدولتि،مارسि24िدر
िوکارهاिکسبिوिخانوارهاिبرिمالیिبارिکاهشिوिداخلیिوکارهایिکسبिتقویتिبرایिراि)دالر

ि:استिکردهिاعالمिزیرिشرحिبه

🛑ििو िخانوارها िو िکوچک िوکارهایिکسب िبرای िمالی िهایिضمانت िو िهاिوام िگسترش
िوون(؛िتریلیونि58(िدیدهिآسیبिوکارهایिکسب

🛑ििوون(؛िتریلیونि20(िقرضهिاوراقिبازارिتثبیتिصندوقिایجاد
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🛑िوिوون(؛िتریلیونि۱0/7(िسهامिبازارिتثبیتिصندوقिایجاد

🛑ििبه िخوداشتغالिافراد िو िمتوسط िو िکوچکिهایिشرکتिبدهی िپرداخت िمهلتिتمدید
مؤسساتिمالی.

िنسبتिداخلیिوکارهایिکسبिبهिکمکिوिتقاضاिترغیبिمنظورिبهिکرهिدولتि،عالوهिبهि
िمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتि،راستاिاینिدرि.استिکردهिاقدامिمالیاتیिهایिمشوقिاعطایिبه
िخاصیिمالیاتی िکسرिمشمولि2020िسالिپایان िتا िموقتिطورिبه िفاجعه िویژهिمناطق िدرिواقع
िوکارهایिکسبिازिدستهिآنिتوسطिپرداختिقابلिافزودهिارزشिبرिمالیاتि،عالوهिبهि.اندिشده
िکاهشि2020िسالिپایانिتاिنیزिهستिوونिمیلیونि80िازिکمترिهاिآنिساالنهिفروشिکهिخرد
िسالिپایانिتاिموقتیिطورिبهिنیزिافزودهिارزشिبرिمالیاتिازिمعافیتिبرایिآستانهिحدि.استिیافته

ि.استिشدهिدادهिافزایشि2020

िماهि۹िحداکثرिمدتिبهिخردिوکارهایिکسبिبرایिمالیاتیिاظهارنامهिثبتिمهلتिि،درنهایت
िیکिتاिنیزिمحلیिهایिمالیاتिپرداختिوिاظهارنامهिثبتिمهلتि،ترتیبिهمینिبهिوिشدهिتمدید

ि.استिشدهिتمدیدिسال

سیاست پولی/سیاست های احتیاطی کالن 

िممنوعिماهि6िمدتिبهिراिسهامिبازارिدرिاستقراضیिفروشिکرهिمالیिمرجعि،مارسि۱3िدر
िپایهिنقطهि50िاندازهिبهिراिبهرهिنرخिکهिگرفتिتصمیمिکرهिبانکि،مارسि۱6िدرि.کردिاعالم
िدهیिوامिحمایتیिتسهیالتिبهرهिنرخिکرهिبانکि،همچنینि.برسدिدرصدि0/75िبهिتاिدهدिکاهش
िترغیب िمنظورिبه िو िداد िکاهش िدرصد ि0/25 िبه िدرصد ि0/75-0/50 िاز िرا िبانک िواسطه िبه
ि)دالرिمیلیاردि4(िوونिتریلیونि5िتاिراिتسهیالتिسقفि،خردिوکارهایिکسبिبهिبانکिدهیिوام
िاعطایिشاملिکهिاندिکردهिمعرفیिراिحمایتیिهایिبستهिنیزिبازرگانیिهایिبانکि.دادिافزایش
िدولتिि،همچنینि.است िمتوسط िو िکوچکिهایिشرکتिبه िکمکिبرای िاضطراری िهایिوام
िهواپیماییिهایिشرکتिازجملهिپایینिاعتباریिرتبهिدارایिهایिشرکتिاعتبارिتقویتिمنظورिبه
िبرिمبتنیिقرضهिاوراقिتعهداتिاولیهिطرحिنیزिگردشگریिصنعتिدرिفعالिوکارهایिکسبिو
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وثیقهि۱)P-CBOs(िبهिارزشि6/7िتریلیونिوونिراिتوسعهिدادهिاست.

िدالرिمیلیاردि60िارزشिبهिارزیिسوآپिدوجانبهिقراردادिیکिکرهिبانکि،مارسि۱۹िدر
ि،آنिبرिعالوهि.استिکردهिامضاिماهि6िحداقلिمدتिبهिمتحدهिایاالتिفدرالिداریिخزانهिباिرا
िمنظورिبه िرا ि)دالرिمیلیارد ि۱/2( िوونिتریلیون ि۱/5िارزش िبه िدولتिقرضه िاوراق िکرهिبانک
िنامحدود िتعداد िبه िقرضه िاوراق िبازخرید िبرای िو िکردهिخریداریिقرضهिاوراق िبازار िتثبیت
िدولتि،شدिگفتهिقبال िکهिهمانطورिنهایت िدرि.کردिخواهدिاقدام िامسال िژوئنिتا िآوریلिاز
िبه(िسهامिبازارिتثبیتिصندوقिوि)وونिتریلیونि20िارزشिبه(िقرضهिاوراقिبازارिتثبیتिصندوق
िمارسि24िدرिسهامिبازارिوिقرضهिاوراقिبازارिتثبیتिهدفिباिراि)وونिتریلیونि۱0/7िارزش

تأسیسिکردهिاست.

1. Primary Collateralized Bond Obligation (P-CBOs) Scheme
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اقدامات دولت اکراین در زمینه مقابله با کوید-۱۹

िغربیिهایिاستان िاز िیکیिدرिمارس ि3िدرि۱۹-کویدिبه िابتال िمورد िاولین िکهिاین िاز िپس
िاقداماتिوिشدهिعملिواردिبالفاصلهिدرمانیिوिبهداشتیिمراکزिوिدولتि،شدिمشاهدهिاوکراین
िویروسिشیوعिوضعیتिتحلیلिوिنظارت िکارگروهि،راستاिاین िدرि.نمودند िآغازिرا िاجرایی
िدرिشدیدिنظارتیिاقداماتिکهिشدि2 تشکیل(NSDC)िملیिدفاعिوिامنیتिشورایिدرि۱کرونا

ارتباطिباिکشورهایिهمिمرزिاوکراینिبهिویژهिکشورهایिمشترکिالمنافعिراिانجامिمیिدهد.

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

िو िدرمانی िهایिبرنامه िتا िاستिشده िداده िدستور िبهداشت िوزارت به  िفعلی िشرایط िدر
िرا िخودिدرمانی िمراکز िو िکرده िمتوقف िموقتا िرا िخودिشدهिریزیिبرنامه िقبل िاز िهایिجراحی
ि.نمایدिآمادهिبحرانیिوضعیتिدرिبیمارانिوि۱۹-کویدिبهिمبتالिبیمارانिدرمانिوिپذیرشिبرای
िموردنیازिکاالهایिکلیهिصادراتिि،کشورिاینिدرिضروریिتجهیزاتिتأمینिمنظورिبهिهمچنین
िبهداشتिوزارتि،عالوهिبهि.استिشدهिاعالمिممنوعिژوئنिاولिتاिکروناिبیماری िباिمقابلهिبرای
िبراساس िرا ि۱۹-کویدिبه िمبتال िبیماران िبرای िدولتیिدرمانिیکپارچه िپروتکل िیکिاوکراین
ि.استिنمودهिتصویبिچینिوिآمریکاि،اروپاिاتحادیهिکشورهایिدرمانیिکارآمدिهایिپروتکل
िاجرای िو िاطالعات िتبادل िمنظورिبه िچینی िپزشکان िبا िاوکراینی िپزشکان िکه िاست िگفتنی
िکشورिاینिدرि،درنهایتि.دارندिهمکاریि۱۹-کویدिبهिمبتالिبیمارانिدرمانیिهایिالعملिدستور
िرایگانिصورتिبهिدولتिهزینهिباि۱۹-کویدिمتوسطिوिشدیدिعالئمिباिبیمارانिاستिشدهिمقرر

ि.شوندििدرمان

1. Task force to monitor and analyze the situation of the spread of coronavirus
2. National Security and Defense Council 
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اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

िمقابلهिبرایिاطالعاتیिداشبوردिیکिاوکراینिاطالع رسانی برای عموم مردم: دولت
िاطالعاتیिداشبوردिاینि.شودिمیिروزرسانیिبهिمرتباिکهिاستिنمودهिاندازیिراهिکروناिبیماریिبا
شاملिاطالعاتिجامعिوिمعتبریिدربارهिاقداماتिصورتिگرفتهिجهتिمقابلهिباिبیماریिکوید-
ि،بیمارستانیिهایिتختि،موجودिهایिبیمارستانि،الزمिمنابعिوिپزشکیिتجهیزاتिتأمینिروندि،۱۹
ि.باشدिمیिغیرهिوिپزشکیिکادرि،شخصیिمحافظتिتجهیزاتि،مصنوعیिتنفسिهایिدستگاه

िمتعددیिاقداماتिکشورिاینिپایتختिدرि،کلیिطورिبه قرنطینه و کاهش تردد افراد: 
ि،ورزشیि،فرهنگیिهایिفعالیتिانجامिدرिمحدودیتिوिعمومیिمؤسساتिموقتिتعطیلیिازجمله
िفقطिوिبمانندिخانهिدرिکهिاستिشدهिتوصیهिمردمिبهि،همچنینि.استिگرفتهिصورتिغیرهिوिمذهبی
िبرایिوिشوندिخارجिمنزلिازिخودिداروییिوिغذاییिموادिتأمینिبرایिوिضروریिبسیارिمواردिدر
िخطिوسیلهिبهिنیزि)...िوिتلفنि،گازि،برقि،آبिشامل(िشهریिخدماتिهایिهزینهिکلیهिپرداخت
िحضورिنفر؛ि200िازिبیشिگستردهिتجمعاتि.کنندिاقدامिاینترنتیिهایिدرگاهिوि3700िثابتिتلفن
िوिبزرگسالिهمراهیिبدونिسالि۱4िزیرिکودکانिحضورिماسک؛िبدونिعمومیिهایिمکانिدر
िمادهिطبقिاستिذکرिشایانि.استिشدهिاعالمिممنوعिنیزिتفریحیिمناطقिوिهاिپارکिدرिحضور
िبهिمربوطिمقرراتिنقضिصورتिدرिافرادि،۱»مردمिقرنطینهिمقرراتिنقض«िنامهिآئینि44-43
िموادिهایिفروشگاهिازिغیرिبهि،همچنینि.هستندिجریمهिپرداختिمشمولिمراقبتیिخودिوिقرنطینه
िتعطیلिهاिکافهिوिهاिرستورانि،فودهاिفستिقبیلिازिدیگرिوکارهایिکسبि،هاिداروخانهिوिغذایی
िمقررिکشورिاینिدرि.بگیرندिآنالینिسفارشिغذاिتحویلिبرایिتوانندिمیिفقطिوिاندिشدهिاعالم
िهایिگروهिبهिوिشوندिضدعفونیिکاملिطورिبهिروهاिپیادهिوिهاिخیابانि،هاिمحوطهिکلیهिاستिشده
िداوطلبिهایिگروهिوिنهادिمردمिهایिسازمانि،اجتماعیिمددکارانिمشارکتिباिمردمिپذیرिآسیب
िمؤسسات िکلیه िاستिشده िریزیिبرنامه िنیز िآموزشی िمؤسسات िبا िارتباط िدر ि.شودिمی िکمک
िوिآموزانिدانشिبه िآنالینिوिمجازیिآموزشि،منظور िبدین ि.شوندिتعطیل िهفتهिسهिمدتिبه
िوزارت िرسمی िهایिسایتिوب िدر िدروس िمحتوای िو िشده िآغاز िآوریل िماه िاز िدانشجویان

ि.شوندिمیिارائهिیوتیوبिوिبوکिفیسि،اوکراینिعلومिوिآموزش

1. “Violation of the rules of quarantine of people”
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िوिهواییि،ریلیिجابجاییिوिنقلिوिحملि،کلیिطورिممنوعیت و یا محدودیت سفر: به 
िاعالمिممنوعिنیزिمتروهاिفعالیتिوिشدهिمحدودिکشورिاینिدرिاستانیिبینिوिشهریिبینिایिجاده
شدهिاست.िهمچنین،िدر فرودگاه بین المللی باریسिپل )کیف(1 تجهیزات و دوربین های 
िهایिگذرگاهिوिهاिپاسگاهि.مادون قرمز برای غربالگری از فاصله دور نصب شده است
िوسایلिوिشدهिمعاینهिافرادिهمهिهاिپاسگاهिاینिدرिوिشدهिساماندهیिنیزिاستانیिبینिوिشهریिبین
िعنوانिتحتिایिبرنامهिخارجهिامورिوزارتिکهिاستिذکرिبهिالزمि.شوندिمیिعفونیिضدिنقلیه
िگیریिهمهिزمانिدرिخودिموطنिبهिبازگشتिجهتिاوکراینیिاتباعिبهिکمکिبرایि2»محافظت«

ि.استिنمودهिاجراییिوिتدوینि۱۹-کوید

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

िاختصاصिاوکراینिبهि۱۹-کویدिبیماریिباिمقابلهिبرایिدالرिمیلیونि۱50िمبلغिجهانیिبانک
ि۱00िوिمردمिپذیرिآسیبिاقشارिازिحمایتिبرایिدالرिمیلیونि50ि،میزانिاینिازिکهिاستिداده
िافرادی िو िبازنشستگان िاز िحمایتिو िاجتماعی िحمایتिسطحिافزایش िبرای िنیز िدالرिمیلیون
िدولتि،عالوهिبهि.استिشدهिگرفتهिنظرिدرि،اندिدادهिدستिازिراिخودिشغلिقرنطینهिدلیلिبهिکه
िمعادل(िگریوناिمیلیاردि66िبرिبالغिایिذخیرهिباिکروناिبیماریिباिمبارزهिبرایिصندوقیिاوکراین
िحقوقिافزایشिبرایिفوقिمبلغिکهिاستिقرارिوिاستिنمودهिایجادि)دالرिمیلیونि420िوिمیلیاردि2
िو िشخصیिمحافظت िتجهیزات िو िالزم िپزشکی िتجهیزات िخرید ि،درمانی िکادر िو िپزشکان
िدولتि،همچنینि.شودिهزینهिبیماریिاینिاثرिدرिدیدهिآسیبिشهروندانिبهिهزینهिکمکिاعطای
ि،استि)دالرि200िمعادل(िگریوناि5000िازिکمترिهاिآنिحقوقिکهिبازنشستگانیिبهिداردिقصد
िنیزिیوروिمیلیونि۱00िمبلغि.بپردازدि)دالرि40िمعادل(िگریوناि۱000िمیزانिبهिپرداختیिاضافه
िپرिبرایिهمچنینिوिاداراتिوिهاिوزارتخانهिنیازिموردिشخصیिمحافظتिتجهیزاتिخریدिبرای

کردنिذخایرिارزیिدولتिاختصاصिیافتهिاست.

1. Boryspil International Airport (Kiev)
2. Program “protection”
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اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شرکت ها

िپارلمانिتوسطि2020िسالिدرिدولتिبودجهिاصالحاتिنویسिپیشिاستिقرارि،کلیिطورिبه
ि،داراییिوزارتि،اوکراینिملیिبانکिبهिدولتि.گیردिقرارिبررسیिموردिآوریلिماهिاواسطिدر
िوام िاعتبار िمهلت िتمدید िبه िمربوط िهایिبرنامه िاستिداده िدستورिتجاری िو िدولتی िهایिبانک
ि.نمایندिاجراییिراिمشاغلिدرآمدिبرिهایिمالیاتिتغییرिوिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتिبرای
िدر िهاिبانک िاستिشده िمقرر िاوکراین िجمهورिرئیس िتوسط िمصوبه िقانون िابالغ िبا ि،همچنین
िکنندهिتأمینिهایिشرکتिبرایिوامिبهرهिافزایشिیاिوिجریمهि،مجازاتिگونهिهیچिقرنطینهिطول

ि.نکنندिاعمالिمردمिمصرفیिکاالهای

منابع 
[1]https://www.unian.net/economics/finance/10954334-fond-borby-s-
koronavirusom-sostavit-66-milliardov-griven-zelenskiy.html

[2]https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2020/04/10/borba-s-koronavirysom-
v-ykraine-zapystili-informacionnyidashbord/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews

[3] https://www.golos-ameriki.ru/a/tb-ukraine-virus-response/5331196.html

[4]https : / /360 tv.ru/news /mir/vsemirnyj-bank-vydeli t-150-mln-
dollarov-ukraine/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

[5]https://eadaily.com/ru/news/2020/01/27/vlasti-ukrainy-usilivayut-mery-
po-borbe-s-rasprostraneniem-koronavirusa

[6]https://112.ua/mnenie/ni-strategies’-ni-taktiki-vlast-ne-znaet-kak-
uberech-ukraincev-ot-katastrofy-koronavirusa-529850.html

[7]https://vesti.ua/strana/surkisy-edinstvennye-oligarhi-kto-ostalsya-v-
storone-ot-koronavirusa
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[8 ]h t tp s : / / c enso r.ne t . ua /news /3184198 / kabmin_vve l_ re j im_
chrezvychayinoyi_situatsii_po_vseyi_ukraine_na_30_dneyi_obnovleno

[9]https://censor.net.ua/news/3187537/esli_shkolniki_ne_vozobnovyat_
zanyatiya_do_1_iyunya_to_period_na_korrektiruyuschee_obuchenie_
budet_v

[10]https://censor.net.ua/news/3186790/novye_mery_karantina_s_6_
aprelya_kabmin_opublikoval_razyasnenie_po_samym_populyarnym_
voprosam_ukraintsev

[11]https:/ /censor.net .ua/news/3186379/my_utverdil i_edinyyi_
gosudarstvennyyi_protokol_lecheniya_dlya_bolnyh_koronavirusom_glava_
minzdrava_stepanov

[12]https://censor.net.ua/news/3187057/besplatno_budut_lechit_tolko_
srednie_i_tyajelye_sluchai_covid19_stepanov

[13]https://censor.net.ua/video_news/3185723/vseukrainskaya_shkola_
onlayin_startuet_6_aprelya_zelenskiyi_video

[14]https://censor.net.ua/news/3182568/nbu_razrabotaet_lgotnyyi_rejim_
dlya_vseh_zaemschikov_na_vremya_karantina_zelenskiyi

[15]https://censor.net.ua/news/3188086/pogranichniki_vchera_vyyavili_
na_granitse_25_narushiteleyi_karantina_17_soblyudali_samoizolyatsiyu_
menee

[16]https://censor.net.ua/news/3188078/pochti_9_tys_ukraintsev_
nastaivayut_na_evakuatsii_izza_granitsy_kuleba
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اقدامات دولت بالروس در زمینه مقابله با کوید-۱۹

िبهداشتिوزارتि،فوریهि27िدرिبالروسिدرिکروناिبیماری िبه िابتال िموردिاولینिظهورिبا
िبالروسیिشهروندانिکلیهिبرایिآزمایشگاهیिهایिتستिوिمعایناتिگرفتिتصمیمिبالروس
िموردिبهिراिشوندिمیिکشورिواردिآلودهिکشورهایिسایرिازिکهिشهروندانیिوिابتالिبهिمشکوک
िتلقیिجدیिراिکروناिویروسिباिمقابلهिابتداिدرिبالروسिجمهورिرئیسिاگرچهि.بگذاردिاجرا
ि،داشتिامرिاینिازिحکایتिهمिویिتلویزیونیिوिرادیوिهایिمصاحبهिوिاظهاراتिوिکردिنمی
ि،آنिاز िناشی िمیرिوिمرگिتعداد िافزایش िو िکروناिویروسिبه िمبتالیان िتعداد िگسترشिبا िولی
ि،همزمان ि.شد िپیشگیرانه िتدابیر िاتخاذ िبه िمجبور िعمومی िافکار िفشار िتحت िبالروس िدولت
िکهिشدिارسالिجهانیिبهداشتिسازمانिبهिبالروسिمردمिازिنفرिهزارि۱50िامضایिباिطوماری

درिآنिمردمिخواستارिقرنطینهिدرिبالروسिشدهिاند.

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

िکروناिویروسिبهिپزشکانिوिدرمانیिکادرिابتالیिازिپیشگیریिراستایिدرिمتعددیिاقدامات
िبیمارانिازिایिزمینهिهایिبیماریिدارایिبیمارانि،عالوهिبهि.استिگرفتهिصورتिکشورिاینिدر
िدولتि،طرفیिازि.اندिشدهिتفکیکिاختالطिاینिازिناشیिمیرिوिمرگिکاهشिمنظورिبهिکرونایی
ि.باشندिداشتهिمشارکتिکروناिویروسिباिمقابلهिزمینهिدرिتاिاستिدادهिدستورिنظامیिپزشکانिبه
िدولتिمصوبهिطبقि.استिشدهिترिسادهिوزیرانिشورایिتصویبिباिبالروسिدرिداروهاिثبتिروند
िافزایشि،دارندिفعالیتि۱۹-کویدिدرمانिزمینهिدرिکهिبهداشتیिهایिمراقبتिمتخصصانिبرای
िبه िمربوطिدرمانیिخدماتिکلیهिاستिذکرिشایانि.استिشدهिگرفتهिنظر िدرिایिویژهिحقوق
िکشورिبا िبالروسिکشورि،همچنینि.شودिمیिارائه िبالروسिدرिرایگانिصورتिبه ि۱۹-کوید
ि.استिکردهिآغازिراिویروسिکروناिباिمقابلهिبرایिمشترکिعملیاتیिوिتحقیقاتیिکارهایिچین
िیکिزمانिمدتिطیिدرिکهिاندिشدهिتشخیصیिهایिکیتिساختिبهिموفقिبالروسیिدانشمندان
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िدرि)دالرि5िحدودا(िبالروسیिروبلि۱2िقیمتिبا िوिکندिمیिمشخصिراिنتیجه िنیم िوिساعت
िتستिنتیجهिازिبیشترिاطمینانिکسبिبرایिویژهिوिخاصिمواردिدرिالبتهि.شوندिمیिعرضهिبازار
िبهداشتिسازمانिاهداییिهایिکیتिوिروسیهिازिوارداتیिتشخیصیिهایिکیتिازि،۱۹-کوید

جهانیिنیزिعالوهिبرिکیتिهایिتشخیصیिساختिکشورिبالروسिاستفادهिمیिشود.

िهایिکیت िساخت िبه िموفق ि»SIVital« िشرکت کوید-19:  تشخیص  کیت  تولید 
िروزिهفتिطیिهاिکیتिاینिکهिاینिباि.استिشدهिکروناिویروسिتشخیصिبرایिآزمایشگاهی
िطولिبهिماهिششिاستिممکنिهاिآنिگواهینامهिصدورिفرایندिولیि،اندिشدهिساختهिوिطراحی
िبرایिفوریिگواهینامهिصدورिامکانिموردिدرिبهداشتिوزارتिپاسخिمنتظرिطراحانिوिانجامد
िواقعیिزمانिدرिپلیمرازिزنجیرهिواکنشिتحقیقاتिبراساسिمذکورिشرکتि.هستندिهاिکیتिاین
िبنا ि.استिنمودهिطراحیिراिویروسिکروناिتشخیصिبرایिآزمایشگاهیिهایिکیتि،۱)PCR(
िبودنिارزانिدرिشرکتिاینिتولیدیिهایिکیتिتمایزि،شرکتिاینिمدیرهिهیئتिرئیسिاظهارिبه
िاکنونिوिاستि)دالرि5िحدود(िروبلि۱2िآزمایشگاهیिکیتिیکिقیمتि،درواقعि.هاستिآن
िکهिاستिحالیिدرिاینिوिدهدिکاهشिهمिبازिراिآنिشدهिتمامिقیمتिتاिاستिتالشिدرिشرکت

ि.استिدالرि30िحداقلिخارجیििمشابهिمحصوالتिقیمت

िپزشکیिآزمایشگاهیिهایिکیتिساختिزمینهिدرिخودिسالةिدهिسابقهिباिمذکورिشرکت
िهایिویروس िتشخیص िبرای िآزمایشگاهی िهایिکیت िتولید िبه िموفق िتاکنون िدامپزشکی िو
िپارواویروسि،ابوالि،2)EBV(بارि-اپشتینिویروسि،سیتومگالوویروسि،Cि،Dि،Bिهایिهپاتیت
िخوکیिتب िویروس िواقعی िزمان िتشخیص िبرای िآزمایشگاهی िهایिکیت िهمچنین िو िB19

िویروسिکروناिشیوعिافزایشिبهिتوجهिباि.استिشدهिخوکिگوشتिمحصوالتिدرिآفریقایی
िبا िویروس िتشخیص िقابلیت िکه िهستند िهاییिکیت िطراحی िحال िدر िهمکاران ि،بالروس िدر
िنزدیکिآیندهिدر«िداشتिاظهارिشرکتिاین िمدیرهिهیئتिرئیسि.باشند िداشتهिراिباال िدقت
ि.کنیمिتولیدिراिآزمایشिهزارि۱00िانجامिقابلیتिباिآزمایشگاهیिهایिکیتिتعدادیिاستिقرار
िولیि،استिدسترسिدرिآزمایشि500िانجامिقابلیتिباिشرکتिاینिتولیدیिهایिکیتिاکنونिهم

1. Polymerase Chain Reaction
2. Epstein–Barr Virus
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िراिهاिآنिتوانیمिنمیिماि،نکندिصادرिراिهاिکیتिازिاستفادهिمجوزिبهداشتिوزارتिکهिزمانیिتا
ि.»بدهیمिهاिآزمایشگاهिبه

िوिاوکراینिپزشکانिتوسطिشرکتिاینिتولیدیिهایिکیتिاستिقرارिنزدیکिآیندهिدر
िدوستانهििبشرिهایिکمکिمحمولهिاولینिکهिاستिگفتنیि.گیرندिقرارिاستفادهिموردिقزاقستان

ि.استिسازیिآمادهिحالिدرिکشورهاिاینिبهिبارگیریिبرایिاکنونिهم

اقدامات حمایتی دولت بالروس در ارتباط با امور اجتماعی

िلینکی िخود िسایت िدر िبالروس िبهداشت िوزارت مردم:  عموم  برای  اطالع رسانی 
िاطالعاتिآخرینिآنिدرिکهिاستिنمودهिایجادि»۱بالروسिدرि۱۹-کویدिوضعیت«िعنوانिتحت
िدر िپاسخ िو िپرسش ि،بیماری िبا िمقابله िآموزش ि،مبتالیان िتعداد ि،کرونا िبیماری िبه िمربوط

خصوصिاینिبیماریिوिغیرهिارائهिشدهिاستिوिبهिطورिمرتبिبهिروزिرسانیिمیिشود.

िمتعددی िراهکارهای िدولت िنیز िقرنطینه िبا िارتباط िدر افراد:  تردد  کاهش  و  قرنطینه 
िبایدिشوندिمیिکشورिواردिآلودهिکشورهایिازिکهिبالروسیिشهروندانिهمهिوिاستिاندیشیده
िبیمارستانिدرिمراقبتیिخودिهایिدستورالعملिکهिافرادیि،همچنینि.شوندिقرنطینهिهفتهि2िمدتिبه
راिرعایتिنمیिکنند،िبهिطورिاجباریिبستریिمیिشوند.िافرادی که با فرد دارای تست مثبت 
نظر  تحت  شهر  سطح  در  مدار بسته  دوربین های  ازطریق  هستند،  ارتباط  در  کرونا ویروس 

िمرتباिمبتالिافرادिآمدिوिرفتिهایिمکانिکهिاستिشدهिمقررिکشورिاینिدرिهمچنینि.قرار دارند

िکهिاستिدادهिدستورिنظامیिوिپلیسिنیروهایिبهिدولتिکهिاستिذکرिشایانि.شودिضدعفونی
ि.کنندिکمکिهاिآنिنیازिموردिغذاییिموادिوिمایحتاجिخریدिدرिبازنشستگانिوिسالخوردگانिبه

िمدتिبهिآوریلिماهिدرिبالروسिهایिدانشگاهिوिمدارسिبهارهिتعطیالتि،ترتیبिهمینिبه
िویروسिکروناिشیوعिباिهمزمانिنیزिاطالعاتिفناوریिشرکتि۱۹4ि.استिشدهिتمدیدिهفتهिیک
िبازگرداندن िبه िنسبت िخارجهिامور िوزارتि،درنهایت ि.اندिآوردهिرویिکاریिدورिسیستمिبه
िآلودهिکشورهایिویژهिبهिدنیاिکشورهایिدیگرिازिوطنिبهिبالروسیिدانشجویانिوिشهروندان

ि.استिکردهिاقدامि۱۹-کویدिبه

1. Situation with Covid-19 in Belarus 
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اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

ि۱۹-کویدिبا िمقابله िبرای िمالی िهایिکمکिدرخواستिاروپا िاتحادیه िاز िبالروس िکشور
िقرارिخودिکارिدستورिدرिراिبالروسिبهिیوروییिمیلیونि60िکمکिاتحادیهिظاهراिوिاستिنموده
िوिپزشکانिبهिکمکिجهتिپولिآوریिجمعिبرایिهمिداوطلبانهिوिمردمیिکمپینिیکि.استिداده
िروکشि،مصرفिیکبارिلباسि،تنفسیिوिشخصیिمحافظتिتجهیزاتिخریدिبرایिدرمانیिکادر
ि66500िمعادلिروبلिهزارि۱66िازिبیشिتاکنونिوिاستिشدهिایجادि...िوिمحافظिسپرि،کفش
िنظیرिعمومیिدرخواستिهزارانि،همچنینि.استिشدهिآوریिجمعिکمپینिاینिتوسطिپولिدالر
िبرای िپزिوिپخت िو िمنزل िنظافت ि،دارو िو िاساسی िملزومات िتحویل ि،غذا िتحویل िدرخواست
िثابتि.استिشدهिعملیिداوطلب مردمیिنیروهایिهمراهیिباिمعلولیتिدارایिافرادिوिسالمندان
िدرिدرصدि0/5िحداکثرिرشد(िمیالدیिجاریिسالिدومिماههिسهिدرिکاالهاिقیمتिداشتنिنگه
िهمچون िمردم िاساسی िکاالهای िقیمت िتنظیم िو ि)ارز िبا िوارداتی िکاالهای िبرای िهم िآن िماه
िکاالهای िو िآشامیدنی िآب ि،قهوه ि،خشک िشیر ि،شده िکنسرو िماهی ि،شده िکنسرو िگوشت
िاقداماتिدیگرिازिاسپریिوिژلि،کنندهिعفونیिضدिموادि،ماسکिهمچونिپزشکیिوिبهداشتی
ि،منظورिبدینि.آیدिمیिشمارिبهि۱۹-کویدिباिمقابلهिجهتिخودिشهروندانिبهिکمکिدرिدولت
िعدمिوिاحتکار िوिاساسی िکاالهایिقیمت िافزایش िو िتخلفिمشاهدهिصورتिدرिشهروندان
िتماس ि۱بالروسिدولتیिکنترلिکمیتهिبا िتوانندिمیिغیره िو िتوزیع िهایिشبکهिدرिهاिآنिتوزیع
िکنندهिعفونیिضدिموادिوिمحصوالتिکنندگانिتولیدिبرایिمجازिسودिحداکثرि،عالوهिبهि.بگیرند
िبرابرिفوقिمحصوالتिکنندگانिواردिبرایिمجازिسودिحداکثرिوिدرصدि۱0िباिبرابرिماسکिو

باि۱5िدرصدिتوسطिدولتिتعیینिشدهिاست.

िاعتباری िریسک िارزیابی िو िملی िبانک िتوسط िقانونی िذخایر िبه िمربوط िالزامات िتسهیل
ि.آیدिمیिشمارिبهिکشورिاینिاقداماتिدیگرिازि2020िسالिدسامبرि3۱िتاिمالیिمؤسساتिتوسط
िوिنپردازندिخودिسهامدارانिبهिراिسهامिسودि2020िسالिدرिهاिبانکिاستिشدهिمقررिهمچنین

ि.بیندازندिتعویقिبهिراिهاिوامिپرداختिبازिموعد

1. State control Committee 
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اقدامات دولت روسیه در زمینه مقابله با کوید-۱۹

۱. حاکمیت نظام سالمت در روسیه

िبیماری िاین िبا िمقابله िآمادگیिهایिبرنامه िبه ि۱۹-کویدिزمینهिدرिسالمتिنظام िحاکمیت
ि،اضطراری िپاسخ िبه िمربوط िسازوکارهای िازجمله( िبحران िاین िمدیریت िنحوه िو िگیرिهمه

ि.داردिاشارهि)درمانیिبهداشتیिخدماتिبرिنظارتिوिرسانیिاطالع

همزمانिباिشیوعिکوید-ि۱۹درिکشورिروسیه،िشورای هماهنگی1 به منظور هماهنگ سازی 
ि.شد تشکیل  مارس   14 تاریخ  در  شهری  و  منطقه ای  فدرال،  سطوح  در  اقدامات  تمام 

िاین िدر ि.دارد िعهده िبر िشورا िاین िمعاونت िمسکو िشهردار िو िشورا िاین िریاست िوزیرिنخست
िجمهورिرئیسिبهिراिمربوطهिگزارشاتिوिآیندिمیिهمिگردिدولتیिهایिبخشिنمایندگانिشورا
ارائهिمیिدهند.िهمچنین، مرکز اطالعات و پایش ویروس کرونا2 تحت نظر شورای هماهنگی 
िو िصنعتی िو िاقتصادی ि،اجتماعی िهایिشاخص िبر िروزیिشبانه िنظارت िبر िعالوه ि.شد ایجاد 

िحادثهिمدیریتिوिعملیاتیिگیریिتصمیمिازिمرکزिاینि،مصرفیिوिپزشکیिکاالهایिموجودی
िتسریع िرا ि3فدرال िشورای िکارگروه िو िهماهنگی िشورای िموقعिبه िاقدامات िو िکرده िحمایت
िو िشدिتشکیل िمسکو िشهردارिریاست िبه िمارس ि۱6िدر िفدرال िشورایिکارگروهि.بخشدिمی
िبحرانिتیمि.آیندिمیिهمिگردिکارگروهिاینिدرि4عملیاتیिبحرانिتیمिعالوهिبهिاستاندارانिتمام
िرئیسि-پوپواिآناिمشترکिریاستिباिوिگولیکوواिتاتیاناिوزیرिنخستिمعاونिریاستिبهिعملیاتی
ि-5)روسپوتربنادزور(िانسانिرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایتिنظارت برिفدرالिسرویس
िو(िانسان िرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिاز िحمایتिبر ادارهिمیिشود.िسرویسिفدرالिنظارت 

1. Coordination Council 
2. The Coronavirus Monitoring and Information Centre
3. Federal Council Working Group
4. Operational Crisis Team
5. Rospotrebnadzor
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िتعدادिوिداردिعهدهिبرिراिگیرिهمهिهایिبیماری िبر िنظارتिمسئولیتि)آنििایिمنطقهिهایिشعبه
िهایिآزمایشگاهिدرिوिکندिمیिاعالمिجهانیिبهداشتिسازمانिبهिراिومیرिمرگिوिمبتالिبیماران
िبر िنظارت िاثربخشی िافزایش िوिپاسخ िبهبود िمنظورिبه ि.شودिمیिپردازش ि۱۹-کویدिتستिآن
िفدرالिسرویسिکهिشدिتصریحिمارسि25िتاریخिدرिشدهिمنتشرिحکمिدرि،۱۹-کویدिشیوع
िفعالیتिبهداشتिوزارتिنظارتिتحتिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایتिنظارت بر
کندिوिدیگرिبهिطورिمستقیمिبهिدولتि)مطابقिحکمिمورخि2۱िژانویهि)2020िگزارشिندिهد.

ि،پیشگیری िدرباره िپزشکان िبرای िراهکارهایی िو िقوانین िروسیه िبهداشت िوزارت
िکه िشد िتصویب िایिالیحه ि،مارس ि3۱ िدر ि.استिکرده िارائه ि۱۹-کوید िدرمان िو िتشخیص
िاضطراریिشرایطिبهिبهترिواکنشिوिپیشگیریिبرایिقانونیिاصالحاتिامکانि،آنिموجبिبه
िاضطراریिشرایطिیاिشدیدिهشدارिوضعیتिکهिشدिدادهिاجازهिدولتिبهिبنابراینि.شدिمیسر
िزمینهिاینिدرिایििویژهिقوانینिوिکندिاعالمिآنिازिبخشیिهرिیاिوिروسیهिکشورिکلिبرایिرا
िگردیدिمقرر िاضطراری िشرایط िدر िدارو िاحتکار िبا िمبارزه िمنظورिبه ि،همچنین ि.کند िاعمال
िفروشیिعمدهिوिفروشیिخردهिوिدادिانجامिرقابتिبدونिامکانिحدिتاिراिعمومیिتدارکات
िوिثبتिبرایिایिویژهिروشिوिکردهिمحدودिروزि۹0िمدتिبهिراिپزشکیिوسایلिوिداروها
گردشिداروهاिوिوسایلिپزشکیिتعیینिنمود.۲. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط 

۲. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

िدرिتوانिمیिراिدرمانیिبهداشتیिامورिباिارتباطिدرिدولتिحمایتیिاقداماتि،کلیिطورिبه
िروندिازجمله(िمؤثرिدرمانیिبهداشتیिخدماتिارائهिبرایिریزیिبرنامهि)۱िشاملिبخشिسهिقالب
िهایिزیرساختिتأمینि)2िکوید-۱۹(؛िتستिزمینهिدرिکشورिعملکردिوिمورداستفادهिدرمانی

ि.دادिشرحिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبودجهिتأمینि)3िوिکافیिکارिنیرویिوिفیزیکی

िطولिدرिکارکنانिتعدادिکاهشिوिپزشکیिخدماتिبرایिتقاضاिافزایشिاحتمالिبهिتوجهिبا
िبرخوردارिباالییिاهمیتिازिانسانیिنیرویिوिفیزیکیिهایिزیرساختिتأمینि،۱۹-کویدिشیوع
िو िاحتمالی िکمبودهای िو िکشور िدر िموجود िانسانی िمنابع िو िهاिزیرساخت ि،ادامه िدر ि.است
िدولتिتمهیداتि،همچنینि.گیردिمیिقرارिبررسیिموردिهاिآنिرفعिجهتिشدهिانجامिاقدامات
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िبیمارانिدرمانیिخدماتिبیمهिپوششिوिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبودجهिتأمینिزمینهिدرिروسیه
ि.شودिمیिدادهिشرحि۱۹-کویدिبهिمبتال

☑िبرنامه ریزی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مؤثر

िباिمواجههिبرایिمنطقهिهرिدرिموردنیازिهایिتختिتعدادिهماهنگیिشورایि،کلیिطورिبه
िهاिبیمارستانिوिهاिساختمانिبرایिمشخصिالزاماتि،همچنینि.کندिمیिتعیینिراि۱۹-کویدिشیوع
िکلیिالزامات िو ि)غیرهिوिاکسیژن िمنبع ि،احیا िهایिتختि،िتهویه िهایिدستگاهिتعداد िجملهिاز(
ि.شودिمیिمشخصिشوراिاینिتوسطिموجودिدرمانیिکادرिوिاستفادهिموردिهایिفناوریिبرای

درिوهلهिاولिبیمارستانिهاिوिگروهिهایिویژهिایिبرایिمنحصراिمواجههिباिبیمارانिکوید-
िمجدداिخانگیिمراقبتिارائهिبرایिاولیهिدرمانیिخدماتिمراکزि،عالوهिبهि.اندिشدهिمستقرि۱۹
ि60िباالیिبیمارانिهمچنینिوिتنفسیिمشکالتिوिتبिدارایिبیمارانिتاिاندिشدهिدهیिسازمان
िوिمشاورهिانجامिبهिقادرिنیزिفدرالिدورिراهिازिمشاورهिمراکزि.دهندिقرارिاولویتिدرिراिسال
िهایिتیم ि،هاिاین िبر िعالوهि.هستندिدورिراه िاز िپزشکیिاز िاستفاده िبا िمربوطه िهایिتوصیهिارائه
िکادرिوिهاिبیمارستانिبهिنیازिصورتिدرिتاिشوندिمیिاعزامिکشورिنقاطिکلिبهिسیارिمتخصصان
िگسترش िبرای िممکن िهایिروش ि،ترتیب िهمینिبه ि.کنند िکمکिمختلف िمناطق िدر िدرمانی
िمرجعिمرکزिچندिوिاستिبررسیिدستिدرि)پارلمان(िدوماिدرिدورिراهिازिپزشکیिروندिسریع
िبهि۱7۱िحکمिدرि.استिشدهिاندازیिراهिالریهिذات/ि۱۹-کویدिبهिمبتالिبیمارانिبرایिدورिراهिاز
िدرिدورिراهिازिمرجعिمراکزिاینिاندازیिراهिبهिنسبتिتاिاستिشدهिتوصیهिنیزिایिمنطقهिمسئوالن

سطحिمنطقهिایिاقدامिکنند.

िبهिمبتالिبیمارिهایिگروهिتمامिنیازهایिرفعिبرایिضروریिداروهایिازिفهرستیिि،عالوهिبه
िداخلیिهاिآنिاغلبिکه(िتولیدکنندگانिبرایिبینیिپیشिقابلिنیازهایिوिشدهिتهیهि۱۹-کوید
िایिگونهिبهिقانونिکهिشدिدادهिپیشنهادिمارسि27िدرि،راستاिاینिدرि.استिشدهिارسالि)هستند
ि.شودिفراهمिبازارिدرिجدیدिپزشکیिهایिدستگاهिوिداروهاिبهिدسترسیिامکانिتاिشودिاصالح
िمیلیونि۱7/7(िروبلिمیلیاردि۱/4िکردिاعالمिمارسि۱5िدرिکروناिویروسिهماهنگیिشورای
िبر نظارت  िفدرال िسرویس िبه िوابسته िآزمایشگاه िچند िو िوکتور िتحقیقاتی िمؤسسه िبه ि)دالر
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िدادهिاختصاصिداروिتولیدिوिواکسنिتهیهिبرایिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایت
िفعلیिشرایطिدرिداروिآنالینिفروشि،مارسि3۱िتاریخिدرिدوماिمصوبهिالیحهिمطابقि.استिشده

مجازिاعالمिشدهिاست.

िتماسिنقطهिاولینिملیिوिایिمنطقهिمستقیمिتلفنिخطوطि:روند درمانی مورد استفاده
िرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایتिنظارت برिفدرالिسرویسि.هستندिبیمارانिکنترلिبرای
िمنظورिاینिبرایिراि)+7-800-555-4۹-43(िاختصاصیिملیिمستقیمिتلفنिخطिیکिانسان
िمستقیمिتلفن िخطिمناطقिتمامि،فدرالिسرویسिاین िدرخواستिطبقि.استिکردهिاندازیिراه
िوिدهندिمیिپاسخिسواالتिترینिمتداولिبهिاپراتورهاि.اندिکردهिبرقرارिراि۱۹-کویدिاختصاصی
िگیرندिمیिتماسिفدرالिسرویسिمحلیिمتخصصانिباिتخصصیिوिجامعिاطالعاتिکسبिبرای

وिیاिشمارهिتلفنिآنिهاिراिمیिدهند.

िپرسیده िاصلی िسوال िدو िتلفنی िهایिتماس िطی ि۱۹-کوید िبه िمشکوک िشهروندان िاز
िاینिبهिمبتالिافرادिباिتماسिدرिیاिاندिرفتهि۱۹-کویدिبهिآلودهिکشورهایिبهिًاخیراिآیاि:شودिمی
िخواستهिشهروندانिازि،باشدिمثبتिسوالिدوिهرिیاिیکिبهिپاسخिاگرि.خیرिیاिاندिبودهिبیماری
िباिوिکنندिاحترازिپزشکیिهایिمؤسسهिبهिرفتنिازि،نکنندिخوددرمانیि،بمانندिخانهिدرिشودिمی
िبراساسि.بگیرندिتماسि،دهندिمیिانجامिخانگیिویزیتिکهिملیिفوریتिخدماتिیاिهاिکلینیک
िآمبوالنسिباिمستقیماिمشکوکिبیمارانि،کندिمیिمعاینهिراिبیمارिخانهिدرिکهिمتخصصیििتصمیم
ि۱۹-کویدिتستि،کلیिطورिبهि.شوندिمیिاعزامिعفونیिهایिبیماریिبیمارستانिترینिنزدیکिبه
िعالئمिدارایिکهिافرادیिیا िوिاندिبودهिارتباطिدرिشدهिتأییدिبیماران िبا िکهिافرادی िبرایिتنها

بیماریिهستند،िتوصیهिمیिشود.

िپروژهिدرिدورिراهिازिپزشکیिبرिمبنیिاهدافिاجرایिروندिتسریعिبرایिموجودिهایिروش
िداروिتجویزिوिتشخیصیिمشاورهिاولینिامکانि،ویژهिبهिتاिاستिبررسیिحالिدرिملیिسالمت
िدرिکهिهستندिمجازिاکنونििهمिمسکوिدرिخفیفिعالئمिباिبیمارانि،اساسिبرهمینि.شودिفراهم
िخانگیिمراقبت िتیم िتوسط िهستندिقرنطینه िخودिمنزل िدر िکهिبیمارانی िو िشوندिدرمان िخانه

)ازطریقिتلفنिوिسنجشिدورهिایिدمایिبدنिآنिها(िپیگیریिمیिشوند.
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ि،پذیرش िقوانین िو िجهانی िبهداشت िوزارت िهایिتوصیه िدرباره िپزشکی िمؤسسه िهر िبه
िزیرिمواردिدرि۱۹-کویدिبهिمبتالिشدهिتأییدिبیمارانिوिمشکوکिبیمارانिدرمانिوिتشخیص

اطالعिرسانیिمیिشود:

िििبرایिکهिآمبوالنسिتخصصیिهایिتیمिبرایिعفونتिکنترلिبرिمبنیिهایिدستورالعمل
معاینهिوिتستिبیمارانिمبتالिبهिعالئمिتنفسیिاعزامिمیिشوند؛

िििتنفسیिویروسیिهایिعفونتिبهिمبتالिبیمارانिبرایिکهिدرمانیिکادرिبهिمربوطिقوانین
िکنند؛िمیिارائهिخانهिدرिدرمانिخدماتिیاिوिسرپاییिخدماتिि،حاد

िििحادिتنفسیिویروسیिعفونتिبهिمبتالिبیمارانिبرایिکهिدرمانیिکادرिبهिمربوطिقوانین
िوिکنند؛िمیिارائهिبیمارستانिدرिدرمانیिخدماتि،ویروسیिالریهिذاتिو

िििاز िناشی िبیمارستانی िعفونی िهایिبیماری िگسترش िاز िپیشگیری िاقدامات िپروتکل
کوید-ि۱۹درिمراکزिدرمانی.

ि:لزوم تداوم خدمات درمانی ضروری برای برخی از بیماران خاص در این ایام
ि۱۹-کویدिبیمارانिدرمانिفعلیिشرایطिدرिهاिدپارتمانिوिهاिبیمارستانिکهिاستिشدهिمقررिچنین
िاطمینانिخاصिبیمارانिبرایिضروریिخدماتिارائهिازिحالिعینिدرिوिدهندिقرارिاولویتिدرिرا
िاستिشدهिتأسیسिسرطانिبهिمبتالिبیمارانिبرایिمشاورهिمرکزिیکि،روिاینिازि.کنندिحاصل
िمدتि،همچنینि.کنندिبررسیिراिدرمانिروندिمشترکिصورتिبهिبتوانندिبیمارانिوिپزشکانिتا
िتمدیدिکنندिمیिدریافتिمجانیिدارویिکهिحادिهایिبیماریिبهिمبتالिبیمارانिهایििنسخهिاعتبار

شدهिاستिوिاعضایिخانوادهिبیمارिمیिتوانندिداروिراिازिداروخانهिهاिبگیرند.

िهاिگریिغربالिوिپزشکیिایिدورهिمعایناتिتمامिهاिبیمارستانिکهिاستिشدهिمقررिعالوهििبه
िتغییر ि.بیندازند िتعویق िبه िرا िخودخواسته िهایिجراحی िجمله िاز िخودخواسته िهایिبستری िو
िمراقبتिبهिکهिبیمارانیिمثالिعنوانिبهिنتیجهिدرिوिاستिجریانिدرिهمچنانिهاिتختिکاربری
िخدماتिتمامि.گیرندिمیिقرارिمراقبتिتحتिخودिمنزلिدرिفعلیिشرایطिدرि،دارندिنیازिتسکینی
िاضطراریिدندانپزشکیिخدماتिفقطिوिافتدिمیिتعویقिبهिهمिقبلیिریزِیिبرنامهिباिدندانپزشکی

درिطیिدورهिهایिقرنطینهिدرिکشورिارائهिمیिشود.
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िشدندिمی िکشور िوارد िپرخطر िمناطق िاز िکه िافرادی िابتدا िدر کوید-19:  تست  انجام 
िشدهििتأییدिبیمارانिباिکهिافرادیि،)بودندिاروپاिدرिقبلिهفتهिدوिطیिکهिافرادیिهمهिازجمله(
िعفونتिعالئمिیاिوिالریهििذاتिعالئمिکهिافرادیिوिداشتندिنزدیکिتماسि۱۹-کویدिبهिمبتال
िمعیارهایि،مارسि30िتاि.بودندि۱۹-کویدिتستिانجامिبهिناگزیرिداشتندिویروسیिتنفسیिحاد
िعالئمिوिشدندिمیिکشورिواردिخارجिازिکهिافرادیिهمهिوिیافتिتکاملि۱۹-کویدिتستिانجام
िنزدیک िتماس ि۱۹-کویدिبه िمبتال िشدهिتأیید िبیماران िبا िکهिافرادی ि،داشتند िتنفسی िبیماری
िپزشکیिکادرि،تنفسیिبیماریिعالئمिباिسالि65िباالیिافرادि،الریهिذاتिبهिمبتالیانिهمهि،داشتند
िصورت िدر िیا िهفته िدر िبار िیک( िبودند ि۱۹-کوید िبه िابتال िخطر िمعرض िدر िکه िدرمانی िو
िمدارس(िروزیिشبانهिمسکونیिمراکزिساکنانिوि)شدندिمیिتستिبالفاصلهिباید िعالئمिبروز
िبیماریिعالئمिبروزिصورتिدرिمراکزिاینिکارکنانिوि)هاिزندانि،نظامیिمراکزि،روزیिشبانه

ि.شدندिتستिانجامिبهिناگزیرिتنفسی

िو िشوندिمی िانجام िسیار िاورژانس िواحدهای िتوسط िخانه िدر िو िهاिبیمارستان िدر िهاिتست
िحقوقिازिحمایتिنظارت برिفدرالिسرویسिبهिوابستهिمیکروبیولوژیکیिهایिآزمایشگاهिتوسط
िمواردیिدرि.شوندिمیिپردازشि۱طاعونिضدिتحقیقاتिمؤسسهिدرिوिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرف
فناوریिزیستی  िو िشناسیिویروس िعلمی िمرکز ि،باشد िقطعیिغیر िو िنامشخص िتست िنتیجه िکه
ि.دهدिمیिانجامिراिنهاییिنظارتیिتستि4نووسیبیرسکिاستانिدرि3کلتسووिشهرिدرिواقعि2وکتور

ि700000िتاکنونिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایتिبرिنظارتिفدرالिسرویس
िدرि.کندिمیिتأمین िرا िموردنیازिهایिکیتिمداومिطورििبه िوिاستिکردهिتأمین िتشخیصیिکیت
िوجودिروزिدرिتستि۱0000िکلिظرفیتिباिمسکوिدرिPCRिجدیدिآزمایشگاهि۹ि،حاضرिحال
دارد.िبه  عالوه، آژانس فدرال ایمنی زیست پزشکیFMBA( 5( اعالم کرده است که یک خط 
جدید تولید تست های PCR فوق حساس با قابلیت تعیین نتیجه طی 90 دقیقه را در تاریخ 

1. Anti-Plague Research Institute
2. Vector 
3. Koltsovo
4. Novosibirsk
5. The Federal Agency for BioMedical Safety (FMBA)
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از این تست های سیستمی  27 مارس راه اندازی کرده است و در 28 مارس هم سه مورد 

िاعالمिنیزि۱)RDIF(िروسیهिمستقیمिگذاریिسرمایهिصندوقि.سریع به مرحله ثبت رسیده اند

िراिکروناिویروسिهایिتستिاکنونिهمिکهि2مدپرومرسورسिروسیिشرکتिدرिکهिاستिکرده
िایمنیिفدرالिآژانسिکهिاستिشدهिمقررिطرفیिازि.کردिخواهدिگذاریििسرمایهि،کندिمیिتولید
िوिکندिتولیدिهفتگیिطورिبهि)بیمارि۱00िبرایिکیتिهر(िتشخیصیिکیتि۱000िپزشکیिزیست

ि.کندिریزیिبرنامهिخودिتولیدिمضاعفिافزایشिبرای

िافزایش िرا ि۱۹-کوید िهایिآزمایش िظرفیت िاست िتالش िدر िمسکو िبهداشت िوزارت
िشدهिبستریिبیمارستانिدرिفوریهिپایانिازिالریهिذاتिبهिمبتالिبیمارانिکلیهि،ترتیبिبدینि.دهد
िتوانندिمیिنیزिبیمارانिاینिبستگانिمارسि28िازिوिگیرندिمیिقرارि۱۹-کویدिآزمایشिتحتिو
िو िکنندهिمصرف िحقوق िاز िحمایت िبر िنظارت िفدرال िسرویس ि.دهند िآزمایش िدرخواست
िبه िنسبت ि،هاिتست िتعداد िبردن िباالتر िو िاورژانس िخدماتی िبار िکاهش िمنظورिبه िانسان िرفاه

िهایिآزمایشگاهिازिتعدادیिبهिهمزمانिوिاستिکردهिاقدامिهاिبیمارستانिتستिظرفیتिافزایش
ि،نتیجهिدرि.دهندिانجامिرایگانिغیرिصورتिبهिراि۱۹-کویدिتستिتاिاستिدادهिاجازهिخصوصی
िنتایج िو िدهندिمی िانجام िتست ि6500िروزانه िمارس ि27 िاز िمسکو िخصوصیिهایिآزمایشگاه
िرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایتिبرिنظارتिفدرالिسرویسिبهिمستقیمिطورिبهिهاिتست
िرفاه िو िکنندهिمصرف िحقوق िاز िحمایت िبر िنظارت िفدرال िسرویس ि.شودिمی िارسال िانسان
िهرिکهिاستिدادهिخبرिآوریلिدومिتاि۱۹-کویدिهایिتستिتعدادिتوجهिقابلिافزایشिازिانسان
िکهिبهداشتिوزارتिدیگرिآزمایشگاهि۱۹3ि،فدرالिسرویسिاینिآزمایشگاهि۹5िتوسطिروز
िجرگهिاینिبهिًاخیراिکهिخصوصیिهایिآزمایشگاهिوिاندिکردهि۱۹-کویدिتستिانجامिبهिشروع
ि36िبهिمارسिاولिدرिتستिهزارि2िازिهاिتستिتعدادि،ترिدقیقिبیانिبهि.شودिمیिانجامिاندिپیوسته

هزارिتستिدرिاولिآوریلिرسیدهिاست.

1. Russian Direct Investment Fund (RDIF)
2. MEDPROMRESURS



۱۱5 اقدامات دولت روسیه در زمینه مقابله با کوید-۱۹

☑ि تأمین زیرساخت های فیزیکی

िبزرگिشهرهایिتمامिدرिوिمناطقिتمامिدرिعفونیिهایिبیماریिهایिبیمارستانि،کلیिطورिبه
िهایिبیماری िمخصوصिبیمارستان िدو िمسکو िدر ि.دارند िوجودिروسیه िفدراسیون िسراسر िدر
िاین ि.استिشده िگرفته िنظر िدر ि)کومونارکا( ि#40شهری िبالینی िبیمارستان ि،عالوهिبه िعفونی
ि،استिشده िساخته िپیشرفته िبالینی िمرکز िو िجدید िکاماًل िبیمارستانی िعنوانिبه िکه िبیمارستان
िبیماران ि،۱۹-کوید िبه िمبتال िبیماران िبرای िمرکزی िبیمارستان िعنوانिبه िفوریه िدر िبالفاصله
مشکوکिیاिافرادیिکهिباिبیمارिتماسिداشتهिاندिاختصاصिیافت.िدولت 8/8 میلیارد روبل به 
وزارت دفاع اختصاص داده است تا نسبت به ساخت 16 مرکز بیماری عفونی در 15 منطقه 

روسیه اقدام کند.

در صورت  و  یافته است  اختصاص  بیماران کوید-19  درمان  به  تخت   55000 در کل 

िازिتختि۱2000ि.نیاز ظرفیت تخت ها با تغییر کاربری فوری آن ها افزایش داده می شود

िمنابعिبهिکهिهستندि»داخلیिپزشکی«िهایिتختिبقیهिوिهستندिیوिسیिآیिهایिتختिتعدادिاین
िعالئمिدارایिبیمارانिاولیهिمعاینهिبرایिهمि»معاینه«िواحدि3۹6ि.دارندिدسترسیिمرکزیिاکسیژن
ि،)بیماران िجداسازی िهایिمحفظه( िملتزر िسیستم ि7500 ि،همچنین ि.استिشده िگرفته िنظر िدر

ि۱)ECMO(िپیکریिاکسیژناسیون غشایی برونिدستگاهि۱24िوिمصنوعیिتهویهिدستگاهि40000
िدیگرिAVिدستگاهि500िازिبیشि،حاضرिحالिدرि.استिیافتهिاختصاصि۱۹-کویدिبیمارانिبه
िپیکریिبرون غشایی  اکسیژناسیون  िدستگاه िشامل िنیز िدستگاه ि۱7 िکه िاستिشده िخریداری
िریزیिبرنامهिوिهستندिمصنوعیिتهویهिدستگاهि5000िبهिمجهزिمسکوिشهرिهایिبیمارستانि.است

شدهिاستिکهि400िدستگاهिدیگرिدرिآوریلिتهیهिشود.

िشخصی िمحافظ िتجهیزات िو िدارو िذخایر िهفته िدو िاندازه िبه िپزشکی िهایिمؤسسه िتمام
िچینिمقاماتिباिروسیهिدولتि.شودिمیिروزिبهिهاिآنिتجهیزاتिموجودیिپیوستهिطورिبهिوिدارند
िازि.استिبستهिبازرگانیिقراردادिماهि6िمدتिبهिنیازिموردिشخصیिمحافظिتجهیزاتिخریدिبرای
िتجهیزاتिسایرिوिشخصیिمحافظिتجهیزاتिصادراتिبرایिموقتیिممنوعیتिهمिمارسिدوم

1. extracorporeal membrane oxygenation
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پزشکیिازिجملهिدستکشिهایिیکिبارिمصرف،िبانداژिوिلباسिهایिمحافظتیिاعمالिشدهिاست.

िیکبارिروزिسهिهرिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایتिنظارت برिفدرالिسرویس
िو ि۱۹-کویدिبیماران िپذیرش िبرای िپزشکی िهایिمؤسسه िآمادگی िوضعیتिدرباره िدولتिبه
िتجهیزاتिوिموجودिمتخصصانि،عفونیिهایिبیماریिمخصوصिهایिمحفظهिتعدادिعبارتیिبه

ि.دهدिمیिگزارشिکشورिسراسرिدرिشدهिنصب

☑िتأمین نیروی کار کافی 

िکمبودهاییिباिالبتهिوिاستिبرخوردارिایिگستردهिدرمانیिکادرिظرفیتिازिروسیهिفدراسیون
6000 متخصص  ि.هستिمواجهिروستاییिوिدوردستिنواحی िدرिمتخصصانिتعداد िزمینهिدر
عفونی و تقریبًا 2000 متخصص ریه و بیش از 18000 پرستار برای ارائه مراقبت درمانی در 

िو िپزشکان िفهرست िگذاریिاشتراکिبه िملزم िدرمانی िمراکز िتمام ि.دارند آمادگی  این کشور 

िهایिدانشکدهिوिهاिدانشگاهिدانشجویانिمشارکتिامکانिنیازिصورتिدرि.هستندिخودििپرستارهای
िسالिدانشجویिهزارि40िازिروسیهिبهداشتिوزارتिि،اساسिبرهمینि.داردिوجودिنیزिپزشکی
िبیماریिمرکزि۱6िدرिارتشिپزشکانिوिاستिکردهिکارिبهिدعوتिفعلیिشرایطिدرिپزشکیिآخر
िطورिبهिدولتिاستिشدهिمقررि،عالوهिبهि.اندिشدهिمستقرिدفاعिوزارتिتوسطिشدهिساختهिعفونی
िپاسخिزمینهिدرिفعالिعلمیिهایिمؤسسهिوिدرمانیिمراقبتिکارکنانिوिکادردرمانیिبهिمستقیم
िماهانه िمسکوिپزشکان ि،مثال िعنوانिبه ि.نماید िپرداخت िحقوقिاضافه ि۱۹-کویدिبه िاضطراری
िروبلि30000िماهانهिدرمانیिارشدिهایिپرسنلिوिروبلि50000िماهانهिپرستارانि،روبلि70000
िروانپزشکिسرپرستیिبهिنیزिویژهिکارگروهिیکि.کردिخواهندिدریافتिخودिحقوقिبرिمازاد

ارشدिملیि۱تشکیلिشدهिاستिتاिازिسالمتिذهنیिکادرिدرمانیिمحافظتिشود.

िبیمارانिبرایिشدهिتوصیهिدرمانیिهایिروشिدربارهिآموزشیिویدئوهایिبهداشتिوزارت
िقرارिمختلفिهایिتخصصिباिدرمانیिمتخصصانिوिپزشکانिاختیارिدرिراि۱۹-کویدिبهिمبتال
िدرि2)IPC(िهواییिفشار متناوبिبه دستگاهिمربوطिآموزشिبهिتوانिمیिازجملهिکهिدهدिمی

1. National Chief Psychiatrist
2. Intermittent Pneumatic Compression
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िکادرिازिزیادیिتعدادिدسترسिدرिآموزشیिهایिبرنامهिاینि.کردिاشارهिپزشکیिآموزشिپرتال
ि.اندिشدهिدادهिقرارिمارسिتاिفوریهिهایिماهिفاصلهिدرिدرمانی

☑िتأمین بودجه خدمات بهداشتی درمانی

ि،هاिآن िموجب िبه िکه िکرد िمنتشر िرا िتصمیماتی िمجموعه िروسیه िدولت ि،مارس ि2۱ िدر
िباिمقابلهिجهتिضروریिمحصوالتिوिتجهیزاتिتولیدिوिخریدिبهिاحتیاطیिوجوهिازिبخشی

بیماریिکوید-ि۱۹اختصاصिدادهिشدهिاست:

िििجهتिمورداستفادهिمحصوالتिوिتجهیزاتिخریدिوिتولید िبرای िروبلिمیلیارد ि۱0
िمحافظ िتجهیزات ि،گیرिهمه िهایिبیماری िدرمان िو िپیشگیری ि،شناسایی ि،تشخیص

شخصی،िداروهاिوिوسایلिپزشکی؛

िििاکسیژناسیونिدستگاهिوिریهिمصنوعیिتهویهिهایिدستگاهिخریدिبرایिروبلिمیلیاردि7/5
غشاییिبرونिپیکری؛िو

िििو िتماس िبدون िهایिدماسنج ि،ترموویژن िهایिدستگاه िخرید िبرای िروبل िمیلیارد ि5
سیستمिهایिضدعفونیिهوایی.

بیمارستان های مسکو تا 200000 روبل )2500 دالر( به ازای هر بیمار  ि،هاिاینिبرिعالوه
کوید-19 از صندوق بیمه سالمت منطقه ای شهر دریافت می کنند تا بتوانند هزینه درمان 

بیماران خود را پوشش دهند.िالزمिبهिذکرिاستिکه تمامिخدماتिدرمانیिمربوطिبهिکوید-

िدرिخودارجاعیिهایिتستिهزینهिتنهاिوिشودिمیिارائهिرایگانिطورिبهिروسیهिفدراسیونिدرि۱۹
آزمایشگاهिهایिخصوصیिتوسطिافرادिپرداختिمیिشود.

۳. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

िبیماری िبیشتر िشیوع िاز िجلوگیری िجهت िعمومی िبهداشت िاقدامات ि،بخش िاین िدر
िمردم िعمومिبرای िرسانیिاطالع ििنحوه ि،کلیिطورिبه ि.شودिمی िداده िشرحि۱۹-کویدिگیرिهمه
िهایिمحدودیتिوिاجتماعیिگذاریिفاصلهिوिقرنطینهिبهिمربوطिقوانینिاجرایि،بیمارिافرادिو

ि.باشدिمیिبخشिاینिدرिبررسیिموردिعناوینिازिفرامرزیिسفرهایिبهिمربوط



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس۱۱8

☑ि اطالع رسانی برای عموم مردم

िابتدایिازि۱۹-کویدिشیوعिباिمقابلهिجهتिاقداماتिازिایिپیچیدهिمجموعهिروسیهिفدراسیون
िشدتिراिخودिاقداماتिکشورिدرिبیماریिاینिشیوعिافزایشिباिهمزمانिوिاستिدادهिانجامिژانویه
िشدिارائهिژانویهिاواخرिدرिسرفهिآدابिوिدستिشستشویिبهिمربوطिهایिتوصیهिابتداि.استिبخشیده
िاجتماعیिهایिرسانهिهایिشبکهिوिهاिسایتिوبि،رسمیिهایिتلفنिشمارهि،مارسिماهिآغازिدرिو
ि،بیماریिشیوعिموردिدرिتاिگرفتिقرارिدرمانिکادرिوिعمومिاختیارिدرिدقیقिاطالعاتिارائهिبرای
िهایिتوصیهि،ایिمنطقهिوिفدرالिسطحिدرिشدهिگرفتهिهایिتصمیمिوिعملیिوिقانونیिاقدامات
िجلسهिدرिجمهورिرئیسि.شودिرسانیिاطالعिموجودिدرمانیिخدماتिوिفردیिپیشگیریिبهिمربوط
िعناصرिهمهिموردिدرिشفافिوिمعتبرि،کاملिاطالعاتिمداومिارائه«िبرिهماهنگیिشورایिعلنی
بیماریिهایिهمهिگیر«िتأکیدिکرد.िبراینिاساس،िوب سایت اختصاصی »کرونا ویروس را متوقف 
िاطالعاتिسایتिوبिاینिدرि.کنید«1 به عنوان وب سایت اطالعات مرکزی کشور راه اندازی شد

िوبिصفحاتि،همچنینि.شودिمیिارائه िمردمिبرای िکلیدیिهایिپیام िحاویिروزिبه िهایिفیلم िو
िحقوقिازिحمایتिبرिنظارتिفدرالिسرویسि،بهداشتिوزارتिهایिسایتिوبिدرिاختصاصی
िبرایिمجزاییिاطالعاتिحاویिکهिاستिشدهिایجادिروسیهिدولتिوिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرف
िاجتماعیिهایिرسانهिطریقिازिنیزिاطالعاتिمنظمिروزرسانیिبهि.هستندिدرمانिکادرिوिشهروندان
िدادهिهشدارि۱۹-کویدिدربارهिغلطिاطالعاتिموردिدرिهاिکانالिاینिطریقिازिوिگیردिمیिصورت
िنیزिمسکوिشهریिهایिدولتिوिفدرالिدرिمستقرिکروناिویروسिپایشिوिاطالعاتिمرکزि.شودिمی
िدرिکشورिدرिشدهिانجامिاقداماتिوिاپیدمیولوژیिوضعیتिدربارهिایिدقیقهिسهिفیلمिیکिروزिهر

رسانهिهایिاجتماعیिپخشिمیिکند.

िیکिمسکوिمنطقهि،مثالिعنوانिبهि.استिشدهिاجراिایिمنطقهिسطحिدرिنیزिمشابهیिاقدامات
िاطالعاتिهاिآنिطریقिازिکهिداردिتلگرامिدرिهمिرسمیिشبکهिیکिوिاستिکردهिایجادिوبिصفحه
مربوطهिراिارائهिمیिدهدिوिدرिموردिاطالعاتिغلطिهشدارिمیिدهد.िتعهدات قضایی و کیفری 
و  اعالم گردیده است  اجتماعی  رسانه های  درباره کوید-19 در  غلط  اطالعات  انتشار  برای 

مجازات این کار تا دو میلیون روبل جریمه نقدی و پنج سال زندان می باشد.

1. stop coronavirus (стопкоронавирус.рф)
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िهماهنگیिشورایिجلساتि.شودिمیिارائهि۱۹-کویدिبهिمربوطिاطالعاتिنیزिتلویزیونिدر
िدر िضروری िهایिتلفن िشماره िو िشودिمی िپخش िتلویزیون िدر िویروسिکرونا िبا िمقابله िبرای
ि،ابتدا िدرिکهिاستिگفتنیि.شوندिمیिاعالم िتلویزیونی िهایिبرنامه िترینिپربیننده िپخشिهنگام
ि،کردندिمیिصحبتि۱۹-کویدिباिارتباطिدرिتلویزیونिدرिکمिخیلیिمهمिسیاسیिهایिشخصیت
िجمهورिرئیسिمثالिبرایिوिشدندिظاهرिتلویزیونिدرिمهمिمدارانिسیاستिفوریهिماهिاواسطिازिاما

ि.کردिصحبتिموضوعिاینिدربارهिمردمिبرایिتلویزیونिدرिمارسि25िدرिکشور

☑िفاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه

िو िشد िشروع ि۱۹-کوید िشیوع िاوایل िهمان िاز िروسیه िکشور िدر िفیزیکی िگذاریिفاصله
िو िشودिمی िعمل िوارد िفدرال िدولت िاز िزودتر िاغلب िمسکو िشهر ि.یافت िافزایش िتدریجिبه
िابتالिمواردिکهिشهرهاییिوिمناطقिکهिشدिمقررिطرفیिازि.دهدिمیिانجامिراिتریिجامعिاقدامات
िفیزیکیिگذاریिفاصلهिاقدامات िوिکنندिاضطراریिوضعیتिاعالمि،استिشدهिثبتिهاिآنिدر

ि.)2ولوگداिاوبالستिدرिواقعि۱چرپووتسिدرिمثالिعنوانिبه(िدهندिانجامिشدیدی

िکهिنمودिلغوिاحتیاطیिاقدامिیکिدرिراिمهمिرویدادهایिازिبرخیिفدرالिدولتि،فوریهिاز
िدرिبودिقرارिکهिکردिاشارهि3پترزبورگिسنिاقتصادیिالمللیिبینिهمایشिبهिتوانिمیिازجمله
िسرویسि،همچنینि.شودिبرگزارिپوتینिوالدیمیرिجمهورिرئیسिریاستिبهिژوئنि6-3िتاریخ
िدر िمردم िکه िکرد िتوصیه िانسان िرفاه िو िکنندهिمصرف िحقوق िاز िحمایت िبر نظارت  िفدرال
िسایرिوिخریدिمراکزिدرिحضورिازिوिنکنندिاستفادهिعمومیिونقلिحملिازिپرترددिهایिساعت

اماکنिعمومیिپرهیزिکنند.

िقلمرو िو िجمعیت िاز िمحافظت« िفدرال िقانون िموجبिبه िمسکو िشهردار िنیز िمارس ि5 िدر
िداد िدستورिو िکردिباشििآماده िاعالم ि،»4فناورانه िو िطبیعی िاضطراری िموارد िبروز िصورتिدر
िگردندिمی िباز िاسپانیا िو िآلمان ि،فرانسه ि،ایتالیا ि،ایران ि،جنوبیिکره ि،چین िاز िکه िشهروندانی
1. Cherepovets
2. Vologda oblast
3. St Petersburg International Economic Forum
4. Federal Law “On protection of the population and territories in case of natural and technogenic emer-
gencies”
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िدولتि.باشندिشخصیिقرنطینهिدرिهفتهििدوिمدتिبهि)یافتिگسترشिبعداिکشورهاिفهرست(
िسایرिوिمدارسिکهिشدिمقررिوिافزودिمیिقرنطینهिراستایिدرिخودिاقداماتिشدتिبهिروزिبهिروز
िتخفیفिهایिکارتि.شودिارائه िدورिراه िاز िآموزشिوिشوندिتعطیل िنیز िآموزشیिمؤسسات
िموقتا िنیز िهاिدانشگاه िو िهاिدانشکده िدانشجویان िو िمدرسه िآموزانिدانش िعمومی िونقلिحمل
िکنکورिبرگزاریिتاریخि،عالوهिبهि.شدندिلغوिعمومیिنقلیهिوسایلिازिاستفادهिکاهشिمنظورिبه
िسالि65िباالیिشهروندانिبهिمسکوिدرिمارسि26िازि،همچنینि.یافتिتغییرिروسیهिدرिسراسری
िدارایिشهروندانिبهिهمچنینिوि)بمانندिخانهिدرिبودिشدهिتوصیهिهاिآنिبهिپیشिروزिدهिازिکه(
िامر िاین िالبته ि.بمانند िاجباری िشخصیिقرنطینه िدر िآوریلि۱4िتا िکهिشدिگفتهिمزمن िبیماری
ि،هاिشرکتिدرिوिبودिضروریिکارिمحلिدرिهاिآنिحضورिکهिکارمندانیिوिمدیرانिموردिدر
िدرمان िکادر िبرای िهمچنین िو िکردندिمی िایفا िکلیدی िنقش िدولتی िهایिآژانس िو िهاिسازمان
िپیشگیریिوिخانهिدرिماندنिبهिمردمिتشویقिمنظورिبهि،عالوهिبهि.کردिنمیिصدقिسالि65िباالی
िاجراिملیिسطحिدرिآوریلि5िتاिمارسि28िازिباحقوقिمرخصیिطرحि،۱۹-کویدिگسترشिاز
िکنندिدورکاریिتوانستندिمیिکهिکسانیिترتیبिبدین ि.شدिتمدیدिآوریلि30िتا िبعدا िکهिشد
िاین िبا ि.بودند िتعطیل िهاिکافه िو िهاिرستوران िاما ि،دهند िادامه िخود िکارिبه िتا िشدندिمی िتشویق
िمالیिمؤسساتि،هاिفروشگاهिبرخیि،هاिداروخانهि،درمانیिوिپزشکیिتسهیالتिوिمراکزि،حال
िهمچنانिسطوحिهمهिدرिدولتیिهایिآژانسिوिهاिوزارتخانهिوिونقلिحملिهمچنینिوिبانکیिو
िهمچنین िو िغیرضروری िهایिمغازه िتمام िپترزبورگिسنिو िمسکو िدر ि.بودند िفعالیت िمشغول
िشدند िتعطیل िموقت िطورिبه िاصلی िهایिپارک िو ि)برهاिبیرون िاستثنایिبه( िهاिکافه ि،هاिرستوران
िسازمان िرسانیिخدمات ि.کنند िخودداری िمذهبی िاجتماعات िاز िشد िتوصیه िشهروندان िبه िو
िکشورिازिنیمیिازिبیشि،ترتیبिبدینि.شدिمتوقفिنیزिهاिآسایشگاهिدرिتفریحی و توانبخشی
ि.بردندिمیिسرिبهिشخصیिقرنطینهिدرिمارسि3۱िتاریخिدرिوزیرانिنخستिتشویقिباि)منطقهि5۱(
िاز िخود िمحلی िارزیابی िحسبिبر िبود ििشده िمجاز िمنطقه िهر िروسیه िکشورिدر ि،کلی िطورिبه
िدر िبیشتری िاقدامات ि،فدرال िدولت िهماهنگی िبا िلزوم िصورتिدر िو िاپیدمیولوژی िوضعیت
िمناطقिازिمعدودیिتعدادिدرिفقطि،آوریلिدومिتاिوिدهدिانجامिاجتماعیिگذاریिفاصلهिزمینه

ि.بودििنشدهिاعمالिقرنطینهिهنوز
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िویژهिبهि،داردिقضاییिمسئولیتिکشورिاینिدرिقرنطینهिمقرراتिنقضिکهिاستिذکرिشایان
िعفونتिوिشوندिبیماریिاینिبهिدیگریिشخصिابتالیिباعثिمقرراتिاینिنقضिباिبیمارانिاگر
िصورت िدر िکیفری िو िقضایی िمجازات ि.دارند िجنایی िمسئولیت ि،شود िوی िفوت िبه िمنجر
िتعیینिزندانिسالि7िوिنقدیिجریمهिروبلिمیلیونि2िحداکثرिبهداشتیिیاिقرنطینهिقوانینिنقض
شدهिاست.िمقامات مسکو در حال بررسی یک سیستم کیو آر کد1 هستند تا به ساکنان اجازه 
دهند از خانه های خود خارج شوند. همچنین یک اپلیکیشن موبایل برای نظارت بر حرکات 

ि.و رفت وآمدهای بیماران مبتال به کوید-19 در هنگام قرنطینه شخصی در دست بررسی است

िدرिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرفिحقوقिازिحمایتिبرिنظارتिفدرالिسرویسि،مارسि28िدر
ि۱۹-کویدिبهिمبتالिشدهिتأییدिبیمارانिسکونتिمحلिهایिساختمانिضدعفونیिبهिنسبتिمسکو
िهاिساختمانिمرتباिکهिشدिتوصیهिمسکوिهایिساختمانिسکنهिتمامिبهिحالिعینिدرिوिکردिاقدام
ि،هاिپلिوिزیرگذرهاिنیزिمسکوिجمعیिخدماتिداوطلبانि.کنندिتمیزिکنندهिضدعفونیिموادिباिرا
िعمومیिونقلिحملि.کنندिمیिضدعفونیिمرتباिراिهاिحیاطिوिهاिپارکینگ ि،روهاिپیاده ि،هاिجاده
از  مسکو  متروی  در  ि.شوندिمی िضدعفونیिوिتمیز िپیش िاز िبیش िنیز िهاिایستگاه िهمه िو िمسکو
المپ های ماوراء بنفش استفاده می شود و فیلترهای هوای قطارهای مترو دو برابر بیشتر از 

ि.شوندिمیिضدعفونیिدائماिنیزिمشترکिنقلیهिوسایلिوिهاिتاکسیिهمچنینि.قبل تعویض می شوند

िکهिاستिیافتهिاختصاصिمسافرانیिبهिجداگانهिترمینالिیکिهمिمسکوिهایिفرودگاهिتمامिدر
िبالفاصلهिدارندिراि۱۹-کویدिعالئمिکهिمسافرانیिوिشوندिمیिروسیهिواردिآلودهिکشورهایिاز
िحقوقिاز िحمایتिبر िنظارت िفدرالिسرویسि،مارسि۱۹िدرि.شوندिمیिبستری िبیمارستان िدر
िیکिهیچिاگرिحتیि،شوندिمیिکشورिواردिکهिافرادیिکلیهिدادिدستورिانسانिرفاهिوिکنندهिمصرف
िبمانندिاجباریिقرنطینهिدرिخانهिدرिهفتهिدوिمدتिبهि،ندارندिراिکروناिویروسिعفونتिعالئمिاز
िدرिمدتिهمانिبهिموظفندिنیزिکنندिمیिزندگیिخانهिیکिدرिشدهिذکرिمسافرانिباिکهिکسانیिو
िدرिوिشدهिتستि،هستندिتماسिدرिشدهिتأییدिمبتالیانिباिکهिافرادیि.بمانندिشخصیिقرنطینه
िپزشکि»نظرिتحت«िوिشوندिمیिبستریिشدهिتأییدिمبتالیिمواردिازिجداिصورتिبهिنیازिصورت
ि24िفاصلهिبهिکهिتستیिدوिنتیجهिشدنिمنفیिوिعالئمिوجودिعدمिصورتिدرि.گیرندिمیिقرار

1. QR Code
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िبرایिهستندिمجازिپزشکیिمؤسساتि،همچنینि.شوندिمیिمرخصिنیزिشوندिمیिانجامिساعت
िمرخصیिگواهیि،هستندिشخصیिقرنطینهिبهिمجبورिکهिهاिآنिخانوادهिاعضایिهمهिوिشهروندان

ि.کنندिصادرिدورिراهिازिوिحضوریिمعاینهिبدونिراिاستعالجی

☑िمحدودیت های مربوط به سفرهای فرامرزی

िکشورهایिازिپروازिباिارتباطिدرिروزافزونیिمحدودیتिروسیهिفدراسیونिि،کلیिطورिبه
िفقط िسپسि.شدिلغو िچارترिپروازهای िتنها ि،ابتدا िدر ि:استिکردهिاعمال ि۱۹-کویدिبه िآلوده
िپروازهایिتمامिهمिمارسि27िازिوिشدिاعالمिمجازिمسکوिبهिدیگرिهایिکشورिپایتختिازिپرواز
िروسی िاتباع िبازگرداندن िسیاست ि،حالिاین िبا ि.افتاد िتعویق िبه िنامعلوم िمدتی िبرای िخارجی
िبرایिذخیرهिصندوقिازिروبلिمیلیاردि۱/5िروسیهिدولتिوिاستिباقیिخودिقوتिبهिهمچنان
िکشورهایिازिروسیिشهروندانिبرگرداندنिهزینهिبابتिهواپیماییिهایिشرکتिخسارتिجبران

ि.استिدادهिاختصاصिدیگر

ि،سپسि.کردिمسدودिژانویهिپایانिدرिراिچینिخلقिجمهوریिباिفیزیکیिمرزिروسیهिدولت
िگفتهिقبلिبخشिدرिکهिهمانطورि.شدिاعالمिهاिایتالیاییिرویिبهिکشورिمرزهایिموقتिانسداد
िتدریجिبه िنیز ि۱۹-کویدिبه िآلودهिکشورهایिاز िورودیिشهروندانिبرای िقرنطینه िقانون िि،شد
िکهिافرادیिنظیرिدیگرिهایिگروهिبرخیिوिهواپیماییिخدمهि،هاिدیپلماتिجزिبهिوिشدिاعمال
ि۱8 िاز िخارجی िاتباع िسایر िورود ि،شدندिمی िکشور िوارد िنزدیک िبستگان िخاکسپاری िبرای
िدرिروسیهिمرزهایि،مارسि30िشبिنیمهिازिشدिمقررिهمچنینि.شدिاعالمिممنوعिمیि۱िتاिمارس
िهیچिتاکنونिالبتهि.شودिمسدودिدریاییिمرزهایिهمچنینिوिریلیि،ایिجادهिهایिگذرگاهिتمام

محدودیتیिبرایिانتقالिکاالهاिوिسفرिداخلیिدرिکشورिاعمالिنشدهिاست.

۴. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

ि،افرادिازिحمایتिدربارهिمارسि25िدرिخودिکشورिمردمिبهिخطابिروسیهिجمهورिرئیس
िبدونिکهिاستिشدهिمقررिکشورिاینिدرि.کردिصحبتिفعلیिشرایطिدرिاقتصادिوिوکارهاिکسب
िتمدیدिآتیिماهिششिبرایिخودکارिصورتिبهिاجتماعیिمزایایि،مدارکिوिاسنادिارائهिبهिنیاز
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िآتیिماه िسهिطیिهستندि۱مادری िمزایای िشرایطिواجدिکهिهاییिخانوادهिبه ि،همچنینि.شوند
ि2020िآوریلिاز(िگیردिمیिتعلقिسالि3िزیرिکودکिهرिازایिبهिاضافیिروبلि5000िماهانه
िحداقل िاز िکمتر िنباید िنیز िاستعالجی िمرخصی िزمان िدر िکارمندان िحقوق ि.)شودिمی िشروع
ि.)روبلि۱2۱30(िیافتिخواهدिافزایشिحقوقिحداقلिبهिبیکاریिمزایایिحداقلिوिباشدिحقوق
िخودिدرآمدिدرصدیि30िازिبیشिکاهشिبرिمبنیिشواهدیिکهिگیرندگانیिوامिباिارتباطिدر
िهایिوامिتمامिکهिاستिقرارिهمि)غیرهिوिحقوقिکاهشि،تجاریिورشکستگیिعلتिبه(िدارند
ि،همچنین ि.بیفتد िتعویق िبه िایिجریمه िگونهिهیچ िبدون िهاिآن िرهنی िهایिوام िو िکنندهिمصرف
िبرداشت िخارجیिهایिحسابिاز िرا िخودिدرآمدिکهिشهروندانیिسهامिسودिبر िمالیات िنرخ
िبرایिدرصدیि۱3िجدیدिمالیاتिوि)پایانیिتاریخिبدون(िیافتिخواهدिافزایشि%۱5िتاिکنندिمی
िاستिروبلिمیلیونि۱िبرिبالغिهاिآنििبانکیिهایिسپردهिکلिکهिشدिخواهدिبرقرارिشهروندانی

)بدونिتاریخिپایانی(.

िپرداختिموضوعि3اجتماعیिبیمه िصندوقिباिهمراهि2کارिوزارتिکهिاستिذکرिبهिالزم
िبرگهिبستنिازिقبلिشهروندانिاند. بهिدادهिقرارिبازنگریिموردिراिاستعالجیिمرخصیिحقوق
िهستندिقرنطینه िتحتिکهिافرادی िتا िشدिخواهدिپرداخت िمستقیم िطورिبه िپول ि،کارिگزارش

درآمدिخودिراिازिدستिندهند.

िمسکوिشهردارि،هستندिخانگیिقرنطینهिبهिملزمिسالि65िازिباالترिشهروندانिکهिآنجاिاز
िاعطای िبه िتوانिمیिازجمله िکهिاستिگرفتهिنظر िدرिهاिآنिبرای िرا िمتعددیिحمایتیिاقدامات
िبرای िخدمات िتداوم िو िتسهیالت िهایिقبض िدیرکرد िجرائم िلغو ि،مالی िیارانه िروبل ि4000
िازिباالترिبازنشستگانिبرایिمجانیिسفرिمجوزهایि.کردिاشارهिصفرिماندهिباिهمراهिهایिتلفن
िوिغذاिتحویلिخدماتि،عالوهिبهि.باشند िپزشکिاینکه िمگرि،استिشدهिغیرفعالिنیز िسالि65
िاینिطیिدرिوिشودिمیिارائهिداوطلبانिوिشهریिاجتماعیिخدماتिتوسطिافرادिاینिبرایिدارو

دورهिمیिتوانندिباिاستفادهिازिتلفنिیاिاسکایپिازिکمکिروانिشناسिبهرهिببرند.

1. maternity benefits
2. Ministry of Labour
3. Social Insurance Fund
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िزیادیिنگرانیिاظهارिضروریिکاالهایिوिغذاییिموادिمنابعिحفظिدربارهिروسیهिدولت
िعهدهिبرिراिهاिقیمتिوिهاिفروشگاهिتدارکاتिکنترلिمسئولیتिبازرگانیिوزارتि.استिکرده
िمناطقिتمامिازिهمिکشاورزیिوزارتि.کندिحاصلिاطمینانिافرادिسوءاستفادهिعدمिازिتاिدارد
ि،راستا िاین िدر ि.کنند िتامین िغذا िکمبود िاز िجلوگیری िبرای िرا िماه िدو िغذای िاستिخواسته
िاول िاز िتن िمیلیون ि7 िبه ि۱)EAEU( िاوراسیا िاقتصادی िاتحادیه िاز िخارج िبه िغالتिصادرات

ि.استिیافتهिکاهشिژوئنि30िتاिآوریل

۵. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شرکت ها 

िکشورिاینिدرिوکارिکسبिوिاقتصادिازिحمایتिراستایिدرिمتعددیिاقداماتि،کلیिطورिبه
िبهिکمکिبرایिفدرالिذخیرهिصندوقिازिروبلिمیلیاردि300िاستिشدهिمقررिوिگرفتهिصورت
िبهिهاिمالیاتिتمامि،همچنینि.شودिبرداشتिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتिخصوصिبهिاقتصاد
िتعویقिبه िماهिششिمدتिبه िمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتिبرای िافزودهिارزشिبر िمالیات िجز
िماهि6िمدتिبهिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکتिوامिپرداختिمهلتि،ترتیبिهمینिبهि.استिافتاده
ि،کروناिشیوعिاثرिدرिدیدهिآسیبिهایिشرکتिورشکستگیिادعایिصورتिدرिوिاستिشدهिتمدید
िنیزिخردिهایिوکارिکسبि.استिشدهिگرفتهिنظرिدرिهاिآنिبرایिنیزिماههिششिقانونیिمهلتिیک
िتأخیرिبه िماه ि6 िمدتिبه िرا िخودिبازنشستگی िصندوقिو िسالمتिبیمه िحقिپرداخت िتوانندिمی
بیندازند.िعالوهिبرिاینهاिقرار است که اسبربانک2 و بانک وی تی بی3 با حمایت بانک مرکزی 
برنامه آزمایشی وام کسب وکار را از 28 مارس اجرا کنند و با اعطای وام بدون بهره شش 

ماهه، به کسب وکار ها در پرداخت حقوق کارمندان طی بحران فعلی کمک کنند. به عالوه، 

پیش بینی می شود که حق بیمه شرکت های کوچک و متوسط از 30% به 15% کاهش یابد. 

िاثر िدرिدیدهिآسیبिکشورهایिبهिنیز िالمللیिبینिسطحिدرिروسیهिدولتिکهिاستिگفتنی
िجهانی िبهداشت िسازمان िبه िدالر िمیلیون िیک िمبلغ िو िاستिکرده िکمک ि۱۹-کوید िشیوع

ि.استिکردهिاهداि۱۹-کویدिباिمقابلهिمنظورिبه

1. Eurasian Economic Union
2. Sberbank
3. VTB Bank
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پیوست 

دستاوردهای علمی روسیه جهت مقابله با کوید-۱۹ 

िروسیهिنوواسیبیرسکि1( آزمایش دو واکسن علیه ویروس کوید-19: دانشمندان
िبراساسि.کنندिآزمایشि۱۹-کویدिویروسिعلیهिواکسنिدوिژوئنिماهिدرिدارندिقصد
िاینिدرمانिبرایिتشخیصیिکیتिدوि،روسیهिعلومिآکادمیिسیبریिشعبهिرسمیिاخبار
िطبقि.استिشدهिزیستی وکتور تولیدिفناوریिوिشناسیिویروسिعلمیिمرکزिدرिبیماری
िبررسیिبرिعالوهिداردिقصدिآزمایشگاهि،سیبریिدرिروسیهिعلومिآکادمیिشعبهिگفته
िبهिژنتیکیिنظرिازिافرادिبرخیिچراिکهिدهدिقرارिمطالعهिموردिراिموضوعिاینि،ویروس

میزانिبیشتریिمستعدिابتالिبهिاینिویروسिهستند.

2( ثبتिتستिاکسپرس برای تشخیص کوید-19 در سازمان نظارت بر بهداشت 
Isotherm SARS-िاکسپرسिتستिثبتिبهिموفق Generiumिروسیिشرکتि:روسیه
िتستिاینिازिاستفادهिباि.استिشدهि۱۹-کویدिشناساییिجهت CoV-2 RNA screen

िموردिراिمثبتिمواردि،درصدیि۹4िازिبیشिدقتिباिوिدقیقهि40िزمانिظرفिدرिتوانिمی
िایिزنجیرهिواکنشिروشिازिاستفادهिباिکهिدیگرिهایिتستिبرخالفि.دادिقرارिشناسایی
िاسیدهایिجداسازیिهایिکیتिتوسطिهاिنمونهिاولیهिسازیिهिآمادिباिوि۱)PCR(िپلیمراز
िتقویتिروشिازिتستिاینिدرि،شوندिمیिانجامिمعکوسिرونویسیिمرحلهिوिنوکلئیک
ि3िازिبیشिتستिزمانिمدتि،نتیجهिدرिوिشودिمیिاستفادهि2حلقهिواسطهिبهिایزوترمال
िبرایिکمتریिاحتمالि،اولیهिسازیिآمادهिمراحلिتعدادिکاهشिباिوिیافتهिکاهشिبرابر

ि.داردिوجودिروشिاینिدرिهاिنمونهिگرفتنिاشتباه

1. Polymerase Chain Reaction
2. loop isothermal amplification method
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िازिیکيि:3( بازطراحی دستگاه ضدعفوني کننده آب توسط امواج فرابنفش
िکلئوفاس«िشرکتिنامिبهि»اسکولکووا«िفناوريिوिعلمिپارکिدرिمستقرिهايिشرکت
िتوسط िآب िکنندهिضدعفوني िدستگاه िکه िاستिکرده िآمادگي िاعالم ि»اینژینرینگ
िو िهواि،آبिضدعفونيिبراي िدستگاهيिوिکردهिبازطراحي िرا िخودिفرابنفش िامواج
िتصفیهिسیستم هايिطراحيिزمینهिدرिشرکتिاین ि.بسازد ि۱۹-کویدिبرابر िدرिسطوح
िمدیرिگفتهिبهि.داردिتخصصिالکترودिبدونिماکروویوिالمپ هايिکمکिباिفرابنفش
िزمانिگذشتिباिتابشिشدتि،الکترودهاिوجودिعدمिبهिتوجهिبا ि،شرکتिاینिعامل
िکاهشि،گردندिتعویضिدوره ايिصورتिبهिبایستيिکهिمعموليिالمپ هايिبرخالف
िصرفهिبهिمقرونिبسیارिدستگاهيिتوانिمیिروشिاینिازिاستفادهिباि،روिاینिازिوिنمي یابد
िموج هايिطولिدرिفرابنفشिتابش«िداشتिاظهارिهمچنینिویि.کردिطراحیिمطمئنिو
िمي گرددिهاिآنिتقسیمिازिمانعिوिمي زندिآسیبिمیکروارگانیسم هاिايिانिديिبهिمشخص
िمیزان िبه िسطح िو िهوا िدر िچه िو िمایع िمحیط िدر िچه िباکتري ها िتعداد िترتیبिبدین िو
िاز िیکي िکه िاست िگفتنی ि.»مي یابد िکاهش िدقیقه ि20 िحدود िاز िبعد िمالحظه ايिقابل
िمیکروبیولوژيिوिویروس شناسيिفدرالिتحقیقاتيिمرکزिدرिدستگاهिاینिپروتوتیپ هاي
िمشابهي िتست िدر िهمچنین ि.استिشده िتست िموفقیت िبا िروسیه िوالدیمیر िمنطقه िدر
िدادهिنشانि،استिشدهिانجامिدستگاهिاینिرويिبرिانگلیسिانستیتوهايिازिیکيिدرिکه
िچندिهرि.شودिمیिمیکروب هاिبردنिبینिازिموجبिموفقیتिباिدستگاهिاینिکهिاستिشده
िاطمینانिطراحانिاماि،استिنگرفتهिانجامि۱۹-کویدिرویिبرिدستگاهिاینिتستिتاکنون

ि.داردिوجودिویروسिاینिباिمبارزهिبرايिمشابهيिفرآیندिکهिدارند

िسومिازिتکنولوژيि-ايिانिديि4( تولید کیت هاي تشخیصی کوید-19: شرکت
िروزانهिتولیدिاولیهिظرفیتिبا ि۱۹-کویدिتشخیصیिهایिکیتिتولیدिبهिشروعिآوریل
िنیز िکیت ि۱000 िتا िرا िتولید िظرفیت िتوانندिمي िالبته िکه िاستिکرده िکیت ि400-200
िوिاستिپاسخگوिتستि۹6िبرايिکیتिهرि،شرکتिاینिمدیرانिگفتهिبهि.دهندिافزایش
िاینि.کردिتستिراिنمونهि۱00000िحدودिتوانिميिکیتि۱000िازिاستفادهिباि،نتیجهिدر
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िروسیهिبهداشت िوزارتिوिجهانيिبهداشت िسازمانिاستانداردهای िبا िمطابقिکیت ها
िویروسिکپيि۱0िحداقلिشناسایيिامکانिوिاندिشدهिساختهि۱۹-کویدिتشخیصिبراي
िسازمانिدرिهاिکیتिاینिکهिاستिذکرिشایانि.مي کنندिفراهمिراिآزمایشگاهيिلولهिدر
िروسیهिازिخارجिدرिهاिآنिثبتिروندिوिاندििشدهिثبتिروسیهिبهداشتिبرिنظارتिفدرال

وिاخذिگواهي نامه CE IVD برایिآنिهاिدرिدستिاقدامिاست.

ि5( طراحی دستگاه خاصی براي از بین بردن ویروس کوید-19: دانشمندان
िشدهिپردازش िآب िکه िرسیده اند िنتیجه िاینिبه िروسیه ि»اسکولکووا« िفناوري िپارک
िویروس هاिوिقارچ هاि،هاिباکتريिمقابلिدرिمؤثريिابزارिتواندिميिسردिپالسمايिتوسط
िرا िدستگاهي िروسی िمتخصصان ि،اساس िبراین ि.باشد ि۱۹-کوید िویروس िجمله िاز
िکهिدادिتغییرिگونه ايिبهिراिمعموليिآبिتوانिميिآنिکمکिبهिکهिکرده اندिطراحي
िتواندिمیिآمدهिدستिبهिمایعि،درواقعि.ببردिبینिازिراिکوچکिبیولوژیکيिاشیاءिبتواند
ििهمिبرिهیپوکلروزिاسیدिوिاکسیژنिفعالिاشکالिتأثیرिتحتिراिپاتوژن هاिحیاتيिسیکل
िاستिغیرباردارिوिباردارिذراتिازिسرد-گازिپالسمايिتولیدिبرिمبتنیिفناوریिاینि.بزند
िازिراिخودिالکترون هايिازिبخشيिاتم هاिآنिازिپسिوिمي شودिمعموليिآبिواردिکه
िاینिنتیجهिدرि.شوندिترکیبिH2Oिمولکولिباिنمي توانندिنتیجهिدرिوिمي دهندिدست
ि ویروسिسلول هايिبهिکهिشوندिمیिایجادिهیدروژنिوिاکسیژنिمختلفिاشکالि،فرآیند
िپزشکيिماسک هايिضدعفونيिبرايिمي توانिآمدهिدستिبهिمایعिازि.مي زنندिآسیب
िبرिمایعिاینि،اینکهिترिمهمि.کردिاستفادهिهواिضدعفونیिهمچنینिوिمختلفिسطوحिو
िقیمتिوिاستिخطر िبيिانسانिارگانیسمिبرايिکامالिکلرिوिالکليिمحلول هايिخالف
िاین ि.است िصرفهिبهिمقرون िبسیار िکه िشودिمی िتمام िدالر ि۱/5 िتقریبا िآن िلیتر िهزار िهر
िلیپیديिغشايिدارايिویروس هايिرويिبرिمایعिاینिعملکردिکهिداردिقصدिشرکت

ازجملهिکوید-ि۱۹راिموردिبررسيिوिآزمایشिقرارिدهد.
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کوید- ویروس  ضد  واکسن  تولید  برای  دریایی  اسفنج های  از  استفاده   )6
िهایिاسفنجिکهिبیولوژیکیिفعالिموادिکهिاندिدریافتهिآلمانیिوिروسیि19: دانشمندان
िمؤثر ि۱۹-کویدिازجمله िعفونی िهایिبیماری िبا िمبارزه िجهتिکنندिمی िتولید िدریایی
िضدویروسیिموادिتولیدिبهिقادرिطبیعیिصورتिبهिدریاییिهایिاسفنجि،درواقعि.هستند
िدیگرिوिهاिباکتریि،هاिویروسिباिمقابلهिبرایिهاिآنिازिتوانिمیिکهिهستندिبرموتیروزین

ि.کردिاستفادهिهاिمیکروارگانیسم

منابع
[1] http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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borbe-s-covid-19

[3] https://www.interfax.ru/russia/702543
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[5] https://sk.ru/news/kleofas-inzhiniring-ultrafioletom-po-koronavirusu/

[6] https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/04/03/827052-test-sistemu 
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[8] https://ria.ru/20200406/1569655014.html
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کروناویروس  با  مقابله  در  اروپا  تحقیقاتی  منطقه  عملیاتی  برنامه  اولین 
 ۱)ERA vs Corona(

اقدامات هماهنگ و کوتاه مدت در حوزه تحقیق و نوآوری)7 آوریل ۲0۲0(

िاز िحمایتिجهتिدارند िتوان िدر िآنچه िهر िدانندिمی िمتعهد िرا िخودिاروپا िاتحادیه िسران
ि.دهند िانجام िپژوهشی िو िعلمی िجامعه िدر िهمکاری िایجاد िو िهاिفعالیت िهماهنگی ि،تحقیق
िکشورهای िبین िدر िهمکاری िو िعلمی िاطالعات िگذاریिاشتراک िبه िلزوم िبر िآنها ि،همچنین
िازिخودिهایिحمایتिشوندिمیिمتعهدिآنهاि.کنندिمیिتأکیدिجهانिسطحिدرिنیزिوिاروپاिاتحادیه
िمارسि26िدرि.بخشندिتسریعिوिافزایشिراिمرتبطिهایिشرکتिوिاروپاییिتحقیقاتیिهایिتیم
िچارلزिآقای िاروپا िشورایिرئیس िو ि2درلینिون िاورسوال िخانمिاروپا िکمیسیونिرئیس ि2020
िمنابعिآوریिجمعिمنظورिبهिآنالینیिالمللیिبینिرویدادिداردिآمادگیिاروپاिداشتندिاظهارि3میشل

ि.نمایدिبرگزارि۱۹-کویدिواکسنिکارگیریिبهिوिساختिبرایिالزمिمالی

िنوآوریिوिتحقیقिوزرایि،غیررسمیिویدئوکنفرانسिیکिطیिنیز ि2020िآوریلि7िدر
िکرونا िویروس िعلیه िاروپا िعملیاتی िبرنامه िاولین िدارिاولویت िاقدام िده िاز ि،عضو िکشورهای
िواحد िو िکشورهاिوزرای िبین िمذاکرات िحاصلिعملیاتی िبرنامه िاین ि.نمودند िحمایتिاعالم
िنظرिمدिهماهنگिوिمدتिکوتاهिاقداماتिتنهاिمرحلهिاینिدرि.استि4اروپاिکمیسیونिخدمات
िهایिبرنامهिافزایشिوिگذاریिاشتراکिبهि،هماهنگیिجهتिدرिکلیدیिاقداماتिشاملिکهिاست
िهمسوिوिاستिعضوिکشورهایिوिاروپاिکمیسیونिخدماتिواحدिنوآوریिوिتحقیقिازिحمایت
िاز िاقدامات िهماهنگی ि.است ि5)ERA( िاروپا िتحقیقاتی िمنطقه िبرنامه िابزارهای िو िاهداف िبا

1. European Research Area versus Corona
2. Ursula von der Leyen
3. Charles Michel
4. Commission Services
5. European Research Area 
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िاز िناشی िمشکالتिبا िمقابله िالزمهिنیز िو िالمللیिبین िهایिهمکاریिتحققिاصلی िنیازهایिپیش
ि.استिکروناिویروس

ि)ERAvsCorona(िکروناویروسिباिمقابلهिدرिاروپاिتحقیقاتیिمنطقهिعملیاتیिبرنامهिاولین
िهایिبرنامه िدیگرिبا िعضوिکشورهایिوिاروپا िکمیسیونिخدماتिواحدिتوسط िمداوم िطورिبه
ििدادهिتطبیقि،شدिخواهندिانجامिکهिنوآوریिوिتحقیقिحوزهिمدتिکوتاه/میان/بلندिهماهنگ

میिشود.

۱0 اقدام اولویت دار در جهت برنامه های هماهنگ تحقیق و نوآوری 

هماهنگ سازی همه منابع مالی تحقیق و نوآوری حوزه مقابله با ویروس کرونا . 1

िهمکاری िجهت िکشورها िربطिذی िمقامات िبرای िفرصتی िکردنिفراهم िاقدام िاین िهدف
िاروپاिاتحادیهिهایिبرنامهिسطحिدرिهمکاریिطریقिازिآنهاिهایिفعالیتिهمسوسازیिوिنزدیک

ि.است

گسترش و حمایت از آزمایش های بالینی بزرگ در سطح اتحادیه اروپا جهت . 2
مدیریت بالینی بیماران ویروس کرونا

िاجرای िاز िحمایت िو िگسترش िجهت िبیشتر िمالی िمنابع िآوریिجمع िاقدام िاین िهدف
ि.استिاروپاिاتحادیهिسراسرिدرिوسیعिوिچندمرکزیिبالینیिآزمایشات

تجمیع منابع مالی جدید جهت توسعه رویکردهای نوآورانه و سریع در حوزه . 3
سالمت برای مقابله با ویروس کرونا و دستیابی به نتایج سریع و مناسب برای 

جامعه و ارتقا آمادگی نظام سالمت

िیابیिدستिمنظورिبهिنوآورانिوिمحققانिنوآورانهिرویکردهایिمالیिتأمینिاقدامिاینिهدف
िاجتماعیिاثراتि.۱ि:دارندिتمرکزिزیرिمواردिرویिکهिاستिجامعهिبرایिمناسبिوिسریعिنتایجिبه
िابزارهای िو िهاिاپ िو िپزشکی िهایिفناوری िکارگیریिبه ि.2 िکروناिشیوعिبه िپاسخ िاقتصادی िو

مبتنیिبرिفناوریिهایिاطالعاتिوिارتباطاتि.3िآمادگیिنظامिهایिسالمتि)شاملिتولید(
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افزایش حمایت از شرکت های نوآور. 4

िتحت(िاروپاिنوآوریिشورایिآزمایشیिدهندهिشتابिازिحمایتिافزایشिاقدامिاینिهدف
िاپلیکیشنि۱000िازिبیشिآنिطیिکهिاستिباالिبهिپایینिفراخوانिازिاستفادهिباि)2020िافقिبرنامه
िمقررिوि)دنیاिسراسرिازिاپلیکیشن ि4000िبینिاز(िاستिشدهिدریافتिکروناिویروسिبا िمرتبط

ि.شودिحمایتिکروناिویروسिهایिاپلیکیشنिبهترینिازिاستिگردیده

िحوزهिدرिنوآوریिوिتحقیقिمالیिابزارهایिازिحمایتिافزایشि،اقدامिاینिدیگرिاهدافिاز
िساختिازिحمایتिبرایिفزایندهिتقاضایिباिهمسوिهدفिاینिتحققि.کروناستिویروسिمسائل

ि.اروپاستिاتحادیهिهایिشرکتिتولیدیिتأسیساتिارتقاिنیزिوिواکسنिسریع

िاروپا۱ست िنوآوری िشورایिکروناिویروسिپلتفرم िایجاد िبر िمشتمل िاقدام िاین ि،همچنین
िوिهاिآپिاستارتिنیزिوिتخصصیिهایिگروهिباिخدماتि)همتایابی(िدادنिپیوندिآنिهدفिکه
िکروناिویروسिحوزهिدرिنوآورانه िهایिایده िتبادل िمنظورिبه िمتوسطिوिکوچکिهایिشرکت
िسایر िو िهاिشرکت िو ि)دولتی िتدارک( िدولتی िخریداران ि،گذارانिسرمایه िبا िارتباط िایجاد िو

ि.استिآفرینانिنقش

فعالیت های . 5 به  کمک  جهت  مالی  منابع  دیگر  تجمیع  برای  فرصت  ایجاد 
تحقیق و نوآوری در حوزه ویروس کرونا

िهایिها/شرکتिآپिاستارتिهایिنوآوریिازिدستهिآنिبهि2برترिنشانिاعطایिاقدامिاینिهدف
िدریافتिبرایिاماिاندिدانستهिبرترिراिآنهاिکهिکروناستिویروسिحوزهिدرिمتوسطिوिکوچک
بودجهिتحتिفراخوانिشورایिنوآوریिاروپاिانتخابिنشدهिاند.िباिکسبिرضایتिاستارتिاپिها/
िاینिتحتि.گیردिمیिقرارि3ساختاریिصندوقिمدیرانिاختیارिدرिآنهاिتماسिاطالعاتिهاिشرکت
िدیگرिازिوिشودिمیिبهتریििاستفادهि۱۹4کویدिبرترिنشانिبرنامهिبهिدولتیिهایिکمکिازिاقدام
िگذاریिسرمایهिسازمانि،خصوصیिبنیادهایि،ایिملی/منطقهिهایिبودجهिمانندिمالیिتأمینिمنابع

1. Coronavirus European Innovation Council Platform
2. Seals of Excellence 
3. Structural Fund 
4. COVID19 Seals of Excellence
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ि.شدिخواهدिگرفتهिبهرهिنیزिغیرهिوि۱اروپاिدر

ایجاد یک مرکز تک ایستگاهی برای تأمین مالی تحقیق و نوآوری ویروس کرونا. 6

 ERAिپلتفرمिدرिکروناिویروسिحوزهिدرिنوآوریिوिتحقیقिمالیिتأمینिابتکارهایिهمه
https://ec.europa.eu/info/funding- िبه िشود िرجوع( िهستند िدسترسی िقابل िCorona

)tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

ایجاد نیروی ویژه )سطح باال( تحقیق و نوآوری در حوزه ویروس کرونا. 7

िزمینهिباشد-درिداشتهिهمپوشانیिموجودिساختارهایिدیگرिباिآنکهिبدونिالبته-िویژهिنیرویिاین
िمشاورهिبلندمدتिوिمدتिمیانिهایिاولویتिباिاروپاिاتحادیهिنوآوریिوिتحقیقिاقداماتिتناسب
ि.نمایدिمیिرسانیिاطالعिجامعهिعمومिبهिنوآوریिوिتحقیقिهماهنگिاقداماتिدربارهिنیزिوिدهدिمی

دسترسی به زیرساخت های پژوهشی. 8

िامکانات िمانند( िکنندिمی िارائه िپژوهشی िهایिزیرساخت िکه िخدماتی िبه िدسترسی
ि،پاتوژن िهایिآزمایشگاه ि،)شناساگر( िمعرف िمواد ि،بیولوژیک िهایिنمونه ि،تحلیلिوिتجزیه
िآنهاिهایिدادهिنیزिوि)غیرهिوिاجتماعیिعلومिتحقیقاتिهایिزیرساختि،مقرراتیिهایिحمایت
िهایिپاسخिکاراییिوिاجتماعیिاثراتिسنجشिوिخامिهایिدادهिمجددिتستिبرایिمثالिعنوانिبه(
िخدماتि.استिبرخوردارिکروناिویروسिحوزهिمحققانिبرایिباالییिاهمیتिازि)غیرهिوिپاندمی
िاندिشدهिعرصهिواردिجدیدیिهایिدادهिوि)مصنوعیिهوشिوिباالिعملکردिباिمحاسباتिمانند(
िمناطقिهمهिدرिجدیدिهایिدادهिوिخدماتिاینिبرایिتقاضاिوिعرضهिبینिتوازنिبرقراریि،لذاिو

ि.استिبرخوردارिایिویژهिاهمیتिاز

پلتفرم به اشتراک گذاری داده های پژوهشی. 9

िویروس िو  SARS-CoV-2 िهایिداده िتبادل िاروپایی िپلتفرم िایجاد िاقدام िاین िهدف
िسریعिگذاریिاشتراکिبهिامکانिامرिاینि.باشدिمتصلि2اروپاिبازिعلمیिابرिبسترिبهिکهिکروناست

1. InvestEU
2. European Open Science Cloud 
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ि،منظور िاین िبه ि.کندिمی िفراهم िرا िاکتشاف िسرعتिافزایش िجهتिپژوهشی िنتایج िو िهاिداده
ि،نتایجि،کارिروندि،هاिدادهिازिاعم(िپژوهشیिنتایجिبهिفوریिوिبازि،کاملिدسترسیिبایدिمحققان
िازिالمقدورिحتیिگذارندिمیिاشتراکिبهिکهिهاییिدادهिوिنمایندिفراهمिراिخودि)غیرهिوिهاिمدل

ि.باشندिبرخوردارिباالییिکیفیت

تجمیع . 10 به منظور   )Pan EU-Hackathon( اروپا  هکاتون1  مسابقه  برگزاری   
نوآوران اروپایی و جامعه مدنی

िائتالف िبا िکه िکندिمی िحمایت िاروپایی िهکاتون िیک िبرگزاری िاز िاروپا िکمیسیون
ि،بلژیک ि،اتریش ि:شد िخواهد िدهیिسازمان िزیر िکشورهای िدر िهکاتون िهایिدهندهिسازمان
ि،مجارستانि،یونان ि،آلمان ि،فرانسه ि،فنالند ि،استونی ि،دانمارک ि،قبرس ि،کرواسیि،بلغارستان
ि.سوئدिوिاسپانیاि،اسلوونیि،رومانیि،پرتغالि،لهستانि،هلندि،مالتि،لیتوانیि،لتونیि،ایتالیاि،ایرلند
िو िهاिآپिاستارت िبرای िرا िنوآورانه िهایिحلिراه िبه िدستیابی िزمان िرویداد िاین िرودिمی िانتظار
िکنندिشروعिصفرिازिراिخودिتحقیقاتिآنکهिجایिبهिنوآورانिزیراिکندिترिکوتاهिگذارانिسیاست
िنوآورانिدیگرिتوسطिگرفتهिانجام िکارهایिنتایج िاز िتوانندिمیि،شوندिکاریिدوبارهिدچارिیا
िتوانندिمیिدولتیिمدیرانिوिهاिبیمارستانिرویدادिاینिمددिبهिهمچنینि.شوندिمندिبهرهिاروپایی
िبرایिپیشنهادیिزمانि.شوندिمطلعिعضوिکشورهایिدیگرिدرिموجودिنوآورانهिهایिحلिراهिاز

ि.استि2020िآوریلि26िتاि24िهکاتونिاینिبرگزاری

منبع:

1) FIRST “ERAvsCORONA” ACTION PLAN, European Union, 7 April 2020 

िمختلفिهایिرشتهिدرिکامپیوترिنویسانिبرنامهिویژهिرویدادیि.۱
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اقدامات دولت اتریش در زمینه مقابله با کوید-۱۹

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

بهिطورिکلی،िدولتिاتریشिازिاولिآوریلिاقداماتिجدیدیिجهتिکنترلिشیوعिکوید-
िفضاهایिدرिماسکिازिاجباریिاستفادهिبهिتوانिمیिمثالिعنوانिبهिکهिاستिگرفتهिپیشिدرि۱۹
िبرایिدولتिهمچنینि.کردिاشارهिپذیرिآسیبिافراد िدورکاریिوिهاिسوپرمارکتिازجملهिباز
िمرحلهिاولینिدرिوिاستिدادهिانجامि۱۹-کویدिتستिآماریििنمونهिعنوانिبهिمردمिازिگروهی
िدرصدि۱حدود(िهاिآنिازिکمیिدرصدिتستिنتیجهिکهिاندिشدهिتستिاتریشिاهالیिازिنفرि2۱۹7
िازिبیشتریिتعدادिنزدیکिآیندهिدرिکهिاستिشدهिریزیिبرنامهिوिبودهिمثبتि)جمعیتिکلिاز

ि.شوندिتستिافراد

िاتریشिتحقیقاتिارتقایिآژانسिاضطراریिدرخواستिباिیوروिمیلیونि36िمبلغिि،همچنین
ि۱۹-کوید िدرباره िمناسب िتحقیقات िانجام िبه िاتریشی िهایिشرکت िترغیب िجهت ि۱)FFG(
ि۱30िوिاستिیافتهिتخصیصिسالمتिنظامिبهिنیزिیوروिمیلیونि60िمبلغि.استिشدهिدادهिاختصاص
िپرداختिپرسنلिکاریिاضافهिپرداختिوिتجهیزاتिتأمینिجهتिهاिبیمارستانिبهिدیگرिیوروिمیلیون
िتاिنشوندिانجامिفعلیिشرایطिدرिغیرضروریिهایिجراحیिاستिشدهिمقررिعالوهिبهि.استिشده

ि.باشندिبرخوردارिالزمिآمادگیिازिکروناिبیماریिبهिمبتالिبیمارانिدرمانिبرایिهاिبیمارستان

ि،اسلواکیिجمهوریिوिمجارستانिباिویژهिبهिکشورिمرزهایिشدنिبستهिدلیلिبهिدیگرिطرفिاز
िحدودि،حاضرिحالिدرि.استिشدهिسازिمشکلिکشورिاینिدرिسالمندانिازिروزیिشبانهिنگهداری
िتنها िتعداد िاین िاز िکهिهستندिفعالیت िمشغولिروزیिشبانهिهایिمراقبت िبخشिدرिنفر ि66000
िحالिدرिکهिهستندिرومانیिکشورिاهلिهاिآنिازिدرصدि50िحدودि.هستندिاتریشیिدرصدि۱/6
िاسلواکیिجمهوریिاهلिهمिدیگرिدرصدि30ि.کنندिعبورिمجارستانिمرزिازिتوانندिنمیिحاضر

1. Austrian Research Promotion Agency
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िوارد िتوانندिمی ि،باشد िمرز िکیلومتری ि30 िدر िکارشان िمحل िکه िصورتیिدر िتنها िکه िهستند
िمسألهिاینिبرایिکاریिراهिهنوزिهمسایهिکشورهایिباिدولتिمذاکراتिوجودिباि.شوندिکشور
िمراقبتिبهिنیازمندिافرادिبهिکمکिجهتिفوریिراهکارिدوिدولتि،روिاینिازि.استिنشدهिیافت
िپنجिطیिکهिکارمندانیिازिدولتिاولिوهلهिدرि.استिکردهिمعرفیि)نفرि46000(िروزیिشبانه
िبالغिگروهिاینिاگرچهि.استिنمودهिکارिبهिبازگشتिدرخواستि،اندिشدهिبازنشستهिگذشتهिسال
िمراقبتिکارکنانिجمعिبهिمیانिاینिازिنفرि۱4600िشودिمیिبینیिپیشिاماि،هستندिنفرि45000िبر
िهایिدولتिاختیارिدرिیوروिمیلیونि۱00िمبلغिمرکزیिدولتिهمچنینि.شوندिاضافهिروزیिشبانه
िظرفیتिبتوانندिجدیدिسیارिوिثابتिمراقبتیिمراکزिایجادिباिتاिاستिدادهिقرارिایिمنطقهिفدرال
िروزیिشبانهिمراقبتिمرکزि23۱िدرिموردنیازिکارिنیرویि،هاिاینिبرिعالوهि.دهندिافزایشिراिخود
درिنیدراسترایشि)اتریشिسفلی(िباिپروازिمستقیمिازिرومانیिوिبلغارستانिواردिکشورिمیिشوند.

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

िتا िکه िشد िخواسته िمردم िاز िابتدا िدر िاتریش िکشور िدر افراد:  تردد  قرنطینه/کاهش 
िهایिزمینिبهिورودिوिضروریिغیرिوآمدهایिرفتिازिوिبمانندिخودिهایिخانهिدرिامکانिحد
िیاिوिتنهاییिبهिنیزिرویिپیادهि.کنندिخودداریिعمومیिاماکنिسایرिوिبازیिهایिزمینि،ورزشی
िتمامیिبرگزاریिهمچنینि.بودिمجازि،کردندिمیिزندگیिخانوادهिیکिدرिکهिافرادیिباिفقط
िنفرि5िازिبیشिتجمعि.شدिاعالمिممنوعिژوئنिاواخرिتاिحداقلिعمومیिرویدادهایिوिمراسم
िاواخر िتا िحداقلिهاिکافهिو िهاिهتل ि،هاिرستورانिشدिمقرر ि.گردیدिممنوع िهمزمانिطورिبه िنیز
ि۱3 िدر ि.گردیدिمی िکنترل िپلیس िتوسط िهاिممنوعیت िکه िاست िگفتنی ि.باشند िتعطیل िآوریل
िمی िاواسط िتا िحداقل िمارس ि۱6 िاز िهاिدانشگاه िو िمدارس िکه िکردند िاعالم िمقامات िمارس
िسایرिازिتعدادیिوिهاिداروخانهि،هاिسوپرمارکتिازिغیرिبهिهاिفروشگاهिتمامیिوिهستندिتعطیل
िبرایिوینिشهرिدرिابتداییिمدارسि،هاिمهدکودکिالبتهि.شدندिتعطیلिضروریिهایिفروشگاه
ि،نداشتند िخودिفرزندانिاز िمراقبتिبرای िدیگریिامکان िوिبودند िکارिبه िمجبورिکهिوالدینی
िاعمالिقرنطینهिکشورिکلिدرिاتریشیिمقاماتिتوسطिمارسि۱6िازिنهایتिدرि.نشدندिتعطیل
िوिترانزیتि،بار िحملिفقط(िاستिشدهिمحدودिاتریش िخارجیिمرزهایिبه िدسترسیिوिشده
ि،هلندि،سوئیسि،بریتانیاि،ایتالیاिازिاتریشिبهिافرادिورودि.)استिبالمانعिاتریشیिاتباعिبازگرداندن



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس۱42

ि.استिشدهिاعالمिممنوعिنیزि)پزشکیिگواهیिارائهिصورتिدرिمگر(िاشتاینिلیختنिوिاکراین
िوिاستिکردهिمتوقفिراिپروازिعملیاتिموقتिطورिبهिاتریشिهواپیماییिشرکتि،کلیिطورिبه
िریلیिوिهواییिونقلिحملि،اساسिبراینि.استिدرآمدهिتعلیقिحالتिبهिنیزिقطارिباिمسافرانिتردد
िجمهوریि،مجارستانि،آلمانिباिاتریشिمرزهایिوिشدهिمتوقفिنیزिاتریشिبهिفرانسهिوिاسپانیاिاز
िویزاिعملیاتिاتریشिهایिکنسولگریिوिهاिسفارتخانهिوिاستिشدهिبستهिنیزिاسلواکیिوिچک

ि.اندिدرآوردهिتعلیقिحالتिبهिرا

िازिوिاندिکردهिاعالمिراिقرنطینهिتدریجیिلغوिمقاماتि،آوریلि6िدرिکهिاستिذکرिشایان
िدستیिصنایعिوکارهایिکسبि،)مربعिمترि400िازिکمتر(िکوچکिهایिفروشگاهिि،آوریلि۱4
ि.هستندिفعالیتिبهिمجازिگیاهिوिگلिفروشिمراکزिوिافزاریििسختिفروشिهایिمغازهि،کوچک

ि.شوندिبازिبعدिبهिمیिاولिازिاستिممکنिنیزिهاिآرایشگاهिازجملهिهاिفروشگاهिسایر

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

िدولتिحکمिبهिبناिهاिمغازهिاکثرिوिاستिشدهिمتوقفिًتقریباिحاضرिحالिدرिاتریشिاقتصاد
िهاिفروشگاهिشدنिتعطیلिازिپسिروزिدوिتنهاिکشورिاینिبیکارانिتعدادि،روिاینिازि.اندिشدهिتعطیل
िکارिوिسازिوिساختि،گردشگریिمشاغلिبه िمتعلقिعمدتاिکهिاستिیافته िافزایش िنفر ि74000
िقرارि۱۹-کویدिباिمقابلهिبرایिشهروندانिازिحمایتिمنظورिبهिشرایطیिچنینिدرि.اندिبودهिموقت
ि)داخلیिناخالصिتولیدिازिدرصدि۱0(िیوروिمیلیاردि38िارزشिبهिفعلیिایिبودجهिپوششिاست

ि.شودिمیिدادهिشرحिبعدिبخشिدرिکهिشودिاجراिکشورिاینिدرिتدریجिبه

िمرخصی िروزهای िاز िتوانندिمی िخصوصی िو िدولتی िبخش िکارگران िهمه ि،طرفی िاز
िدولتि.دهندिکاهشिراिخودिکاریिاضافهिساعاتिوिکنندिاستفادهिسالिآخرिدرिخودिباقیمانده
िکهिاستिشدهिمقررिوिاستिدادهिاختصاصिمدتिکوتاهिکارिبهिیوروिمیلیاردि5िمبلغिهمچنین
िجزिبه( िکارگران िهمه िحقوق िاز िبخشی ि)AMS( ि۱اتریش िعمومی िاشتغال िخدمات िسازمان
िراिدارندिکاریिساعتिدرصدि۹0िتا ि۱0िکهिکارآموزانیिجملهिازि)عمومیिخدماتिبخش
िاینिبهिپرداختیिحقوقिمیزانि.کندििپرداختिکارگرانिوिکارفرماिبینिاولیهिمذاکرهिبراساس

1. The Public Employment Service Austria
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िازिکمترिحقوقिباिافرادिحقوقिازिدرصدि۹0وिداردिهاिآنिناخالصिحقوقिبهिبستگیिکارگران
िحقوقिازिدرصدि80िوिیوروि2685िازिکمترिحقوقिباिافرادििحقوقिازिدرصدि85ि،یوروि۱700
िپرداختिسازمانिاین िتوسطिکارآموزانिحقوقिکلिوिیوروि5370िازिکمترिििحقوقिبا िافراد
िبرایिمجدداिتوانिمیिوिاستिماهिسهिبهिمحدودिمدتिکوتاهिکارिکهिاستिذکرिشایانि.شودिمی
िساعتि48िظرفिمدتिکوتاهिکارिطرحिبر िمبنی िهایिتقاضا िهمهि.کردिتقاضا िدیگر िماه िسه
िتعطیلی िبه िتوجه िبا िهمچنین ि.شودिمی िداده िپوشش िنیز िکارفرما िبیمه िحق ि.شوندिمی िبررسی
िسالि۱4िتاिکودکانिازिباید िکهिکارگرانیिهایिهزینهिازिسومिیکि،هاिکودکستانिوिمدارس
िهمिدرآمدिحداقلिباिافرادिبهि.شودिمیिپرداختिاتریشिداراییिوزارتिتوسطि،کنندिمراقبت
िماهिدرिکهिدائمیिهایिکمکिازिدستهिآنिاستिشدهिمقررिوिگیردिمیिتعلقिاجارهिهزینهिکمک

ि.باشندिداشتهिتداومिهمچنانि،شوندिمیिمنقضیि2020िمیिماهिوिآوریلि،مارس

اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شرکت ها

िازिدرصدि۱0(िیوروिمیلیاردि38िارزشिبهिحمایتیिبستهिدولتि،شدिگفتهिقبالिکهिهمانطور
ि:استिدادهिاختصاصिزیرिشرحिبهि۱۹-کویدिباिمقابلهिمنظورिبهिراि)داخلیिناخالصिتولید

िدادهिاختصاصि)یوروिمیلیاردि۹िسقفिتا(िاعتباریिهایिضمانتिحمایتیिبستهिاینिموجبिبه
िیافتهिتخصیص िصادراتیिاعتبار िطرح िبه िیورو िمیلیارد ि2 िحدودि،آن िموجبिبه िکه िاستिشده
ि.شودिدادهिپوششिصادراتیिهایिشرکتिجاریिهایिهزینهिازिدرصدि۱5िتاिرودिمیिانتظار िو
िعمومیिنقدینگیि۱)AWS(िاتریشिفدرالिجمهوریिگذاری و توسعهिسرمایهिبانکि،همچنین
ि.کندिمیिتأمینिراिگردشگریिبخشिدرिفعالिهایिشرکتिجزिبهिهاिشرکتिهمهिازिحمایتिبرای
िنقدینگی िو िشوندिمی िحمایت ि2گردشگری िبانک िتوسط िگردشگری िهایिشرکت ि،درواقع
िافرادि.استिیافتهिافزایشि)یوروिمیلیونि۱00िاز(िیوروिمیلیاردि۱िبهिگردشگریिبانکिعمومی
िفقطिکهिاستिذکرिبهिالزمि.شوندिمندिبهرهिاعتباریिهایिضمانتिازिتوانندिمیिنیزिخوداشتغال
िفدرالिجمهوریिگذاری و توسعهिسرمایهिبانکिتوسطिنقدینگیिحفظिبرایिنیازिموردिاعتبارات
िدارایی िوزارت ि.شودिنمی िشامل िرا िهاिبدهی िساختار िتجدید िو िشودिمی िداده िپوشش िاتریش
1. Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft
2. Tourism bank
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ि.دهدिافزایشिموقتاिراिاعتباریिنامهिضمانتिمحدودهिتاिاستिبرخوردارिاختیارिاینिازिهمچنین

िکهिصنایعیिازिحمایتिهدفिباिنیزि)یوروिمیلیاردि۱5(िاضطراریिهایिکمکि،ترتیبिهمینिبه
िهایिهزینهिبرایिیارانهिوिمستقیمिنقدینگیिوिشوندिمیिارائهि،اندिشدهिمتضررिشدتिبهिکروناिشیوعिاز
िخوداشتغالिافرادिبهिنیزिاضطراریिکمکिاینिازिبخشیि.شودिمیिدادهिقرارिهاिآنिاختیارिدرिجاری
िهرिخاصिشرایطिتحتि.یابدिمیिاختصاصि،اندिشدهिمتضررिشدتिبهिکهिخردیिهایिشرکتिو

واحدिمیिتواندिیارانهिایि)بدونिبازپرداخت(िتاिسقفि6000िیوروिبرایिسهिماهिدریافتिنماید. 

िبودجهिکهिاستिشدهिگرفتهिنظرिدرि)یوروिمیلیاردि4िسقفिتا(िنیزिفوریिحمایتیिاقدامات
ि،خوداشتغالिافرادिبهिکمکिبهिمربوطिبودجهिوि)یوروिمیلیاردि۱(िمدتिکوتاهिکارिبهिمربوط
िمیلیارد ि۱( िاندिشده िمشکل िدچار िکه िانفرادی िتجاری िواحدهای िو िخانوادگی िهایिشرکتि
िسقفिتاि)بازپرداختिبدون(िایिیارانهिتواندिمیिواحدिشرکتिهرि.گیردिدربرمیिنیزिراि)یورو

ि.نمایدिدریافتिماهिسهिظرفिیوروि6000

िوिشخصیिدرآمدिبرिمالیاتि،حمایتیिبستهिاینिموجبिبهिکهिاستिشدهिمقررिهاिاینिبرिعالوه
ि،همچنینि.افتدिتعویقिبهिسپتامبرिاواخرिتاि)یوروिمیلیاردि۱0िسقفिتا(िهاिشرکتिدرآمدिبرिمالیات
ि.باشندिآوریلिتاिفوریهिهایिماهिدرिبیمهिحقिپرداختिمهلتिتمدیدिمتقاضیिتوانندिمیिهاिشرکت

िکمبودिازिخاصिطورिبهि۱۹-کویدिبحرانिدلیلिبهिکهिمالیاتیिمودیانिباिارتباطिدرिهمچنین
िوिکردهिاعالمिزیرिشرحिبهिمتعددیिاقداماتिفدرالिداراییिوزارتि،برندिمیिرنجिنقدینگی
िمواردिاین ि،مثالिعنوانिبه ि.شوندिعملیاتیिًفوراिمربوطهिهایिبرنامه िکلیهिکهिاستिدادهिدستور
िهایिممنوعیتिدلیلिبهिفرهنگیिوिورزشیिمسابقاتिلغوि،هتلिرزروिافزودهिارزشिلغوिشامل
िرفتارिدرिتغییرिازिناشیिدرآمدिفقدانिیاिوिتأمینिهایिزنجیرهिدرिاختاللिیاिموفقیتिعدمि،رسمی

مصرفिکنندهिهاिمیिباشند.

💠िि،برندिمیिرنجिدرآمدिکاهشिازि۱۹-کویدिویروسिشیوعिدلیلिبهिکهिدهندگانیिمالیات
ि3۱िتاिشرکتिمالیاتिپرداختिپیشिحذفिیاिکاهشिبرिمبنیिخودिتقاضایिتوانندिمی

اکتبرि2020िراिارسالिکنند.

💠ििبه िآن िاقساطی िپرداخت िیا िمالیات िپرداخت िتعویق िبرای िتوانندिمی िدهندگانिمالیات
ادارهिامورिمالیاتیिمراجعهिکنند.



۱45 اقدامات دولت اتریش در زمینه مقابله با کوید-۱۹

💠ििمالیاتिپرداختिدرिتأخیرिجریمهिعدمिیاिکاهشिتقاضایिتوانندिمیिدهندگانिمالیات
ि.باشندिداشتهिرا

سیاست پولی/سیاست های احتیاطی کالن 

िمواجهه िدر िاقتصاد िاز िحمایت िمنظورिبه िاستिشده िمتعهد ि۱)ECB( िاروپا िمرکزی िبانک
िانجامिخودिاختیاراتिحوزهिدرिراिالزمिاقداماتिتمامि۱۹-کویدिویروسिازिناشیिشوکिبا
िموقتिصورتिبهिخودिدهیिوامिتوانिوिنقدینگیिحفظिمنظورिبهिبانکिاینि،روिاینिازि.دهد
िبهره िنرخ िو िدهدिمی िانجام िبیشتری ि2)LTRO( िمدتिبلند िو िمجدد िمالی िتأمین िهایिعملیات
ि.دهدिمیिکاهشिراि3)TLTRO III(िبلندمدتिوिمجددिمالیिتأمینिهدفمندिهایिعملیاتिدر
िوिکردهिتعدیلिراिبانکिسرمایهिالزاماتिموقتिطورिبهिبانکिاینि،نظارتیिمنظرिازिهمچنین
िقرارिمواردिاینिبرिعالوهि.دهدिمیिنشانिمعوقهिهایिوامिباिبرخوردिبهिنسبتिبیشتریििانعطاف
िتولیدिازिدرصدि7/3(िیوروिمیلیاردि870िتاिراिخودिداراییिخریدिبرنامهिمذکورिبانکिاست

ि.دهدिافزایشि2020िسالिپایانिتاि)یوروिمنطقهिداخلیिناخالص

منابع
[1] http://www.oecd.org/coronavirus/en/

[2] https://think.ing.com/articles/covid-19-impact-on-the-austrian-economy/

[3]https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/
Coronavirus---Rechtliches.html

[4] https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information

[5] https://coronavirus.wien.gv.at/site/

[6] https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung/informationen-zum-
coronavirus-covid-19

1. European Central Bank
2. longer-term refinancing operations
3. targeted longer-term refinancing operations
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اقدامات دولت اسپانیا در زمینه مقابله با کوید-۱۹

۱. حاکمیت نظام سالمت در اسپانیا

िگیرिهمهिبیماریिاینिباिمقابلهिآمادگیिهایिبرنامهिبهि۱۹-کویدिزمینهिدرिسالمتिنظامिحاکمیت
िرسانیिاطالعि،اضطراریिپاسخिبهिمربوطिسازوکارهایिازجملهिبحرانिاینिمدیریتिنحوهिو
کوید- िکه िزمانی िاز िاسپانیا िکشورिدر ि.دارد िاشاره िدرمانی िبهداشتی िخدماتिبر िنظارت िو
िوزارت ि،شدिشناخته ि)2020िژانویه ि7( िچینिووهان िدر िشایع िزایिبیماری िعامل िعنوانिبه ि۱۹
िپزشکیिهایिفوریتिوिبهداشتی िهشدارهایिهماهنگیिمرکزिطریقिاز िکشورिاین िبهداشت
िخودمختارिبخشि۱7िدرिبهداشتिهایिادارهिهماهنگیिباिراि۱۹-کویدिپروتکلि،۱)CCAES(

اسپانیاि2راهिاندازیिکرد.

िنظامिدرिحاکمिمقامिباالترینिیعنی(ि3سالمتिملیिسامانهिسرزمینیिبینिشورایि،فوریهि4िدر
िسازوکارهایिوिکردिایجادिراिایिمنطقهिوिملیिبهداشتिمقاماتिبینिهمکاریििزمینهि)سالمت
िدرि.کردिتقویت िرا िواگیردارिبیماری िبا िارتباط िدرिسرزمینیिبین िشورایिپایش िوिهماهنگی
ि،بیماری िشیوع िروند िبه िتوجه िبا تا  िفراخواند िرا िمنطقه िرؤسای िوزیرिنخست ि،بعد िهایिهفته
ि.کنند िپیروی िهاिآن िاز िو िکرده िاتخاذ िمختلف िموضوعات िدرمورد िرا िمشترکی िتصمیمات
همزمان،िجلساتिمنظمیिباिحضورिوزیرिبهداشتिوिوزرایिبهداشتिمنطقهिایिبرگزارिمیिشد.

िتمامیिکاملिمسئولیتि،مارسि۱4िدرि»4هشدارिوضعیت«िاعالمिباिوिسلطنتیिحکمिمطابق
िنسبتिوزیرिنخستि.شدिمحولिاسپانیاिدولتिبهि۱۹-کویدिبحرانिباिمقابلهिبهिمربوطिاقدامات
ि،داخلیिامورिوزارتि،دفاعिوزارتिازجملهिمتعددिهایिخانهिوزارتिبهिاختیاراتिتفویضिبه

1. Centre for the Coordination of Health Alerts and Emergencies
2. Autonomous Communities (ACs)
3. The Inter-territorial Council of the National Health System
4. State of Alarm
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िهایिحوزه िدر िبهداشت िوزارت िهمچنین िو िشهری िامور िو िجاییिجابه ि،ونقلिحمل िوزارت
िنظارتििتحتिمذکورिهایिخانهिوزارتिهمهिکهिاستिذکرिشایانि.کردिاقدامिهاिآنिمسئولیت
िحوزه िدر िکه िضروری िاقدامات िکلیه िاجرای िمسئولیت िو िکنندिمی िعمل िبهداشت िوزارت
िشودिمیिمحولिبهداشتिوزارتिبهिنیستिالذکرिفوقिهایिخانهिوزارتिازिکدامिهیچिاختیارات

.)463/2020िسلطنتیिحکم(

िمالیिحمایتिباिکهिکشورिدرمانिوिبهداشتिمراجعिکلیهि،سلطنتیिحکمिمطابقिهمچنین
िمستقیم िنظارت िتحت ि)هاिآن िکارکنان िو िرسمی िمقامات िهمچنین िو( िکنندिمی िعمل िدولت
िمدیریتिمسئولیتिمحلیिوिایिمنطقه िعمومیिادارات िاگرچه ि،دارند िقرار िبهداشت िوزارت
िسلطنتیिحکمिمطابقि،اینिبرिعالوهि.دارندिبرعهدهिراिخودिدرمانیिبهداشتیिخدماتिعملیاتی
िهایिمراقبتिخدماتिارائهिدرिراिسرزمینیिتساویिوिانسجامिکهिاستिموظفिبهداشتिوزارت

بهداشتیिتضمینिکند.

िمرجع िهر ि،اپیدمیولوژیکی िاطالعات िآوریिجمع िزمینه िدر िهماهنگی िافزایش िمنظورिبه
िمرکز िبه िرا िهاिشاخص िاصلی ििمجموعه िمارس ि2۱ िاز िباید िایिمنطقه िدرمان िو िبهداشت
िاصلی िمجموعه ि.دهد िگزارش िپزشکی िهایिفوریت िو िبهداشتی िهشدارهای िهماهنگی
ि،جدیدिشدهिتأییدिبیمارانिمثالिعنوانिبه(िاپیدمیولوژیکिهایिشاخصिि:ازिعبارتستिهاिشاخص
िشدهिپذیرشिبیماران िتعداد(िکارگیریिبه िهایिشاخصि،)فوتیिبیماران ि،شدهिدرمانिبیماران
िعرضه िهایिشاخص िو ि)مراقبتی िخدمات िدهندهिارائه िمراکز िنوع ििمقایسه िو िشده िترخیص िو
िموجودिدرمانیिکادرिوिاحیاءिواحدهایि،پرिهایिتختिظرفیتि،یوिسیिآیिهایिتختिتعداد(
िازجملهिمجددिاحیایिوिبیهوشیिمتخصصانिوिویژهिهایिمراقبتिبخشिپزشکانिخصوصिبه
िمحافظिتجهیزاتिدرموردिبایدिهمچنینिهاिآنि.)رزیدنسیिدورهिپنجمिوिچهارمिسالिپزشکان
िسندिSNDि/267/2020िحکم(िدهندिگزارشिخودिموردنیازिتشخیصیिهایिکیتिوिشخصی

ि.)BOE-Aि-2020-3۹53
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۲. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

िقالبिدرिتوانिمیिراिدرمانیिبهداشتیिامورिباिارتباطिدرिدولتिحمایتیिخدماتि،کلیिطورिبه
िدرمانیिروندिازجمله(िمؤثرिدرمانیिبهداشتیिخدماتिارائهिبرایिریزیिبرنامهिشاملिبخشिسه
िازिبرخیिبرایिضروریिدرمانیिخدماتिتداومिلزومिوि۱۹-کویدिتستिانجامिوिمورداستفاده
िکارिنیرویिوिفیزیکیिهایिزیرساختिتأمینि،)۱۹-کویدिگیریिهمهिدورهिدرिخاصिبیماران

ि.دادिشرحिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبودجهिتأمینिوिکافی

िطولिدرिکارکنانिتعدادिکاهشिوिپزشکیिخدماتिبرایिتقاضاिافزایشिاحتمالिبهिتوجهिبا
िبرخوردارिباالییिاهمیتिازिانسانیिنیرویिوिفیزیکیिهایिزیرساختिتأمینि،۱۹-کویدिشیوع
िو िاحتمالی िکمبودهای िو िکشور िدر िموجود िانسانی िمنابع िو िهاिزیرساخت ि،ادامه िدر ि.است
िدولتिتمهیداتि،همچنینि.گیردिمیिقرارिبررسیिموردिهاिآنिرفعिجهتिشدهिانجامिاقدامات
िمقابلهिراستایिدرिافرادिبیمهिپوششिوिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبودجهिتأمینिزمینهिدرिآلمان

ि.شودिمیिدادهिشرحि۱۹-کویدिبا

برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مؤثر ↙

िهاिجراحیिکهिشدिمقررि۱۹-کویدिبهिمبتالیانििفزایندهिتعدادिبهिپاسخिدرिمارسिدومिهفتهिاز
िهمिاولیهिهایिمراقبتिمراکزिدرि،ترتیبिهمینिبهि.بیفتندिتعویقिبهिغیرضروریिهایिمشاورهिو
िعالئمिدارایिبیمارانिبرایिفقطिاضطراریिهایिمراقبتि،شدندिلغوिغیرضروریिهایिمشاوره
िشدिسازیिپیادهिمزمنिبیمارانिبرایिالکترونیکیिتجویزिسازوکارिیکिوिشدिمیिارائهिتنفسی
िمراکزिبهिمراجعهिبهिنیازیिوिشودिتمدیدिخودکارिصورتिبهिبیمارانिهایिنسخهिاعتبارिمدتिتا
िبرایिآنالینिهایिمشاورهिوिتلفنیिخطوطिازि،راستاिهمینिدرि.باشندिنداشتهिاولیهिهایिمراقبت

مواردिغیرضروریिاستفادهिمیिشد.

िتوزیعिبرایिموجودिروشिبهترینिتعیینिوظیفهि،»هشدارिوضعیت«िاعالمिازिپسिمارسि۱4
िوکارهایिکسبिحتیिو िخصوصیिدرمانی िمراکز ि،نظامی िنیروهای िمنابع िازجمله िفنی िمنابع
िدرि.)463/2020िسلطنتیिحکم(िشدिمحولिبهداشتिوزارتिبهिموقتاिهاिهتلिمانندिخصوصی
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िهایिمراقبت िمراکز िاز िلزوم िصورتिدرिتوانستندिمیिخودمختارिجوامعि،مارسि۱5िاز िنتیجه
िهایिبیماریिوिتصادفاتिویژهिهایिمراقبتिمراکزिوि)هاिآنिپرسنلिجملهिاز(िخصوصیिبهداشتی
िبهिمبتالिبیمارانिبرिعالوهिخصوصيिهايिبیمارستانिکهिشدिمقررिि،عالوهिبهि.کنندिاستفادهिشغلی
िهمچنینिوिشلوغिدولتيिهايिبیمارستانिبیمارانि،هستندिخصوصيिبیمهिدارایिکهि۱۹-کوید
िوिشدهिخالیिبیمارستانيिهايिتختि،ترتیبिبدینिوिکنندिپذیرشिنیزिراिغیرکویدیिبیماران

ि.شودिمیिفراهمिبیشتریिفیزیکیिگیریिفاصلهिامکان

िیاिدولتیिفضاهایिازिکهिبودندिبرخوردارिاختیارिاینिازिبهداشتیिمقاماتि،اینिبرिعالوه
िهایिمراقبت िو िسرپایی िدرمان िمراکز िاحداث िبرای ि)هاिورزشگاه ि،مثال िعنوانिبه( िخصوصی
िبیمارستانि۱6ि،مارسि3۱िتاि،روिاینिازि.)SND/232/2020िحکم(िکنندिاستفادهिبیمارستانی
िهاिآنिبیشترिکهिبودिشدهिاحداثिترिوخیمिمواردिمعالجهिوिپذیرشिبرایिویژهिطورिبهिصحرایی
درिمادریدिمستقرिبودندिوिبهिعنوانिمثالिمیिتوانिبهिبیمارستانिموقتिصحراییि۱300िتختیिدر 
िوزارتिبهिنیزिمسلحिنیروهایि.کردिاشارهि)IFEMA(ि۱مادریدिالمللیिنمایشگاهی بینिمرکز
िمثالिعنوانिبه(िکمکیिخدماتिهرگونهिوिصحراییिهایिبیمارستانिاستقرارिزمینهिدرिبهداشت
िکاربریि،ترتیبिهمینिبهि.رساندندिمیिیاریि)تمیزکاریिوिعفونیिضدि،بیماران िونقلिحمل
िوिگیرندिقرارिاستفادهिموردिبیمارانिبهبودिبرایिتاिشدिدادهिتغییرिمناطقिبعضیिدرिنیزिهاिهتل

ि.)TMAि/277/2020िحکم(िشودिبرداشتهिهاिبیمارستانिدوشिازिباری

िهایिدستگاهिسریعिواکنشिبهبودिراستایिدرिاسپانیاिدولتिکهिاستिذکرिشایانिهمچنین
िبرایिراिمتعددیिقانونیिمقرراتि،۱۹-کویدिگیرिهمهिبیماریिبروزिهنگامिدرिدولتیिاجرایی

ि.استिکردهिتدوینिدولتیिبخشिنهادهایिباिقراردادिانعقادिروندिتسهیل

िدر िعلمی िمؤسسات िبودجه िافزایش िبرای िایिالعاده िفوق िاعتبارهای ि،هاिاین िبر िعالوه
िکارلوسिبهداشت िمؤسسهिبه ि،ویژهिبه िوिاستििشدهिدادهिاختصاصिنوآوری िوिعلومिوزارت
िاینि.استिشدهिاعطاिیوروिمیلیونि30िمجموعिدرि3ملیिتحقیقاتिشورایिوि)ISCIII(ि2سوم

1. Madrid’s exhibition centre
2. Institute for Health Carlos III (ISCIII)
3. National Research Council (CSIC)
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िاپیدمیولوژی िبه िمربوط िهایिبررسی िانجام िجهتिموردنیاز िهایिهزینه ि،العادهिفوق िاعتبارهای
िمورد िدر िتحقیقاتی िهایिپروژه िاجرای िبرای िمستقیم िمالی िهایिکمک िو ि۱۹-کوید िبحران

.)8/2020िقانونیिحکم(िدهندिمیिپوششिنیزिراि۱۹-کوید

िمبتالिبیمارانिویژهिپذیرشिمراکزिبهिنسبتिاولیهिرویکردि:روند درمانی مورد استفاده
िاسپانیاिخودمختارिجوامعिوिکردिتغییرिبیماریिاینिشیوعिروندिتغییرिباिهمزمانि۱۹-کویدिبه

رویکردهایिنسبتاिمتفاوتیिدرिپیشिگرفتند.

िبیمارستانیिهایिاورژانسिوिاولیهिهایिمراقبتिمراکزिهمیشهिمثلि،بحرانिابتدایिهمانिدر
िعالئمिدارایिبیمارانिبهि،آنिازिپسिاندکیि.کردندिمیिپذیرشिراि۱۹-کویدिبهिمبتالिموارد
िراिهاिآنिتاिبگیرندिتماسिروزیिشبانهिاورژانسिمراکزिباिوिبمانندिخانهिدرिکهिشدिتوصیهिخفیف
ि،حاضرिحالिدرि.کنندिاعزامिهاिآنिمنزلिبهिراिسیارिواحدिیکिنیازिصورتिدرिوिکنندिراهنمایی
िاندिکردهिاندازیिراهि۱۹-کویدिمواردिبرایिاختصاصیिتلفنिخطिیکिخودمختارिجوامعिبیشتر
िمربوطिمواردिغیرिبهिدیگریिاضطراریिمواردिمختصिکهिروزیिشبانهिاورژانسिتلفنिباिکه
िخودارزیابیिتستिیکिهمچنینिخودمختارिجوامعिازिبرخیि.داردिفرقि،استि۱۹-کویدिبه
िهاिآنिابتالیिاحتمالिکهिشوندिمیिمتوجهिشهروندانिآنिازिاستفادهिباिوिاندिدادهिترتیبिآنالین

بهिاینिبیماریिچقدرिاست.

िزمانیिمدتिطیि۱۹-کویدिبهिمبتالिمواردिچشمگیرिافزایشिباिهمزمانिکهिاستिگفتنی
िپیداिکاهشिکشورिازिخاصیिمناطقिدرिدرمانिوिبهداشتिسامانهिپاسخگوییिظرفیتि،کوتاه
िبیمارستانیिهایिتختिکمبودिوिاورژانسिهایिبخشिدرिبیمارانिطوالنیिهایिصفि.استिکرده
िداردिداللتिواقعیتिاینिبرिمادریدिشهرिدرिویژهिبهिیوिسیिآيिبخشिهایिدستگاهिوिهاिتختिو
िروشیिهیچिتاکنونि.استिهمراهिتأخیرिباिهاिآنिبعدیिهایिمراقبتिوिبیمارانिتریاژि،نتیجهिدرिو
िبرایिصحراییिهایिبیمارستانिاماि،استिنشدهिپیشنهادिفعلیिشرایطिدرिبیمارانिبندیिسهمیهिبرای
िاورژانسیिاولیهिهایिمراقبتिوिتریاژिارائهिیاिوिبیمارستانिمعمولیिهایिتختिداشتنिنگهिخالی
िمرخصिاستिنزدیکिکهिبیمارانیि،دیگرिطرفिازि.اندिشدهिبرپاिخفیفिعالئمिباिبیمارانिبرای

شوندिنیزिبهिهتلिهاییिمنتقلिمیिشوندिکهिاتاقिهایिمجهزیिبرایिاینिمنظورिدارند.
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िاما ि،استिنشده िمنتشر ि۱۹-کوید िبیماران िبندیिسهمیه िدرمورد िگزارشی िهیچ िاگرچه
िهایिمراقبتिواحدهایि،اسپانیاिویژهिهایिمراقبتिپزشکیिجامعهिکردارشناسيिزیستिکارگروه
िحاوی िکه िاستिکرده िمنتشر िرا िسندی ि،)SEMICYUC( ि۱کرونری िهایिمراقبت िو िحیاتی
िویژه िهایिمراقبت िهایिبخش िدر िبالینی िتصمیمات िاتخاذ िنحوه िدرباره िاخالقی िهایिتوصیه
िارتباط िدر िاخالقی िهایिتوصیه िاین ि،درواقع ि.است ि۱۹-کویدिگیریिهمه िدوره िیودرिسیिآی
ि۱۹-کویدिگیریिهمهिخاطرिبهिفعلیिبحرانیिوضعیتिدرिمختلفिواحدهایिگیریिتصمیمिبا
िبراساسिکمبودिبروزिصورتिدرिبیمارانिپذیرشिدرموردिگیریिتصمیمि)الفि:اندिشدهिارائه
िسایر िبه िیوिسیिآی िبخش िبیماران िارجاع िدرمورد िگیریिتصمیم ि)بिتوزیعی؛ िعدالت िاصل
िدیگرिبیمارستانिیکि،بیمارستانिهمانिدرिایिواسطهिمنابعिسایرिبهिیاिوिیوिسیिآیिهایिبخش
ि.بهداشتیिهایिمراقبتिکارکنانिازिحمایتिجهتिگیریिتصمیمि)جिوिمتفاوت؛िمنطقهिیکिو
िباिمقابلهिنحوهिبهिمربوطिپیشنهاداتिوिهاिدستورالعملिبهترینिبهداشتिوزارتि،اینिبرिعالوه
िیوिسیिآیिهایिبخشिوिهاिبیمارستانिفعلیिشرایطिمدیریتि،عفونتिکنترلिوिپیشگیریि،شیوع
िمداوم िطورिبه िاسناد िاین ि،حال िاین िبا ि.استिکرده िارائه िپذیرिآسیب िهایिگروه िمدیریت िو

ि.شوندिمیिروزرسانیिبه

िدوिدرि۱۹-کویدिتشخیصिبرایिآزمایشگاهیिتستि،کلیिطورिبهि:19-انجام تست کوید
िبیمارستانिدرिوिهستندिتنفسیिحادिعفونتिبالینیिعالئمिدارایिکهिبیمارانیि:استिاجباریिحالت
िبالینی िعالئمिدارایिبیماران िوिدارند؛िرا िبیمارستان िدرिپذیرشिمعیارهای िیا िوिهستندिبستری
िمراکزिکارکنانिیاिوिدرمانیिکادرिجزءिکهिمواردیिدرिشدتیिهرिباिتنفسیिحادिهایिعفونت

مراقبتिهایिاجتماعیिیاिهرिنوعिمراکزिخدماتیिدیگرिنظیرिپلیسिوिنیروهایिنظامیिهستند.

िنظرिصرفि،تنفسیिحادिعفونتिبالینیिعالئمिدارایिپذیرिآسیبिبیمارانिبرایि،آنिبرिعالوه
िانجامिآزمایشگاهیिتستिفردیिبالینیिارزیابیिیکिازिپسिًدقیقاिهاिآنिوضعیتिوخامتिاز
िهستندिخفیفिتنفسیिهایिعفونتिدارایिکهिبیمارانیिدرموردिفوقिفرضیاتिالبتهि.شدिخواهد
िتشخیصیिتستिوिکندिنمیिصدقिاندिداشتهिارتباطि۱۹-کویدिبهिمبتالिبیمارانिباिکهिافرادیिیاिو

روزمرهिبرایिآنिهاिانجامिنمیिشود.

1. Spanish Society of Intensive Care Medicine, Critical Care and Coronary Units 
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िوिاولیهिهایिمراقبتिمراکزिدرिهمिمختلفिخودمختارिجوامعिدرिعمومیिبهداشتिمقامات
ि،اینिبرिعالوهि.اندिکردهिمشخصिتستिانجامिبرایिمخصوصیिهایिمحوطهिهاिبیمارستانिدرिهم
िوिهماهنگیिهایिتیمि،استिقرنطینهिدرिکهिبیماریिهرििخانهिبهिمراجعهिیاिتلفنیिارزیابیिبرای
िکهिکنندिمیिتوصیهिهاिآنिبهिلزومिصورتिدرिوिاندिشدهिتشکیلिاولیهिهایिمراقبتिپاسخگویی
ि.اندिکردهिایجادिراिسرپاییिتستिامکاناتिنیزिخودمختارिجامعهिچندि.کنندिمراجعهिتستिبرای
िاز िپسिو िکردिدرخواستिمعالج िپزشک िتوسط िتوانिمی िفقط िرا िهاिتست िکهिاست िگفتنی
िراिتستिبرایिالذکرिفوقिمعیارهایिبیمارिکهिکردندिتأییدिعمومیिبهداشتिمقاماتिکهिاین

داراست،िموردिآزمایشिقرارिمیिگیرد.

िبرای िآزمایشگاهی िتست ि355000ि،مارس ि22िتا िکهिاندिکردهिاعالم िخودمختارिجوامع
ि640000िاز िایिمجموعهिبهداشت िوزارتि،بعد िبه िتاریخ िآنिاز ि.استिشدهिانجام ि۱۹-کوید
िبرای िدارد िنظر िدر िو िاستिکردهिخریداریिنیز िرا ि۱۹-کویدिسریعिتشخیص िژنिآنتی िتست

ि.دهدिسفارشिتستिاتوماسیونिبرایिرباتि4िعالوهििبهिدیگرिتستिمیلیونि5/5िخرید

िباिرودिمیिانتظارिاگرچهि،استिشدهिتعیینिروزिدرिتستि۱5000िحدودिفعلیिتستिظرفیت
िچندिفقطिظرفिنتیجهिتعیینिقابلیتिکهि۱۹-کویدिسریعिتشخیصिجدیدिهایिتستिازिاستفاده

ि.یابدिافزایشिشدتिبهिتعدادिاینि،دارندिراिدقیقه

دوره  در  خاص  بیماران  از  برخی  برای  ضروری  درمانی  خدمات  تداوم  لزوم 
िانتقالिخطرिکاهشिوिانسانیिمنابعिازिحفاظتिمنظورिبهि،کلیिطورिبهि:19-همه گیری کوید
ि.افتندिتعویقिبهिیاिوिشوندिلغوिضروریिغیرिهایिفعالیتिوिهاिجراحیिکلیهिکهिاستिشدهिمقرر
िخودمختارिجوامعि،رایجिدرمانیिخدماتिبهिغیرکویدیिبیمارانिدسترسیिروندिتسهیلिمنظورिبه
िتا िاندिدادهिافزایش िرا िآنالینिهایिکمکिوिروزیिشبانهिاضطراریिتلفن िخطوطिبه िدسترسی

بتوانندिهرگونهिنیازिاحتمالیिبهिمراقبتिهایिدرمانیिراिدرिسراسرिکشورिپوششिدهند.

िسازوکارिیکिخودمختارिجوامعिهمिداروییिهایिمراقبتिدرموردि،شدिگفتهिکهिهمانطور
िبهिبیمارانिهایिنسخهिاعتبارिمدتिتاिاندिکردهिسازیिپیادهिمزمنिبیمارانिبرایिالکترونیکیिتجویز

ि.باشندिنداشتهिاولیهिهایिمراقبتिمراکزिبهिمراجعهिبهिنیازیिوिشودिتمدیدिخودکارिصورت
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िفعالिراिتلفنिشمارهिسهि۱روانشناسانिعمومیिشورایिهمراهिبهिبهداشتिوزارتि،عالوهिبه
िاینिبهिابتالिدلیلिبهिهاिآنिبستگانिکهिافرادیि،۱۹-کویدिبیمارانिبستگانिازिًعمدتاिتاिاندिکرده

بیماریिواگیردارिدرگذشتهिاند،िکارکنانिدرिخطिمقدمिوिعمومिمردمिحمایتिکنند.

تأمین زیرساخت های فیزیکی  ↙

िامکانिتاिکردिاصالحिایिگونهििبهिراिعمومیिبهداشتिقانونिمرکزیिدولتि،مارسि۱0िدر
िفراهمिکشورिکلिدرिموجودिنیازهایिرفعिبرایिبهداشتیिمحصوالتिوिداروهاिمتمرکزिخرید

.)BOE-Aि-2020-3434िسندि،سلطنتیिحکمिقانون(िشود

िوظیفهि،»هشدارिوضعیت«िاعالمिازिپسिمارسि۱4िشدिگفتهिنیزिاینिازिپیشिکهिهمانطور
िمراکز ि،نظامی िنیروهای िمنابع िازجمله िفنی िمنابع िتوزیع िبرای िموجود िروش िبهترین िتعیین
िبهداشتिوزارتिبهिموقتاिهاिهتلिمانندिخصوصیिوکارهایिکسبिحتیिوिخصوصیिدرمانی
िحمایتिبرایिنیازिموردिکاالیिهرگونهिعرضهिتضمینिجهتिدرिالزمिدستوراتिتاिشدिمحول
िًموقتا िتواندिمی िبهداشت िوزارت ि،ترتیبिبدین ि.کند िصادر िرا िبازار िدر िعمومی िبهداشت िاز
िداروسازیिبخشिبا िمرتبطिهایिساختمانिازجملهिساختمانिنوعिهرिیا िوिهاिکارخانهि،صنایع
िبهداشتिازिحفاظتिبرایिموردنیازिکاالیिهرگونهिاستिقادرिوिدرآوردिخودिتصرفिبهिرا

ि.)463/2020िسلطنتیिحکم(िکندिمصادرهिراिعمومی

تأمین نیروی کار کافی ↙

िمنابع िتوزیع िبرای िموجودिروشिبهترین िتعیین िوظیفهि،»هشدارिوضعیت« िاعالم िزمان िاز
िبه िکشورिهایिبیمارستان िیا िخصوصیिدرمانیिمراکزि،نظامیिنیروهای िمنابعिجملهिازिانسانی
िدستور(िقبلی िشدهिانجام िاقدامات ि.)463/2020िسلطنتیिشد)حکمिمحولिبهداشت िوزارت

ि)SND/232/2020شاملिمواردिزیرिاست:

💠ििمدرکिکهिمتخصصانیिوिعمومیिپزشکانिبرایिتوانندिمیिدرمانिوिبهداشتिمراجع
िدرिهنوزिچنانچهिحتی-िاندिکردهिاخذिاروپاिاتحادیهिازिغیرिبهिکشورهاییिدرिراिخود

1. General Council of Psychologists
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اسپانیاिمجوزिرسمیिنگرفتهिباشند-िمجوزिکارिصادرिکنند؛

💠ििکارिسرिراि)سالि70िزیر(िبازنشستهिپرستارانिوिپزشکانिتواندिمیिمنطقهिصالحिذیिمرجع
िمنظورिبهिاولیهिهایिمراقبتिمراکزिدرिمتخصصانिاینिازि،امکانिدرصورتि.بازگرداند

انجامिوظایفिتریاژिوिمراقبتिخانگیिاستفادهिخواهدिشد.

💠ििاز िپس िکاریिتعطیل िموقت िطور िبه िتوانندिمی िایिمنطقه िدرمان िو िبهداشت िمراجع
िوिدرآورندिتعلیق िحالتिبه िرا ि)روزیिشبانهिکارिاز िپسिکاریिتعطیل िیعنی( िکشیک
िبهि.آورندिرویिدیگرिهایिفعالیتिانجامिبرایिکارکنانिاختیاراتिوिوظایفिتطبیقिبه
ि،استراحتिوिکاریिساعاتिباिارتباطिدرिخاصیिتمهیداتिاستिممکنि،ترتیبिهمین

مجوزها،िمرخصیिها،िتعطیالتिوिکاهشिساعاتिکاریिاتخاذिکنند.

💠ििآخرिسالिکهि»رزیدنتिپزشکان«िخدمتिتعهدिزمانिمدتिکهिداردिوجودिامکانिاین
िتحصیالت िسال िششمین िکه िپزشکانی िیعنی( िگذرانندिمی िرا िخود िرزیدنسی िدوره
िبرایिراिخودिآموزشिسالिچهارمینिحاضرिحالिدرिوिاندिکردهिتمامिراिخودिپزشکی
िممکنिایिمنطقهिدرمانिوिبهداشتिمراجعि.شودिتمدیدि)دهندिمیिانجامिشدنिمتخصص
ि،گذرانندिمی िرا िخود िآموزش िآخر िسال िکه िهاییिرزیدنت िکه िبگیرند िتصمیم िاست
िکهिاستिشدهिمقررि،روिاین िاز ि.شوندिکارिمشغولिدارندिویژهिنیاز िکهिواحدهاییिدر
िافتدिتعویقिبهिبیمارستانिازिخارجिدرिهاिرزیدنتििشدهिریزیिبرنامهिیاिوिمستمرिهایिفعالیت

تاिبتوانندिدرिواحدिهاییिکهिنیازिبهिپرسنلिبیشتریिدارند،िخدماتिالزمिراिارائهिکنند.

💠ििقبولि20۱8िسالिدرिرزیدنسیिدورهिامتحاناتिدرिکهिبهداشتिمتخصصانिاستخدامिمجوز
شدهिاند،िولیिجایگاهیिدرिسیستمिبهداشتिوिدرمانिبدستिنیاوردهिاند،िصادرिمیिشود.

💠ििهاिآنिازिوिگرفتهिتماسिمناطقिبرخیिباिاستिممکنिخاصिشرایطिدرिبهداشتिوزارت
िبه िکه िکنند िمنتقل िدیگری िمنطقه िبه िرا िخودिرزیدنت िپزشکان िکه िکند िدرخواست

ि.دارندिبیشتریिنیازिدرمانیिخدمات

💠ििپزشکیिآخرिسالिدانشجویانिبرایिاستिممکنिایिمنطقهिدرمانिوिبهداشتिمراجع
िهایिفعالیتिبایدिپرسنلिاینि.کنندिتنظیمिمعینिزمانیिدورهिباिقراردادهاییिپرستاریिو

پشتیبانیिراिانجامिدهندिوिتحتिنظارتिدقیقिمتخصصिبهداشتिکارिکنند.
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تأمین بودجه خدمات بهداشتی درمانی ↙

िدرिروزافزونिتقاضایिمدیریتिجهتिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبرایिکافیिبودجهिتأمین
िباिراिمختلفیिتدابیرिدولتि،مارسि۱2िدرिراستاिاینिدرि.استिضروریिکشورिسالمتिنظام
िصادرिفعلیिشرایطिدرिدرمانیिبهداشتیिفزاینده خدماتिوिغیرعادیिهایिهزینهिکاهشिهدف
िدر िکه िسازوکاری ि-۱احتیاطی िصندوقिبه िاضافی िیورو िمیلیون ि۱000 ि،خاصिطورिبه ि.کرد
िوزارتिبهिوिاستिشدهिتزریقि-شودिمیिبینیिپیشिمبرمिنیازिیکिمالیिتأمینिبرایिملیिبودجه
िراिهاिبودجهिاینि،گیرिهمهिبیماریिپیشرفتिروندिبهिبستهि.استिشدهिدادهिاختصاصिبهداشت
िتوانिمیिعمومیिهایिبدهیिوिبودجهिکسریिکنترلिبرایिرایجिهایिمحدودیتिازिنظرिصرف

افزایشिداد.

िهایिبخش िمالی िتأمین िنظام िساماندهی िبه िمربوط िسازوکارهای िمطابق ि،آن िبر िعالوه
िخودمختارिهایिبخشिمبرمिنیازهایिرفعिهدفिباिراिیوروिمیلیونि557/4िمبلغिدولتि،خودمختار

.)7/2020िقانون-िسلطنتیिحکم(िاستिکردهिواریزिهاिآنिحسابिبهिبحرانिباिمقابلهिبرای

िاز ि،بحران िهنگام िدر िخصوصی िهایिبیمارستان िتوسط िشدهिارائه िخدمات िبا िارتباط िدر
िرایج िسازوکار ि-عمومی िهایिتعرفه िاز िاستفاده िبا िکه िرودिمی िانتظار िخودمختار िهایिبخش
िزمانیिبازهिوिمقدارिدرموردि،وجودिاینिباि.کنندिپرداختिراिخدماتिاینिهایिهزینهि-خرید

موردنظرिبرایिپرداختिاینिهزینهिهاिهنوزिتصمیمیिاتخاذिنشدهिاست.

िمشمولिایिجانبهिهمهिخدماتिوिاستिالزامیिبیمهिاسپانیاिسالمتिنظامिدرिاستिذکرिشایان
िصورتिبهिجانبیिلوازمिبرخیिوिداروییिاقالمिجزिبهिتحویلिمحلिدرिخدماتिارائهि.هستندिبیمه
िبیمهिپوششिدریافتिواجدشرایطि،هستندिقانونیिاقامتिدارایिکهिافرادیि.باشدिمیिرایگان
िاورژانسिهایिمراقبتिهمिمقیمिغیرिافرادिبرایि.هستندि۱۹-کویدिدرمانिازिمرحلهिهرिدرिکامل

وिدرمانिمتعاقبिنیزिبهिطورिکاملिتحتिپوششिبیمهिقرارिدارد.

1. Contingency fund
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۳. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

िاین िبیشتر िشیوع िاز िجلوگیری िهدف िبا िکلیدی िعمومی िبهداشت िاقدامات ि،بخش िاین िدر
ि،بیمارिافرادिوिمردمिعمومिبرایिرسانیिاطالعििنحوهि،کلیिطورिبهि.شودिمیिدادهिشرحिبیماری
िعناوین िاز िفرامرزی िسفرهایिبه िمربوط िهایिمحدودیتिو िقرنطینه िبه िمربوط िقوانین िاجرای

ि.باشدिمیिبخشिاینिدرिبررسیिمورد

ارائه هشدارهای بهداشتی به مردم ↙

िهشدارهایिهماهنگیिمرکزिازطریقिبهداشتिوزارتि،ژانویهि7िدرिشدिگفتهिکهिهمانطور
ि۱7िدرिبهداشتिوزارتिهماهنگیिباिکوید-۱۹راिپروتکلि،پزشکیिهایिفوریتिوिبهداشتی
िبه िمربوط िاقدامات िپروتکل िاولین ि،ژانویه ि23 िدر ि.کردिاندازیिراه िاسپانیا िخودمختارिبخش
िتوسط िبیماران िتردد िبر िنظارت िو िانتقال िاز िجلوگیری ि،پایش ि،اولیه िتشخیص िسازماندهی

ि.شدिمنتشرि۱۹۱-کویدिبهिسریعिپاسخिتوسعهिوिطراحیिکارگروه

िخودمختارिبخشि۱7िبهداشتिهایिاداره िوिبهداشت िوزارتिسایتिوبिدرि،طورکلیिبه
िاختصاص िشهروندان िو िمتخصصان िبرای िروزिبه िاطالعات िارائه िبرای िخاصی िصفحات िنیز
िکل िاداره िو िبهداشت िوزارت िتوییتر िرسمی िهایिحساب िدر ि،این िبر िعالوه ि.استिشدهिداده
िروزिبه िاطالعات ि،خودمختار िهایिبخش िدر िذیربط िنهادهای िهمچنین िو ि2عمومی िبهداشت
िرسانیिاطالعिهایिکمپینि.شوندिمیिارائهिشدهिانجامिاقداماتिهمچنینिوि۱2-کویدिشیوعिدرمورد
िدرिمهمिبسیارिهایिپیامिوिاستिشدهिاندازیिراهिخصوصیिوिدولتیिهایिرسانهिدرिنیزिعمومی

موردिمحافظتिشخصیिوिمحافظتिازिآسیبिپذیرترینिافرادिراिاطالعिرسانیिمیिکنند.

िمختلفिهایिسیاستिاجرایिوिگیرिهمهिبیماریिاینिپیشرفتिروندिدربارهिروزिبهिاطالعات
िوزیر िکه िآنجا िاز ि.شودिمی िمنتشر िاسپانیا िدولت िتوسط िروزانه िمطبوعاتی िهایिکنفرانس िدر
िًمعموالि،داردिعهدهिبرिراि۱۹-کویدिشیوعिباिمقابلهिروندिمدیریتिکاملिمسئولیتिبهداشت
िارائه िپزشکی िهایिفوریت िو िهشدارها िهماهنگی िمرکز िرئیس िتوسط िاطالعات िروزترینिبه

1. the Task Force for the Design and Development of a COVID-19 Rapid Response
2. Public Health General Directorate



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس۱60

िاینिدرिفعالिهایिوزارتخانهिتمامि،مارسि۱4िتاریخिدرिهشدارिوضعیتिاعالمिزمانिازि.شودिمی
िاخبارिآخرینिانتشارिبهिموظفि)دفاعिوिداخلیिامورि،اقتصادि،بهداشتिهایिوزارتخانه(िزمینه
िهایिاداره िرؤسای िطریق िاز िًمعموال िمختلف िایिمنطقه िهایिدولت ि،همچنین ि.هستند िمربوطه
िمحلی िهایिرسانه िبه िمنطقه िدر िبیماری िشیوع िپیشرفت िروند िمورد िدر िخودिمنطقه िبهداشت

اطالعिرسانیिمیिکنند.

فاصله فیزیکی ↙

िایجاد िبه िمربوط िاقدامات िدرنگिبی ि،جامعهिدرिویروسिشیوعिاولین िاعالم िبا ि،مارس ि3
िتعداد िکه िایिحرفهिورزشی िمسابقات िتمام ि،بعد िبه िتاریخ िاین िاز ि.شد िانجام िفیزیکی ििفاصله
ि.شدند िبرگزار िبسته िدرهای िپشت ि،داشتند ि۱۹-کوید िپرخطر िمناطق िدر िزیادی िهواداران
िدرिآتیिروزهایिدرिتاिشدिدرخواستिدرمانिوिبهداشتिمتخصصانिهمهिازि،اینिبرिعالوه

کنفرانسिها،िدورهिهایिآموزشیिیاिسمینارهاिشرکتिنکنندिوिدرिدسترسिباشند.

िنمایندگان िبا िبهداشت िوزارت( िسالمت िملی िسامانه िسرزمینیिبین िشورای ि،مارس ि۹
िکرونایिویروسिانتشارिسرعتिکاهشिبرایिجدیدिاقداماتिموردिدرि)خودمختارिهایिبخش
िو ि۱)ویتوریا( िباسک िمنطقه िاز िهاییिبخش ि،مادرید िمانند िمناطقی िدر ि.کردند िتوافق िجدید
िشدندिتعطیلिهاिدانشگاهिوिمدارسि،بودिشدهिاعالمिآنجاिدرिشیوعिکهि2)الباستیدا(िالریوخا
िسفرهای िاز िکه िشد िتوصیه िرسما िکشور िکل िبه ि،این िبر िعالوه ि.شد िتوصیه िدورکاری िو
िبیماران िیا िمزمن िبیماران ि،مسن िافراد िیعنی( िپرخطر िهایिگروه िبه ि.کنند िپرهیز िضروریिغیر
िبه िمجبورिچنانچهिوिبمانند िخانهिدرिکهिشدिتوصیهिویژهिطورिبه ि)ایمنی िسیستمिنقصिدارای
िمتریि۱िحداقلिفاصلهिدیگرانिازि،شدندि)درمانیिویزیتिوिخریدिبرایिمثاًل(िمنزلिازिخروج
िهایिتوصیهि-عفونتिعللिازिنظرिصرفि-داشتندिتنفسیिعالئمिکهिافرادیिبرایि.باشندिداشته

خاصیिبرایिبستریिخانگیिآنिهاिدادهिشد.

िشدهिذکرिقبلیिمواردिتکمیلिجهتिدیگریिهایिطرحिاسپانیاिوزیرانिهیئتि،مارسि۱0

1. Basque Country (Vitoria)
2. La Rioja (Labastida)



۱6۱ اقدامات دولت اسپانیا در زمینه مقابله با کوید-۱۹

िبه/ازिمستقیمिپروازهایिکلیهि،جدیدिهایिطرحिاینिبراساسि.کردिتصویبिمارسि۹िروزिدر

िشدिلغوिماهिیکिمدتिبهिبازنشستگانिعمومیिیارانهिباिسفرिدرآمدند؛िتعلیقिحالتिبهिایتالیا
िطیिتوانندिمیिسالمندانि،)IMSERSO(ि۱اجتماعیिخدماتिوिسالمندانिمؤسسهिبرنامهिمطابق(
िپشتिبایدिورزشیिرویدادهایिکنند(؛िسفرिاسپانیاिمناطقिسایرिوिساحلیिمناطقिبهिتعطیالت
िبهداشتिمراجعिتوسطिبایستिمیिاجتماعاتिیاिهاिجشنिسایرिوिشدندिمیिبرگزارिبستهिدرهای
िآنجا िدر िبیماری िکه िمناطقی िدر िاگرچه ि-شدندिمی िارزیابی िجداگانه िصورت िبه िدرمان िو
िوزارتि،اینिبرिعالوهि.بودندिشدهिممنوعिنفرि۱000िازिبیشिرویدادهایि،بودिکردهिسرایت
ि)CETI( 3مهاجرانिموقتिاقامتिمراکزिکهिدادिمهاجرت2 دستورिوिاجتماعیिتأمینि،شمول

بایدिبخشिهایिخاصیिراिبرایिقرنطینهिایجادिکنند.

िکلिدرिاجتماعیिگیریिفاصلهिاقداماتिگسترشिدرموردिسرزمینیिبینिشورایि،مارسि۱2
िدورکاریिاجرایिوिحضوریिآموزشیिهایिبرنامهिکهिشدिمقررिهمچنینिوिکردिتوافقिکشور
िیعنی( िجمهور िرؤسای िکنفرانس िبه िهاिتوصیه िاین िارائه िاز िپس ि،رو िاین िاز ि.شود िمتوقف

ि.شدندिاجراिکشورिسطحिدرिمواردिاینि)خودمختارिهایिبخشिرؤسایिوिوزیرिنخست

िشدتिبهिکشورिسراسرिدرिآمدिوिرفتिمحدودیتि،»هشدارिوضعیت«िاعالمिباि،مارسि۱4
िتاिدیگرिروزि۱5िمدتिبهिسپسिوिروزि۱5िمدتिبهिابتدا िدرिمحدودیتिاینिکهिشدिاعمال
िبودندिموظفिشهروندانि،دورهिاینिدرि.)463/2020िسلطنتیिحکم(िشدिتمدیدिآوریلि۱۱
िبسیار िهایिفعالیت िانجام िبرای िعمومیिهایिجادهिاز िاستفاده िبه िمجازिفقط िو िبمانند िخانهिدر
िکار؛िسرिرفتنिاساسی؛िنیازهایिیاिداروییिاقالمि،غذاییिموادिبهिدستیابیिیعنیि:بودندिخاص
ि،سالمندانिازिمراقبتिوिکمکिمنزل؛िبهिبازگشتिکاری؛िمسافرتिدرمانی؛िمراکزिدرिحضور
िیاिمالیिمؤسساتिازिبازدیدिپذیر؛िآسیبिافرادिویژهिبهिوिمعلولینि،سرپرستिبیिافرادि،کودکان
िازिاستفادهिبهिمجازिفقطिخصوصیिنقلیهिوسایلि،مشابهिطورिبهि.ضروریिوिموجهिدالیلिسایر
िسوختिهایिجایگاهिدرिگیریिسوختिیاिالذکرिفوقिهایिفعالیتिانجامिبرایिعمومیिهایिجاده

1. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
2. Ministry of Inclusion, Social Security and Migrations
3. Centres for Temporary Stays of Migrants (CETI)
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िافرادिدرموردिمگرि،بپردازدिهاिفعالیتिاینिبهिتوانستिمیिنفرिیکिفقطिکهिاستिگفتنیि.بودند
بیिسرپرستिیاिمعلولिکهिمجازिبهिداشتنिهمراهिبودند.

िمقاطعिتمامیिدرिوिکشورिکلिدرिرسمیिطورिبهिحضوریिآموزشि،آموزشिباिرابطهिدر
िقانونिاینि.درآمدندिتعلیقिحالتिبهिًرسماिخصوصیिوिدولتیिمراکزिدرिتحصیلیिهایिدورهिو

مشروطिبرिاینिبودिکهिکالسिهاिوिفعالیتिهایिآموزشیिبهिصورتिآنالینिادامهिیابند.

िهاییिفروشگاهिاستثنایिبهि،شدندिبستهिغیرضروریिفروشیिخردهिهایिفروشگاهि،اینिبرिعالوه
िمحصوالتि،ارتوپدیिوिپزشکیिچشمिمحصوالتि،نوشیدنیि،غذاییिموادिفروشिزمینهिدرिکه
िهایिمغازه ि،هاिبنزین िپمپ ि،فروشیिروزنامه िهایिدکه ि،هاिشوییिرخت ि،هاिداروخانه ि،بهداشتی
ि.داشتندिفعالیتिخانگیिحیواناتिغذاییिموادिهایिفروشگاهिیاिمخابراتیिوिفناورانهिتجهیزات
िمعینिزمانिهرिدرिهاिفروشگاهिداخلिدرिحاضرिافرادिتعدادिبرایिهاییिمحدودیتि،همچنین
िحداقلिکهिبودندिموظفिمردمिوिشدिاجباریिهاिفروشگاهिازिخارجिدرिبندیिصفिوिشدिتعیین

ि۱مترिازिهمिفاصلهिبگیرند.

िاجتماعاتिوिهاिجشنिهمچنینिوिتئاترिهایिسالنिوिهاिکتابخانهि،هاिموزهिمانندिفرهنگیिمراکز
िبهداشتیिهایिمراقبتिکارمندانिبرایिکهिآنهاییिجزिبهिهاिرستورانिوिهاिهتلि.شدندिلغوिمحلی
िحضورि،ترتیبिهمینिبهि.شدندिتعطیلिخودिنوبهिبهिنیزिبودندिکارिمشغولिکامیونिرانندگانिیا
िحداقلिرعایتिامکانिکهिصورتیिدرिجنازهिتشییعिوिمذهبیिمراسماتिوिعبادیिاماکنिدر

فاصلهिوجودिنداشت،िممنوعिشد.

िکهिآنهاییिجزिبهि،کارگرانिکلیهि.شدिاجراिتعطیلیिجهتिتریिجدیिاقداماتि،مارسि2۹
िمشاغلि.بمانندिخانهिدرिآوریلि۹िتاिمارسि30िازिبودندिموظفिدادندिمیिارائهिضروریिخدمات
िوिمحصوالتि،داروि،بهداشتیिمحصوالتि،هاिنوشیدنیि،غذاییिموادिتضمینिبرایिنیازिمورد
िخدماتिمراکز ि،انرژی िتأمین िو िحیوانات िو िدام िخوراکि،بهداشتی िهایिمراقبت िتجهیزات
ि،شهروندانिازिحفاظتिزمینهिدرिفعالिمراکزिمثالिعنوانििبه(िامنیتیिمراکزि،درمانیिبهداشتی
िخدمات िیا िمالی िخدمات ि،هاिرسانه ि،کاال िنقلिوिحمل ि،)شخصی िامنیت ि،زندان िکارمندان

.)۱0/2020िقانونि-िسلطنتیिحکم(िشوندिمیिمحسوبिضروریिمشاغلिجزءिمخابراتی
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انزوا و قرنطینه ↙

िکشورिواردिچینिازिکهिافرادیिتشخیصिجهتिنظارتिوिپایشिسازوکارهایि،ژانویهि23
िمخاطبینिوिشدندिمیिقرنطینهिاسپانیاिبهिورودिحینिمشکوکिمواردिهمهि.شدندिاجراि،شدندिمی

احتمالیिآنिهاिنیزिتحتिنظرिقرارिمیिگرفتند.

िدرिیا िوिبودند िکردهिبازدید िپرخطرिمناطقिاز िکهिخفیفिعالئمिدارایिافراد ि،فوریهि25
िهفتهि2िمدتिبهि)ایتالیاिوिایرانि،ژاپنि،سنگاپورि،جنوبیिکرهि،چین(िبودندिمبتالिافرادिباिتماس

قرنطینهिمیिشدندिوिمخاطبینिاحتمالیिآنिهاिنیزिتحتिنظرिقرارिمیिگرفتند.

िداشتندिخفیفिعالئمिکهि۱۹-کویدिبهिمبتالिشدهिتأییدिافرادिوिمشکوکिافرادिازिفوریهि28िاز
िتلفنिطریقिازिمنزلिدرिمراقبتिتیمिیکिتوسطिتاिکنندिقرنطینهिراिخودिخانهिدرिکهिشدिخواسته

ि.شوندिبستریिبالفاصلهिلزومिدرصورتिوिگیرندिقرارिپیگیریिموردिمنزلिدرिویزیتिیاिوिو

محدودیت های مربوط به سفر های فرامرزی ↙

िامنیتیिنیروهایि،)463/2020िسلطنتیिحکم(ि»هشدارिوضعیت«िاعالمिازिپسिمارسि۱4
िمستقیمिفرمانिتحتिمحلیिوिایिمنطقهिپلیسिهمچنینिوिحقوقیिاجراییिهایिدستگاهिوिاسپانیا
िمداخلهिدرخواستिقوانینिاجرایिجهتिلزومिصورتिدرिتاिگرفتندिقرارिداخلیिامورिوزیر

ि.شودिصادرिمسلحिنیروهای

ि،مارسि22िدرिوिشدिبستهिساکنینिازिغیرिبهिهمهिرویिبهिکشورिزمینیिمرزهایि،مارسि۱6
िاینिازि.شدिاعمالिنیزिبنادرिوिهاिفرودگاهिدرिاروپاिکمیسیونिسیاستिباिمطابقिمحدودیتिاین
िزندگیिمحلिبهिکهिکنندिثابتिتوانستندिمیिکهिصورتیिدرिساکنانिیاिاسپانیاिاتباعिفقطि،رو

خودिبازिمیिگردندिمجازिبهिورودिبهिکشورिبودند.

جابه جایی )حمل ونقل( ↙

िضروریिغیرिمسافرتिهرگونهिازिکهिکردندिتوصیهिدرمانिوिبهداشتिمراجعि،مارسि۹िاز
िسلطنتیिحکم(िمارس ि۱4िدر ि»هشدارिوضعیت« िصدورिاز िپسि.شودिجلوگیریिاسپانیا िدر



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس۱64

िدولتیिهمिوिخصوصیिاپراتورهایिهمिوिشدिدنبالिبیشتریिجدیتिباिتوصیهिاینि،)463/2020
िعمومیिونقلिحملिمعمولिظرفیتिدرصدیि50िحداقلिکاهشिبهिموظفिکشورिسطحिدر
ििتحتिعمومیिنقلिوिحملिموردिدرिظرفیتिدرصدیि50िکاهشिکهिاستिذکرिشایانि.شدند
िباिرودिمیिانتظارिهاिآنिازिوिشودिمیिاعمالिمستقیمिطورिبهिمحلیिوिایिمنطقهिدولتیिنهادهایिنظر
िواگیردارिبیماریिاینिویژهिتکاملिسیرिوिضروریिخدماتिارائهिبرایिموردنیازिمیزانिبهिتوجه
ििهمه ि.بگیرند िتصمیم िعمومی िونقلिحمل िظرفیت िکاهش िمیزان िدرمورد ि،خود िمنطقه िدر
िگیریिفاصلهिهایिسیاستिهمچنینिوिخودिپرسنلिبرایिحفاظتیिاقداماتिمجبورندिاپراتورها

فیزیکیिدرिوسایلिنقلیهिراिعملیिکنند.

۴. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

िوिایمنیिحفظि،ضروریिهایिمراقبتिارائهिراستایिدرिمتعددیिحمایتیिاقداماتिاسپانیاिدولت
िاستिدادهिانجامिخودिجامعهिپذیرिآسیبिقشرिوिکارگرانिشغلیिحمایتिوिغذاییिموادिتأمین

ि:شودिمیिدادهिشرحिاختصارिبهिبخشिاینिدرिکه

حمایت از دانش آموزان  ↙

िتعطیلی िایام िدر िآموزانिدانش िبه िکمکिجهتिمتعددی िحمایتیिاقدامات िاسپانیا िدولت
िخودمختارिهایिبخشिبهिیوروिمیلیونि25िاسپانیاिدولتि،مارسि۱2िدرि.استिدادهिانجامिمدارس
िرایگان िرستوران िاز िقباًل िکه िپذیرिآسیبिهایिبچه िغذایی िهایिوعده िتا िاستिداده िاختصاص
ि.)7/2020िقانونیिحکم(िکنندिتأمینिراिاستिبستهिحاضرिحالिدرिوिکردندिمیिاستفادهिمدرسه

ि،منابعिپرورشिوिآموزشिوزارتि،منزلिدرिآموزشिاز िحمایتिبا िارتباط िدرि،همچنین
िارتقای िجهت िهاिخانواده िو िآموزانिدانش ि،معلمان िبرای िرا िآنالین िافزارهایिنرم िو िابزارها
िگردآوریि)https://aprendoencasa.educacion.es(िسایتिوبिدرिالکترونیکیिیادگیری
िفناوری िبه िآموزانिدانش िدسترسی िزمینه िدر िموجود िهایिنابرابری िرفع िمنظورिبه ि.کندिمی
िکندिمی िپخش िتلویزیونی िویژه िهایिبرنامه िجمعه िتا िدوشنبه िاز िوزارتخانه िاین ि،اطالعات
िدرिیاिوिندارندिاطالعاتिفناوریिتجهیزاتिگونهिهیچिکهिسالهि۱6िتاि6िآموزانिدانشिبرای(
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िو िآموزش िوزارت ि،مارس ि30 िتاریخ िدر िاین िبر िعالوه ि.)ندارند िدسترسی िاینترنت िبه िخانه
िبینिدرिتاिاستिکردهिارسالिخودمختارिهایिبخشिبهिراिکارتिسیمि20000िحداکثرिپرورش
िتوزیع िندارند िدسترسی िاطالعات िفناوری िبه िکه िایिوحرفهिفنی िو िدبیرستانی िآموزانिدانش
िبینिویدئوییिکنفرانسिجلساتिبرگزاریिبرایिWEBEXिمجوزهایि،ترتیبिهمینिبهि.شوند

ि.استिشدهिصادرिآموزانिدانشिوिمعلمان

حمایت از افراد آسیب پذیر ↙

िخدماتिپوششिتحتिهاिآنिبیشترिکهिپذیرिآسیبिافرادिازिحمایتिگسترشिراستایिدر
िمارسि۱7िتاریخिدرिخودمختارिهایिبخشिبهिیوروिمیلیونि300िمبلغिدولتि،هستندिاجتماعی
िمواد िتأمین िو िایمنی िحفظ ि،حمایت ि،ضروری िهایिمراقبت िارائه िمنظورिبه ि.استिکرده िاعطا
िمراکز िمانند िاجتماعی िمراکز िتعطیلی िدلیل िبه िکهिمعلول िو िسرپرستिبی ि،مسنिافراد िغذایی
िخدمات िگسترش िبرای िهمچنین िو िاندिشده िمتضرر िفقرا िاطعام िمحل िیا िو िروزانه िمراقبت
िاینि،خانمانिبیिافرادिبهिاولیهिخدماتिارائهिازिاطمینانिوिهاिآنिخانگیिوिدورिراهिازिنگهداری
िتسهیالتि،مناطقिبیشترिدرि.استिیافتهिاختصاصिاجتماعیिحقوقिوزارتिبهिاحتیاطیिوجوه
ि.)8/2020िقانونیिحکم(िاندिشدهिایجادिبحرانिاینिطیिدرिخدماتिاینिتخصیصिبرایिعمومی
िوضعیت«िخاطرिبهिاقدامिهرگونهिبرایिنیزिمسلحिنیروهایिمارسि۱5िازिکهिاستिذکرिشایان
िوزارتिوि)مارسि۱5िتاریخिدرिصادرهिدستورالعمل(िاندिدرآمدهिباشिآمادهिحالتिبهि»هشدار
िبهिنشینिزاغهिهایिشهرکिوिخانمانिبیिافرادिازिحمایتिبهिمربوطिدستوراتिاجرایिدرिدفاع

وزارتिحقوقिاجتماعیिکمکिمیिکندि)دستورالعملिصادرهिدرिتاریخि۱6िمارس(.

िدارندिوخیمیिمالیिشرایطि۱۹-کویدिبحرانिخاطرिبهिکهिکسانیिوامिپرداختि،طرفیिاز
िحکمि8/2020؛ िقانونی िحکم( िافتدिمی िتعویق िبه ि)دارند िآزاد िمشاغل िکه िافرادی िجمله िاز(
िقراردادهایि،استििافتادهिتعویقिبهिپذیرिآسیبिافرادिاخراجि،اینिبرिعالوهि.)۱۱/2020िقانونی
िشرایطिدارایिمستاجرانिوिشدهिتمدیدिآیندهिماهि6िتا िخودکارिطورिبه िساکنینिبرایिاجاره
िو िکنند िتمدید िدرخواست िخود िمعوقه िهایिاجاره िپرداخت िبرای िتوانندिمی िپذیرिآسیب
िکنند िپرداخت िرا िخودििاجاره िبتوانند िتا िکنند िاستفاده िعمومیिخردिاعتباردهی िاز िتوانندिمی
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ि،برق(िانرژیिتأمینि،»هشدارिوضعیت«िهنگامिدرिترتیبिهمینिبهि.)۱۱/2020िقانونیिحکم(
िشدिنخواهدिقطعिدلیلیिهیچिبهिوिشودिمیिتلقیिضروریिآبिتأمینिوि)گازि،گرمایشیिنفت
िکنندिمتوقفिراिخودिخدماتिتوانندिنمیिنیزिمخابراتیिهایिشرکتि.)۱۱/2020िقانونیिحکم(

.)8/2020िقانونیिحکم(

िمتعددیिتمهیداتिنیزि۱»خانگیिخشونتिدربارهिملیिتوافقنامه«िاصطالحिبهिباिارتباطिدر
िوिکمکिافزایش िجهتिدرिبودجهिمصرفिبهبود िهدفिبا ि۱2/2020िسلطنتیिحکمिمطابق
िاتخاذिخودمختارिهایिبخشिوिاسپانیاिدولتिهماهنگیिباिخانگیिخشونتिقربانیانिازिحمایت

.)۱2/2020िقانونیिحکم(िاستिشده

حمایت شغلی کارگران ↙

िبندیिطبقه ि»کاری िحادثه« िعنوان िتحت िکشور िاین िدر िمارس ि۱۱ िاز ि۱۹-کوید िبه िابتال
िسرिبه िمرخصیिدرिکروناिویروسिبه िابتال िدلیلिبه िکهिکارگرانیि،ترتیبिاین िبه ि.استििشده
िمبلغیिوिگیرندिمیिقرارिاجتماعیिتأمینिبیمهिپوششिتحتिبیماریिاولिروزिهمانिازि،برندिمی
.)6/2020िقانونیिحکم(िکنندिمیिدریافتिراिخودिمالیاتिمشمولिدرآمدिازिدرصدि75िمعادل

ि.شودिاعمالिدورکاریिسیستمिامکانिصورتिدرिاستिشدهिمقررिمارسि۱7िازिهمچنین
िمراقبتिبه िمجبورिکهिکارگرانیिازिدستهिآنिبرایिکاریिساعاتिکاهشिوिپذیریिانعطاف
ि،کارکنانिاخراجिازिجلوگیریिمنظورिبهि.استिشدهिشمردهिمجازिنیزिهستندिخودिبستگانिاز
ि2قراردادهاिموقتिتعلیقिمانندिالزمिتدابیرिتوانندिمیिخودिفعالیتिتعدیلिبرایिوکارهاिکسب

.)8/2020िقانونیिحکم(िکنندिاتخاذिراिکاریिروزهایिتعدادिکاهشिیاिوि)ERTE(

िیاिاندिدرآمدهिتعلیقिحالتिبهिًموقتاिکهि)داخلیिخدماتिجملهिاز(िکارگرانिازिدستهिآن
िشرایطिواجدि،استिیافتهिکاهشिشدتिبهि۱۹-کویدिبحرانिدلیلिبهिهاिآنिدرآمدिکهिافرادی
िشرایطिواجدिهاिآنिعادیिشرایطिدرिاگرिحتیिهستند؛िماهि۱िمدتिبهिبیکاریिمزایایिدریافت

.)۱۱/2020िقانونیिحکمि8/2020؛िقانونیिحکم(िنباشند

1. National Agreement on Domestic Violence
2. Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
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िدرिضروریिغیرिهایिفعالیتिتمامिوिشدهिشدیدترिهاिتعطیلیिکهिآوریلि۹िتاिمارسि30िاز
िهستندिدورکاریिبهिقادرिکهिکسانیिجزिبه(िکارگرانिبرایि،اندिشدهिمتوقفिزمانیिبازهिاین
ि،روिاینिازि.استिشدهिگرفتهिنظرिدرि»جبرانिقابلिمرخصی«ि)دارندिتعلیقیिقراردادهایिیاिو
िهایिساعتि،هاिتعطیلیिاتمامिازिپسिوिکردिخواهندिدریافتिراिخودिحقوقिهمچنانिکارگران
िموقتिکارگرانिبهि،عالوهिبهि.)۱0/2020िقانونیिحکم(िکردिخواهندिجبرانिراिرفتهििدستिاز
ि440ि،نیستندिبیکاریिمزایایिدریافتिشرایطिواجدिوिاندिشدهिبیکارिتعطیلیिاعالمिازिپسिکه

.)۱۱/2020िقانونیिحکم(िشدिخواهدिاعطاिالعادهिفوقिمزایایिیورو

िتمدیدिماهिششिمالیاتिپرداختिمهلتिخودिنوبهिبهिنیزिآزادिشغلिدارایिکارگرانिبرای
िبرिعالوهि.افتادिخواهدिتعویقिبهिهمिاجتماعیिتأمینिسازمانिبهिهاिآنिبدهیिپرداختिوिشودिمی
ि»هشدارिوضعیت«िدلیلिبهिیاिوिباشدिدرآمدهिتعلیقिحالتिبهिهاिآنिفعالیتिکهिصورتیिدرि،این
िدادهिتغییرिراिانرژیिتأمینिقراردادهایिتوانندिمیि،باشدिیافتهिتوجهیिقابلिکاهشिهاिآنिدرآمد

.)۱۱/2020िقانونیिحکم(िکنندिموکولिدیگریिوقتिبهिراिخودिهایिپرداختिو

िیاिغیرمترقبهिمواردिنظیرिدالیلیिبهिهمیشهिمثلिتوانندिنمیिوکارهاिکسبिکهिاینिآخرिنکته
िوिدرمانیिبهداشتیिمراکزि،ترتیبिهمینिبهि.کنندिتعدیلिراिخودिکارिنیرویिاقتصادیिعلل
िمجازिایامिاینिدرिنیزिکنندिمیिمراقبتिمعلولिیاिسرپرستिبیि،مسنिافرادिازिکهिاجتماعیिمراکز

.)۹/2020िقانونیिحکم(िنیستندिخودिکارिنیرویिتعدیلिبه

منبع 

[1] http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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اقدامات دولت آلمان در زمینه مقابله با کوید-۱۹

۱. حاکمیت نظام سالمت در آلمان

िبیماری िاین िبا िمقابله िآمادگیिهایिبرنامه िبه ि۱۹-کویدिزمینهिدرिسالمتिنظام िحاکمیت
ि،اضطراری िپاسخ िبه िمربوط िسازوکارهای िازجمله( िبحران िاین िمدیریت िنحوه िو िگیرिهمه

ि.داردिاشارهि)درمانیिبهداشتیिخدماتिبرिنظارتिوिرسانیिاطالع

िرابرتिمؤسسهिتوسطि2005िسالिدرि۱آلمانिآنفوالنزایिپاندمیिباिمقابلهिآمادگیिبرنامه
िاولیه िاقدامات िبر िمشتمل िبرنامه िاین ि.شودिمی िروزرسانیिبه िمداوم िطورिبه िو ििشده िتهیه िکوخ
िترिکوچکिنواحیिوि)فدرالिهایिایالت(िایिمنطقهिسطحिدرिپاندمیिباिمقابلهिآمادگیिجهت
िمؤسسه िتوسط ि۱۹-کوید िبا िمقابله िدرباره िمکمل िبرنامه िیک िنیز िمارس ि4 िتاریخ िدر ि.است
िشیوعिنرخिکاهشि:ازिعبارتندिآنिاهدافिکهिاستिشدهिافزودهिمذکورिبرنامهिبهिکوخिرابرت
िضروریिعمومیिخدماتिارائهि،مبتالिافرادिمعالجهिتضمینि،۱۹-کویدिازिناشیिومیرिمرگिو
ि،همچنینि.جامعهिعمومिوिهاिرسانهि،گیرندگانिتصمیمिبرایिمختصرिوिدقیقिاطالعاتिارائهिو
ि،ابتال िمواردिتعریف ि،تشخیصि،خطرिسنجشिمعیارهای िدربارهिاطالعاتیिحاویिبرنامه िاین
پیشگیریिوिکنترلिعفونت،िمدیریتिمواردिابتال،िنظارتिوिاطالعिرسانیिدربارهिبحرانिکوید-
िکهिاستिگفتنیि.شودिمیिاجراिکاهشिوिحفاظتि،مهارिشاملिمرحلهिسهिدرिوिباشدिمیि۱۹
िمسئولیتिفدرالिهایिایالتि،ایिمنطقهिسطحिدرिپاندمیिباिمقابلهिآمادگیिهایिبرنامهिبراساس
िبرعهدهिراिهاिایالتिدرिعفونیिهایिبیماریिکنترلिوिپیشگیریिبهिمربوطिاقداماتिاغلبिاجرای
िمؤسسهिمانندिفدرالिمراجعि،البتهि.استिشدهिآلمانिدرिاقداماتिتنوعिبهिمنجرिامرिهمینिوिدارند
िدر िرا िخودिوظایف ि،عمومی िسالمتिادارات िمانند िمحلی िمراجع िهمچنین िو िکوخिرابرت

ि.دهندिمیिانجامिمرکزیिدولتिوिفدرالिهایिایالتिاقداماتिراستای

1. German Influenza Pandemic Preparedness Plan
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िعنوانिبهिپاندمیिشیوعिهنگامिعمومیिسالمتिازिحفاظتिقانون«िموجبिبهिمارسि27िدر
िشدهिدادهिافزایشिموقتिطورिبهिبهداشتिوزارتिاختیاراتि،»۱ملیिسطحिدرिمهمिموضوعی
िوिداروिتدارکिزمینهिدرिبهداشت िوزارتिبه िجدیدیिاختیارات िاکنونिهمिمثال िعنوانिبه िو
िحفاظت िتجهیزات ि،آزمایشگاهی िتشخیص िملزومات ि،مخدر िمواد िشامل िپزشکی िوسایل
िتفویض िموجبिبه ि،همچنین ि.استिشده िتفویض िضدعفونی िجهت िمحصوالتی िو िشخصی
िهایिروشिبهिراिخودिدرمانیिکادرिظرفیتिتواندिمیिبهداشتिوزارتि،جدیدिاختیاراتिاین
िدرिدرمانیिبهداشتیिپرسنلिبهिتواندिمیिبهداشتिوزارتि،مثالिعنوانिبهि.دهدिافزایشिمختلف
िتفویضि،البتهि.کندिاعطاिمجوزि،باشندिشرایطिواجدिدرمانیिکارهایिانجامिجهتिکهिصورتی
िپرستارانिمجوزهای«िوिشودिمیिفسخि202۱िآوریلिاولिدرिبهداشتिوزارتिجدیدिاختیارات
ि202۱िژانویهिاولिدرिنیزि»اورژانسیिشرایطिاینिدرिدرمانیिکارهایिانجامिبرایिپیراپزشکانिو

ि.شوندिمیिمنقضی

سرپرستی  تحت  بحران  مدیریت  ستاد  پاندمی،  با  مقابله  آمادگی  برنامه های  متعاقب 

وزارت بهداشت و وزارت کشور ایجاد شده است و مؤسسه فدرال دارو و ابزارهای پزشکی، 

مؤسسه روبرت کوخ و مؤسسه پاول ارلیش )PEI( 2 به ستاد توصیه های علمی الزم را ارائه 

می کنند. این ستاد با نهادهای بین المللی )به عنوان مثال، سازمان بهداشت جهانی و سازمان 

همکاری های اقتصادی و توسعه( همکاری نزدیک دارد.

۲. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

िتوانिمیिراिدرمانیिبهداشتیिامورिباिارتباطिدرिآلمانिدولتिحمایتیिاقداماتि،کلیिطورिبه
िازجملهिمؤثرिدرمانیिبهداشتیिخدماتिارائهिبرایिریزیिبرنامهि)۱िشاملिبخشिسهिقالبिدر
िتأمینि)3िوिکافیिکارिنیرویिوिفیزیکیिهایिزیرساختिتأمینि)2ि،مورداستفادهिدرمانیिروند

ि.دادिشرحिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبودجه

िطولिدرिکارکنانिتعدادिکاهشिوिپزشکیिخدماتिبرایिتقاضاिافزایشिاحتمالिبهिتوجهिبا

1. “Act for Protecting the Public (Health) in an Epidemic Situation of National Importance”
2. Paul-Ehrlich Institute
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िبرخوردارिباالییिاهمیتिازिانسانیिنیرویिوिفیزیکیिهایिزیرساختिتأمینि،۱۹-کویدिشیوع

िو िاحتمالی िکمبودهای िو िکشور िدر िموجود िانسانی िمنابع िو िهاिزیرساخت ि،ادامه िدر ि.است
िدولتिتمهیدات ि،همچنینि.گیردिمیिقرار िبررسی िموردिآنها िرفعिجهتिشدهिانجام िاقدامات
िمقابلهिراستایिدرिافرادिبیمهिپوششिوिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبودجهिتأمینिزمینهिدرिآلمان

ि.شودिمیिدادهिشرحि۱۹-کویدिبا

برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مؤثر ↙

िهایिعملیات िو िهاिجراحی िهمه िنمود िدرخواست िهاिبیمارستان िاز िدولت िمارس ि۱2 िدر
िدر िتا िنمایند िاستخدام िبیشتری िدرمانی िپرسنل िو िبیندازند िتعویق िبه िرا िغیرضروری िدرمانی
िراिالزمिآمادگیिمبتالیانिبیماریिگرفتنिشدتिوि۱۹-کویدिبهिمبتالیانिتعدادिافزایشिزمان
िتنفسیिعالئمिدارایिبیمارانिوि۱۹-کویدिبیمارانिتخصصیिدرمانیिمرکزिاولینि.باشندिداشته
िمراکزिبهिتشخیصیिمراکزिازिبرخیि.شدिتأسیسिشمالیिفالیایिراین-وستिایالتिدرिشدید
ि.هستندिکروناिبهिمشکوکिوिتأییدشدهिمواردिمختصिحاضرिحالिدرिوिشدندिتبدیلिتخصصی
िتاکنونि.گیردिمیिانجامिبیمارستانिدرिبستریिوिسرپاییिدرمانिصورتिدوिبهिبیمارانिدرمان
िاز िمراقبت िو िتست िانجام िبه िمحدود िبهداشتی िاولیه िهایिمراقبت िکنندهिارائه िمراکز िوظایف
िهاिبیمارستان िدر िشدیدिعالئمिبا िبیماران ि.استिبوده िمتوسط िیا िخفیفिعالئمिدارای िبیماران
تحتिمعالجهिقرارिمیिگیرند.िبه منظور مدیریت بیماران و استفاده بهینه از ظرفیت بخش های 
آی سی یو، یک واحد ثبت مراقبت های ویژه توسط فدراسیون بین رشته ای پزشکی اورژانس 

که  شده است  راه اندازی  آلمان  بیمارستان های  فدراسیون  و  کوخ  رابرت  مؤسسه  آلمان، 

روزانه به روزرسانی می شود و جهت جستجو درباره واحدهای تنفسی خالی، ظرفیت های 

خالی آی سی یو و موارد بهبودیافته کوید-19 در بیمارستان های قطب کوید-19 کاربرد 

ि.بودند िشده िملحق िثبت िواحد िاین िبه िدرمانی िمرکز ि۹75 िمجموع िدر िآوریل िدوم िتا ि.دارد

िتختि۱۱500िتعدادिاینिازिکهिاستिشدهिثبتिواحدिاینिدرिیوिسیिآیिتختि2۹2۹0िتاکنون
िطیिتازگیिبهिتختि8770ि،مجموعिدرि.هستندिخالیिهمिتختि۹020िوिبودهिپرि)درصدि3۹(

ि24ساعتिتجهیزिشدهिاند.
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िجهتि۱۹-کویدिموقتिدرمانیिمرکزिیکि،)مارسि۱۹िدر(िبرلینिفدرالिدولتिدستورिبه
िبهिبیمارستانिاینि.شودिمیिتأسیسिاورژانسیिتنفسیिبیمارانिوिمتوسطिعالئمिباिبیمارانिدرمان

ि.بودिخواهدिبیمارि۱000िپذیرایिوिشودिمیिساختهिارتشिکمک

िروانشناسانिوिپزشکانिدورिراهिاز िهایिمشاورهिتعداد िافزایش िاز िحاکیिموجودिشواهد
िحدی िتا िپزشکان िدور िراه िاز िهایिمشاوره िمجاز िتعداد िبه िمربوط िهایिمحدودیت ि.هستند
िهایिبخش िدیگر िبه िکمک िمنظورिبه िمجازی िبیمارستان िیک ि،همچنین ि.استिیافته िکاهش
درمانیिپیشिازिموعدिمقررिافتتاحिشدهिاست. دانشگاه علوم پزشکی چاریته برلین1 یک ابزار 
آنالین وب محور با نام https://covapp.charite.de( CovApp/( را ایجاد نموده است که 

برای ارزیابی شرایط پزشکی بیمار، ارائه توصیه های درمانی مربوطه هنگام مشاهده عالئم 

مراکز خدمات درمانی،  و اطالع رسانی درباره  انجام تست(  یا  به پزشک  )مراجعه  بیماری 

بیمارستان ها و مراکز تست موجود کاربرد دارد.

िهایिدستورالعمل िحاوی िکه िشودिمی िمنتشر िکوخ िرابرت िمؤسسه िتوسط िمتنوعی िاسناد
ि.استिمراقبتیिوिدرمانیिمراکزिهمهिبرایि۱۹-کویدिبیماریिازिپیشگیریिوिمدیریتिبهिمربوط
िمراکزि،اساسिبراینिوिشوندिمیिروزرسانیिبهिمؤسسهिاینिتوسطिنیزि۱۹-کویدिمواردिتعاریف

ि.هستندिخودिدرمانیिخدماتिاصالحिبهिقادرिدرمانی

िپیشگیریिباिارتباطिدرिهاییिتوصیهिکوخिرابرتिمؤسسهि:روند درمانی مورد استفاده
िموظفندिپزشکانि،مثالिعنوانिبهिوिاستिنمودهिارائهिسیارिوिثابتिدرمانیिمراکزिدرिعفونتिاز
ि)مکان िو िزمان िنظر िاز( िمجزا िصورتिبه िرا ि۱۹-کویدिبه िمشکوکिموارد िو िعادی िبیماران
िهایिمشاوره िاست िالزم ि.کندिمی िصدقिنیز िپزشکانिدندان िدرباره िمورد िاین ि.نمایند िویزیت
िمراکزिبهिمراجعهिازिپیشिبایدिبیمارانिوिیابدिگسترشिدورिراهिازिپزشکیिوिتلفنیिپزشکی
िوिپزشکانिبهि.بگیرندिتماسि۱۱6۱۱7िشمارهिطریقिازिغیراورژانسिخدماتिمرکزिباिدرمانی
ि،هستندिبیمارانिویزیتिبهिمجبورिکهिصورتیिدرिشودिمیिتوصیهिسیارिدرمانیिمراکزिپرسنل

ि.نمایندिاستفادهिمحافظتیिوسایلिازिًحتما

1. Charité Berlin
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िکوخिرابرت िمؤسسهिهایिتوصیهिبراساس िخانوادهिپزشکانिوिهاिبیمارستان ि،کلیिطورिبه
िسالمتिهایिادارهि،عالوهिبهि.خیرिیاिاستिضروریिفردिبرایिتستिآیاिکهिگیرندिمیिتصمیم
ि.کنندिمیिمشخصिمالقاتिوقتिوिکردهिارائهिراि۱۹-کویدिتستिبهिمربوطिاطالعاتिعمومی
िهایिدستورالعملिوिنمودिبستریिمنزلिدرिتوانिمیिراिدارندिخفیفیिبالینیिعالئمिکهिبیمارانی
िبیمارانिبرایिکهिشدिمقررिمارسि۹िازि.دادिهاिآنिبهिشوندिشدیدترिعالئمिکهिوقتیिبرایिراिالزم
िوिخودिپزشکिباिتلفنیिمشاورهिازिپسिتنفسیिمجرایिفوقانیिبخشिدرिمتوسطिعالئمिدارای
िالبتهि.شودिصادرिروزि7िحداکثرिمدتिبهिکارिدرिتواناییिعدمिگواهیि،پزشکिدستورिبهिبنا
िذکرिشایانि.کنندिرجوعिپزشکिمطبिبهिگواهیिدریافتिبرایिکهिنیستिنیازیिبیمارانिاین
िافزایشिروزि۱4िحداکثرिبهिگواهیिمدتिوिشدिتمدیدिمارسि24िتاिنامهिموافقتिاینिکهिاست

ि.)استिاالجراिالزمिژوئنि23िتاिنامهिموافقتिاین(िیافت

िخدمات िکنندگانिارائه िبه िمربوط िهایिدستورالعمل िمستمر िطورिبه िکوخ िرابرت िمؤسسه
ि.نمایدिمی िروزرسانیिبه िگیرिهمه िبیماری िوضعیت िتحوالت िترینिتازه िاساس िبر िرا िدرمانی
िبه िمشکوک िبیماران िبرای िاستفاده िمورد िدرمانی िروندهای िو िبالینی िدرمان िهایिپروتکل
ि.استिشدهिتشریحिفلوچارتिیکिقالبिدرिهاिبیمارستانिوिسیارिدرمانیिمراکزिدرि۱۹-کوید
िحسب िبر िو िشوندिمی िروزرسانیिبه िمستمر िطورिبه ि۱۹-کوید िتست िتجویز िبالینی िمعیارهای
िبایدिمشکوکिافرادिبرایि۱۹ि-کویدिتشخیصिتستि،حاضرिحالिدرि.کنندिمیिتغییرिشرایط
باिرعایتिمعیارهایिزیرिانجامिشودि)اینिمعیارهاिدرिتاریخि25िمارسिبهिروزرسانیिشدهिاند(:

💠ििبهिمبتالिشدهिتأییدिفردिباिنزدیکिارتباطिداشتنिوिتنفسیिمجرایिشدیدिعفونتिداشتن
کوید-ि۱۹یاिمشکوکिبهिکوید-ि۱۹طیि۱4िروزिگذشتهिوिقبلिازिشروعिعالئمिبیماری؛

💠ििروزافزونिتعدادिبهिتوجهिباिویروسیिالریهिذاتिرادیولوژیिیاिبالینیिهایिمشخصهिداشتن
بیمارانिمبتالिبهिذاتिالریهिدرिبیمارستانिهاिیاिمراکزिدرمانی؛

💠ििعلت िگونهिهیچ िبدون िویروسی िالریهिذات िرادیولوژی िیا िبالینی िهایिمشخصه िداشتن
مشخص؛िو

💠ििباिبیمارانि،هستندिکارिمشغولिهاिبیمارستانिیاिوिدرمانیिمراکزिدرिکهिافرادیिموردिدر
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िدر िنیز िندارند िایिشدهिشناختهिفاکتورिریسکिکهिافرادی िیا िو ि)ریسکिهای( िباال िخطر
िانجامिکروناिتشخیصिتستिبایدिتنفسیिمجرایिشدیدिعفونتिگونهिهرिداشتنिصورت

ि.)شوندिمیिتستिکافیिظرفیتिوجودिصورتिدرिتنهاिافرادिاینिالبته(िشود

िعفونیिتحقیقات िمرکزिتوسطिPCR िتستिاولین िطراحیिاز िپسिکهिاستिذکرिشایان
िافرادیिشناساییिبرایिتستیिدارندिقصدिحاضرिحالिدرिآلمانیिدانشمندانि،)DZIF(ि۱آلمان

ि.استिشدهि۱۹-کویدिضدिبادیिآنتیिتولیدिبهिموفقिهاिآنिبدنिکهिدهندिانجام

لزوم تداوم خدمات درمانی ضروری برای برخی از بیماران خاص در این ایام: 
िدرिغیرضروریिهایिدرمانिانداختنिتعویقिبهिبرिمبنیिفدرالिدولتिدستورिهاिبیمارستانिبیشتر
ि.شودिمیिانجامिمعالجिپزشکिتشخیصिبهिًصرفاिدستورिاینिاجرایिاماि.کنندिمیिاجراिراिایامिاین
िهایिدرمان िانداختن िتعویقिبه िاز िناشی िومیرिمرگ िخطر ि،2آلمان िجراحان िانجمن िبیانیه िطبق
ि.باشدि۱۹-کویدिبهिمبتالिحادिبیمارانिبستریिعدمिازिناشیिخطرिازिبیشترिنبایدिغیرضروری
िاحتیاطیिهایिبرنامهिنیزिدیالیزیिبیمارانिجملهिازिمزمنिهایिبیماریिبهिمبتالिبیمارانिبرخیिبرای

درिنظرिگرفتهिشدهिاستिوिخدماتिدرمانیिضروریिبرایिآنिهاिارائهिمیिشود.

िوिپیشگیریिنحوهिباिارتباطिدرिمتعددیिهایिدستورالعملिکوخिرابرتिمؤسسهि،عالوهिبه
िمدیریتिجهتिالزمिهایिتوصیهिهمچنینिوिسالمندانिمرکزिدرि۱۹-کویدिبیماریिمدیریت
िابالغिراिاندिبودهिارتباطिدرि۱۹-کویدिبهिمبتالिبیمارिباिکهिافرادیिوिخطرिمعرضिدرिهایिگروه

ि.استिکرده

िکهिنمودندिتوافقिبیماریिهایिصندوقिانجمنिوिپزشکانिفدرالिانجمنि،آوریلिسومिدر
िنوعिاینिزمانि،دورिراهिازिروانشناسیिوिپزشکیिهایिمشاورهिبرایिتقاضاिافزایشिبهिتوجهिبا
ि2020िژوئنिتاिآوریلिهایिماهिطولिدرिبیمارिهرिازایिبهिدقیقهि20िوिساعتि3िتاिراिهاिمشاوره
िماهि۱8िطولिدرिکهिاستिپذیرिامکانिبیمارانیिبرایिتنهاिهاिهिمشاورिنوعिاینिالبتهि.دهندिافزایش
ि.باشد िکردهिویزیتिراिهاिآنिپزشک/روانشناسिحضوریिصورتिبهिیکبارिحداقلिگذشته
ि.باشدिمتغیرिتواندिمیिمختلفिتخصصیिهایिرشتهिبهिبستهिدورिراهिازिمشاورهिزمانिحداکثر

1. German Center for Infection Research
2. German Society for Surgery
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↙ि تأمین زیرساخت های فیزیکی

िبیماریिگسترشिباिاماि.شدिمیिانجامिهاिمطبिیاिهاिبیمارستانिدرिپزشکیिهایिتستिآغازिدر
िناشیिخطراتिکاهشिمنظورिبهिشهرهاिازिبسیاریिدرि.شودिمیिانجامिتستिمختلفिمراکزिدر
िکنارिدرिتستिویژهिهایिکابینि،هاिبیمارستانिبرिموجودिفشارिوिدرمانیिکادرिبرایिکروناिاز
ि،مونیخि،مثالिعنوانिبه(िهاिایالتिازिبرخیिدرि.اندिشدهिایجادिدیگرिنواحیिسایرिیاिهاिبیمارستان
िسرنشینان िبرای िتست िهایिایستگاه ि)راین-نکار-کریس िو اسلینگن  ि،بوخوم ि،اوبرهاوزن
िمنزلिدربिبهिبیمارانिتستिبرایिپزشکانिشهرهاिازिبرخیिدرिوिاستिشدهिایجادिخودروها

ि.شوندिمیिاعزامिهاिآن

िدرि۱۹-کویدिتستिمرکزि55िمجموعिدرि،۱آلمانिشناسیिویروسिانجمنिگزارشिمطابق
िمرکزि2۱ि،پزشکیिعلومिهایिدانشگاهिدرिتستिمرکزि28ि،تعدادिاینिازिکهिدارندिفعالیتिآلمان
िسالمتिاداراتिتحتिنیزिتستिمرکزि4िوिآلمانिخصوصیिمراکزिوिهاिآزمایشگاهिدرिتست
ि.نداردिوجودिخفیفिعالئمिدارایिافرادिهمهिتستिامکانिهنوزिحالिاینिباि.دارندिفعالیتिمحلی
िدرिویژهिبهिوिشودिمیिمشاهدهिهاिایالتिهمهिدرिتستिنتیجهिدریافتिجهتिطوالنیिانتظارिزمان
िاینिرفعिمنظورिبهि.شودिاعالمिتستिنتیجهिتاिکشدिمیिطولिروزि7िزارالندिوिباواریاिهایिایالت
िکمبود िاندिکرده िسعی िخود िکارکنان िبرابری िدو िافزایش िبا िآلمان िهایिآزمایشگاه ि،مشکل
िخود िخدمات िزمینه िتغییر िبا िنیز िمراکز िاز िبرخی ि،همچنین ि.نمایند िجبران िرا िانسانی िنیروی
िهایिسلولिاهدایिثبتिمرکزि،مثالिعنوانिبهि.دهندिمیिانجامि۱۹-کویدिتستिحاضرिحالिدر
िاداراتिیاि4درسدنिشهرिدرि3کاروسिگوستاوिکارلिدانشگاهیिبیمارستانि)DKMS(ि2بنیادین
محلیिتحقیقاتिشیمیاییिوिدامپزشکیिدرिبرخیिازिایالتिهایिفدرالिهمिاکنونिتستिکوید-

ि۱۹انجامिمیिدهند.

िمناطقिدرिداروिتأمینि،)BfArM(ि5پزشکیिابزارهایिوिداروिفدرالिمؤسسهिگزارشिمطابق

1. German Society for Virology
2. laboratory of the DKMS stem cell donor registry
3. University Hospital Carl GustavCarus
4. Dresden
5. Drugs and Medical Devices
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िدستورالعملیिادارهिاینि،وجودिاینिباि.استिنشدهिمشکلिدچارि۱۹-کویدिویروسिبهिآلوده
िکافیिدارویिتأمینिوिکمبودिازिجلوگیریिجهتिداروییिپخشिوिتولیدیिهایिشرکتिبهिرا

ि.استिنمودهिابالغ

िعمومیिپزشکانिهایिمطبिویژهिبه िهاिمطبि،پزشکانिمحلیिهایिانجمن िگزارشिمطابق
ि.ندارند िنیز िرا िهاिآن िتأمین िامکان िاغلب िو िهستند िمواجه िشخصیिمحافظ िوسایل िکمبود िبا
ि،هاिبیمارستانिدرिضدعفونیिموادिوिشخصیिمحافظिوسایلिکمبودिدربارهिنیزिهاییिگزارش
िمنتظر िهمچنان िکه िدارد िوجود िبلندمدت िدرمانی िخدمات िمراکز िو िسیار िدرمانی िمراکز
िازिبرخیि،ماسکिویژهिبه िشخصیिمحافظिوسایلिفقدانिدلیلििبه ि.هستندिفدرالिدولتिپاسخ
िوسایلिکمبودि.اندिشدهिمصرفिیکبارिهایिماسکिاز िمجددिاستفاده िبه िناگزیر िهاिبیمارستان
िهاिآن िارسالی िهایिنامه िو िاستििشده िدرمان िپرسنل िنگرانی िافزایش िموجب िشخصیिمحافظ
िمحافظ िوسایلिخریدिکهिاست िگفتنیि.است िموضوع िاین िبر िدال िخوبیिبه िسیاستمداران िبه
ि.استिشدهिدریافتिهاिمحمولهिاولینिوिشودिمیिانجامिبهداشتिوزارتिتوسطिًصرفاिشخصی
िهمهिدرिدرمانिکارکنانिبرایिشخصیिمحافظिوسایلिتهیهिبهداشتिوزارتिنیزिمارسि4िاز
िراिاقالمیिنیزिتولیدکنندهिهایिشرکتिازिبرخیि.استिنمودهिآغازिراिسالمتिخدماتिمراکز
िهرگونهि،شودिمیिانجامिالمللیिبینिهایिکمکिقالبिدرिکهिمواردیिاستثنایिبهि.اندिنمودهिهدیه

ि.استिشدهिممنوعिشخصیिمحافظिوسایلिصادرات

िراिهاییिتوصیهिکوخिرابرتिمؤسسهि،شخصیिمحافظिوسایلिکمبودिدلیلिبهिمارسि۱3िدر
िتولیدکنندهिهایिشرکتिازिبسیاریि.نمودिابالغिدرمانیिمراکزिبهिماسکिازिبهینهिاستفادهिبرای
ि.اندिنمودهिهاिبیمارستانिوिهاिداروخانهिدرिکنندهिضدعفونیिموادिوिالکلिتوزیعिبهिاقدامिالکل
िکنندهिضدعفونیिمواد िاز िخاصیिانواع िتولید िبه िمجاز िهاिداروساز िمارس िاوایل िاز ि،همچنین

ि.اندिشدهिدست

िجهتिبیمارستانिپنجिسازیिآمادهिحالिدرिسربازि20000िباिآلمانिارتشिپزشکیिواحدهای
िکاالهایिوिتختिوिغذاिتأمینिبهिاقدامिآلمانिارتشि،همچنینि.هستندिعمومیिخدماتिارائه
िجهتिنیز िخودिذخیرهिنیروهای ि،عالوهिبه ि.استिنموده िسیارिپزشکیिمراکزिایجاد िوिپزشکی
िواحدि،آنिبرिعالوهि.استिفراخواندهिخدمتिبهिپزشکیिهایिکمکिافزایشिوिارتشिتقویت
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िتوسطिتاिاستिدادهिاختصاصिپزشکیिتجهیزاتिخریدिبهिیوروिمیلیونि24۱िارتشिتدارکات
िاستिتوانستهिارتشिتدارکاتिواحدि.شودिتوزیعिهاिمطبिوिهاिبیمارستانिبینिبهداشتिوزارت

ि.نمایدिخریداریिراिFFP2िنوعिازिماسکिوिچشمिمحافظिهزارि300िساعتि24िظرف

िبیشترینिازिهنوزिولیि،استिیافتهिکاهشिاخیرिهایिسالिدرिآلمانिهایिبیمارستانिتعدادिآنکهिبا
ि8(िاستिبرخوردارिاروپاییिکشورهایिمیانिدرिخودिجمعیتिازایिبهिبیمارستانیिتختिتعداد
िاستिغیرمتمرکزिشدتिبهिآلمانिبیمارستانिبخشि،اینिبرिعالوهि.)نفرि۱000िهرिازایिبهिتخت
ि2803۱ि،20۱7िسالिدرि.استिشدهिدرمانیिخدماتिبهिمردمिدسترسیिافزایشिباعثिامرिهمینिو
िکشورهاिدیگرिباिمقایسهिدرिکهिاستिداشتهिوجودिآلمانिبیمارستانि۱۱60िدرिیوिسیिآیिتخت
िآمارिمطابقि.)نفرिهزارि۱00िهرिازایिبهिیوिسیिآیिتختि33/7िیعنی(िاستिباالیی िًنسبتاिنرخ
ि.هستندिبرخوردارिتنفسیिظرفیتिازिیوिسیिآیिتختिهزارि25िحاضرिحالिدرिبهداشتिوزارت
िفدرالिهایिایالتिوिدولتि.استिبودهिدرصدि7۹िیوिسیिآیिهایिتختिاشغالिنرخि20۱7िسالिدر
िیوिسیिآیिتختिظرفیتिنمودنिمضاعفिبرिمبنیिبیمارستانیिاورژانسिبرنامهिموردिدرिایिبیانیه
िمنتشرिغیرهिوिعمومیिهایिسالنि،هاिهتلि،توانبخشیिمراکزिمانندिمراکزیिگرفتنिکارिبهिازطریق
िهایिتختिوिیوिسیिآیिهایिتختििظرفیتिافزایشिمنظورिبهिنیزिهاिبیمارستانिازिبسیاریि.اندिکرده

ि.اندिکردهिلغوिراिغیرضروریिدرمانیिهایिبرنامهि،خودिعمومی

िدولتिدستورالعملिمطابقिنمود िاعالم ि۱آلمانिهایिبیمارستان िفدراسیونि،آوریلिاول िدر
िهایिتختिظرفیتि،۱۹-کویدिبیمارانिبهिرسیدگیिبهिهاिبیمارستانिظرفیتिاختصاصिبرिمبنی
िاین िرئیس िاظهار िبه िبنا ि.استिیافته िافزایش िتخت िهزار ि40 िبه िتخت िهزار ि۱2 िاز िیوिسیिآی
ि.هستندिتنفسیिسیستمिبهिمجهزिیوिسیिآیिهایिتختिازिتختिهزارि30िحاضرिحالिدرि،فدراسیون

↙िتأمین نیروی کار کافی

िدرمانिروندिتقویتिمنظورिبهिانسانیिنیرویिگسترشिجهتिمتعددیिاقداماتिآلمانिدر
िشهرهاि،هاिبیمارستانिابتکارिبهिاغلبिاقداماتिگونهिاینि.استिگرفتهिانجامि۱۹-کویدिبیماران
िراستایिدرिاقداماتिاینि.اندिشدهिهماهنگिفدرالिسطحिدرिکمترिوिاستिشدهिانجامिمناطقिیا

1. German Hospital Federation
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िوظایفिوिهاिنقشिتعیینिوिکارکنانिمهارتिارتقایिوिآموزشि،انسانیिنیرویिسریعिافزایش
िهایिبخش िدر िانسانی िنیروی िکمبود िجبران िو िتقاضا िافزایش िبه िپاسخ िدر िکارکنان िجدید
िآلمانिسالمتिبخشिکهिاستिذکرिشایانि.استिگرفتهिصورتिهاिبخشिدیگرिوिیوिسیिآیि
िمواجه िانسانی िنیروی िکمبود िمشکل िبا िنیز ि۱۹-کوید िگیرिهمه िبیماری िشروع िاز िقبل िحتی
िبسیاریिمیانگینिازिنفرि۱000िهرिازایिبهिآلمانिپرستارانिوिپزشکانिتعدادिچهिاگرि.استिبوده
िهایिتختिبهिنسبتिپرستارانिتعدادिویژهिبهिهاिآنिتعدادिاماि،استिباالترिاروپاिکشورهایिاز
िازایिبه िیوिسیिآیिتخصصिبا िپرستارि34703ि،20۱7िسالिدرि.استिکمिبسیارिهاिبیمارستان

ि.اندिداشتهिفعالیتिآلمانिدرिیوिسیिآیिتختि2803۱

िمتمرکزिروشिچهارिبرिخودिدرمانیिکادرिظرفیتिافزایشिزمینهिدرिدولتि،کلیिطورिبه
िوिپرستاریि،پزشکیिدانشجویانिازिدرخواستि،وقتिتمامिبهिوقتिپارهिکارکنانिتبدیلि:است
िروندिتسهیلि،خدمتिبهिبازنشستهिکارکنانिفراخوانیि،درمانिکادرिباिهمکاریिجهتिبهیاری
िبرای िحاضر िحال िدر िآلمان ि.خارجی िکشورهای िآموختگانिدانش िایिحرفه िمدارک िتأیید
िآمادگیि۱۹-کویدिمبتالیانिتعدادिگرفتنिاوجिصورتिدرिخودिانسانیिنیرویिظرفیتिافزایش
िدیگرिهایिکانالिوिاجتماعیिهایिرسانهिطریقिازिشهرهاिوिهاिبیمارستانिازिتعدادیि.کندिمیिپیدا
िضمنिدرمانिکادرिبا िهمکاریिبرای िپزشکی िدانشجویان िو िبازنشستگان िفراخوانی िبه िاقدام
िبیشि،۱ماینتسिشهرिدرिبیمارستانیिفراخوانیिازिپسि.اندिنمودهिمدتिکوتاهिآموزشिدریافت
िگونهिاینिهماهنگیिعدمिبهिتوجهिباिالبتهि.کردندिآمادگیिاعالمिپزشکیिدانشجویि۱000िاز
ि،استثناستिنظرिاینिازिباواریاिایالتि.استिواردिهاिآنिبرिانتقادهاییि،باالترिسطوحिباिاقدامات
िاینिدرिانسانیिنیرویिعرضهिوिتقاضاिتعدادिمحاسبهिباिایالتिاینिایिمنطقهिبهداشتिوزیرिزیرا
ि.استिنمودهिمندिنظامिصورتिبهिپزشکیिبازنشستگانिوिدانشجویانिفراخوانیिبهिاقدامिمنطقه
िراिخودिانسانیिنیرویिکمبودهایिاستिشدهिدرخواستिدرمانیिمراکزिهمهिازिحالिعینिدر
िدانشجویان िفدرال िانجمن िابتکار िبه ि.شود िتوزیع िهاिآن िبین िجدید िنیروهای िتا िنمایند िاعالم
िکهिاستिشدهिتشکیل ि»medics-vs-COVID19« िعنوان िبا िبوکिفیس िگروهिیکि،پزشکی
िبرای िمتعددی िاقدامات िو िاندिکردهिنامिثبت िآن िدر िپزشکی िدانشجوی ि20000िمارس ि26िتا

1. Mainz 
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िپزشکانिفدرالिاتاقिرئیسि.استिانجامिحالिدرिدرمانیिمراکزिدرिهاिآنिتوزیعिسازماندهی
िهایिتلفنिبه िپاسخگوییिواحدिدرिکارिجهتिپزشکیिدانشجویانिوिبازنشستگان िاز ि۱آلمان
िبهिدعوتिهاिبیمارستانिحتیिوिهاिکلینیکि،اورژانسिمراکزि،سیارिدرمانیिمراکزि،اضطراری

ि.استिنمودهिهمکاری

िخارجی िهایिدانشگاه िالتحصیلिفارغ िمجرب िپزشکان िاز िایिبالقوه िمنبع ि،این िبر िعالوه
िتاिاستिشدهिپیشنهادिکهिاینिباिالبتهि.هستندिخودिمدارکिتأییدिمنتظرि-نفرि۱40000िحدود-
िایالتिفقطिتاکنونिولیि،شودिتسهیلिکیفیिاستانداردهایिحفظिضمنिمدارکिتأییدिروند
िکشدिمیिطولिزیادیिًنسبتاिزمانिمناطقिازिبعضیिدرिوिاستिنمودهिاقدامिزمینهिاینिدرिباواریا
िمجوزिباشندिالزمिاستانداردهایिدارایिکهिپزشکانیिبهिباواریاिدرि.شودिتأییدिهاिآنिمدارکिتا
ि.استिشدهिواقعिتوجهिموردिنیزिدیگرिمناطقिدرिروشिاینि.شودिمیिاعطاिسالهिیکिموقتिکار

िزمینهिدرिمحدودिتجربهिباिیاिتجربهिفاقدिداوطلبانिجذبिبرایिهاिبیمارستانिوिشهرهاिازिبرخی
िپرستارانिبهिکمکिداوطلبانिاینिکارگیریिبهिازिهدفि.اندिدادهिفراخوانिدرمانیिمراکزिدرिکار
िچگونگیिازिچندانیिشواهدिاماि.هاستिآنिکاریिبارिکاهشिوिاولیهिامورिانجامिدرिبهیارانिو
بهिکارگیریिاینिافرادिوिوظایفिمحولिشدهिبهिآنिهاिوिنحوهिنظارتिبرिآنिهاिدرिدستिنیست.

िمقرراتिثانویिاطالعिتاिاستिکردهिاعالمिبهداشتिوزیرि،فدرالिگذاریिسیاستिمنظرिاز
िدرمانیिواحدهایिدرिبهیاریिوिپرستاریिنیروهایिنسبتिوिپرستارانिتعدادिحداقلिبهिمربوط
िبیماریिگسترشिسرعتिکهिصورتیिدرि،ترتیبिاینिبهि.نیستिاالجراिالزمिهاिآسایشگاهिوिسیار
िاینि،شوندिمبتالिبیماریिاینिبهिپرستارانिازिزیادیिتعدادिیاिوिیابدिافزایشि۱۹-کویدिگیرिهمه
िآزادیिازिخودिاحتمالیिکمبودهایिوिنیازिحسبिبرिنیروिتخصیصिوिریزیिبرنامهिبرایिمراکز
िطرحिاینिاجرایिباिاستिممکنिکهिاینिبهिتوجهिباिالبتهि.بودिخواهندिبرخوردارिبیشتریिعمل
िفشارिافزایشिدلیلिبهिپرستارانिروانیिوिجسمیिسالمتिیاिگیرندिقرارिخطرिمعرضिدرिبیماران
िانتقادिموردि2سفلیिساکسونیिپرستاریिاتاقिجانبिازिمثالिعنوانिبهिطرحिاینि،شودिتهدیدिکار

قرارिگرفتهिاست.

1. German Federal Medical Chamber
2. Nursing Chamber of Lower Saxony



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس۱84

िدستिدرिانسانیिنیرویिظرفیتिافزایشिجهتिمتعددیिهایिطرحिآنکهिباि،کلیिطورिبه
िاین िطریقिاز िهاिآنिظرفیتिافزایش िمیزان िمورد िدر िمعتبری िهایिداده िهنوز िاما ि،است िاقدام
िبسیار िاقدامات ि-باواریا िاستثنای िبه- िایिمنطقه िو िفدرال िسطحिدر ि.استिنشده िارائه िاقدامات
िصورتिبهिشهرهاिوिهاिبیمارستانिکهिهستندिاینिبرिدالिشواهدि.استिگرفتهिصورتिمحدودی
िدر िارزیابی िگونهिهیچ ि.هستندिشرایطिمدیریت िحالिدرिزیاد िهماهنگیिبدون िو िخودجوش
िمسألهिاینि.نداردिوجودिایिمنطقهिیاिفدرالिسطحिدرिریزیिبرنامهिیاिتقاضاिوिعرضهिمیزانिزمینه
िوिدرمانیिکادرिبینिدرिبیماریिگسترشिیاिمختلفिمناطقिدرिبیماریिگرفتنिاوجिصورتिدر

کاهشिظرفیتिنیرویिانسانیिمیिتواندिمناطقिراिدچارिبحرانिنماید.

ि،سالمت िبخش िدر िانسانی िنیروی िظرفیت िافزایش िراستای िدر िفوق िاقدامات िبر िعالوه
िاستिنمودهिدرخواستिآلمانिهایिبیمارستانिازिاضطراریिصورتिبهिفدرالिبهداشتिوزیر
िدرمانیिپرسنلिبه िراिیوिسیिآیिهایिمراقبتिحوزهिدرिالزمिهایिدستورالعملिوिآموزشिکه
िاین िبرلین िدر ि.دهند िافزایش िرا िخود िیوिسیिآی िبخش िپرسنل िظرفیت िو िنموده िارائه िخود
िبالفاصلهिتاिاندिشدهिموظفिهاिبیمارستانिوिاستिشدهिگذاشتهिاجراिبهिحکمیिطیिدرخواست
िمبتالिبیمارانिدرمانिوिتنفسि،ویژهिهایिمراقبتिزمینهिدرिخودिپرستارانिوिپزشکیिکادرिبه
िتوسطिغیرمتمرکزिصورتिبهिآموزشिآلمانिدرि،کلیिطورिبهि.دهندिآموزشि۱۹-کویدिبه
ि۱6िمدتिکوتاهिهایिدورهिقالبिدرिهاिآموزشि.شودिمیिانجامिفدرالिهایिایالتिیاिهاिبیمارستان
िهایिدورهिیاिوि۱۹-کویدिبهिمبتالिبیماران िعالئمिکنترلिوिتنفسیिهایिمراقبتिدربارهिساعته
ि.شوندिمی िارائه िیوिسیिآی िبخش िسابق िپرستاران िبرای िساعته ि۱6 िمدتिکوتاه िبازآموزی
िبرای िآموزشی िهایिدوره िکیفیت िتضمین िو िاجرا ि،سازماندهی िبه िمربوط िهایिدستورالعمل
ि.شوندिمی िارائه ि)DIVI( ि۱آلمان िاورژانس िپزشکی िایिرشتهिبین िفدراسیون िتوسط िپرستاران
िمحتوای िتهیه िمورد िدر िپیشنهاداتی ि،یوिسیिآیिپرسنل िبه िکمکिمنظورिبه िهمچنینिنهاد िاین
ि)اندिندیدهिآموزشिویژهिهایिمراقبتिزمینهिدرिکه(िایिحرفهिپرستارانिبرایिخاصिآموزشی
िعملیिصورتिبهिوिشوندिمتمرکزिاصلیिوظایفिرویिهاिآموزشिداردिتأکیدिوिکردهिارائه
िخاصिوظایفिازिبرخیि،مدتिکوتاهिآموزشیिهایिدورهिاینिگذراندنिازिپسि.گردندिارائه

1. German Interdisciplinary Federation of Intensive and Emergency Medicine
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िیوिسیिآیिبخشिپرستارانिوिندارندिچندانیिسابقهिکهिشودिمیिمحولिپرستارانیिبهिابتداییिو
ि.کنندिمی िپیدا िبیماران िبه िرسیدگی िو िتخصصی िوظایف िبه िپرداختن िبرای िبیشتری िفرصت
िهایिسایتिوبिاندازیिراهिطریقिازिتخصصیिناشرانिوिایिحرفهिهایिانجمنिحاضرिحالिدر
ि،اخبارि،هاिدستورالعملिترینिجدیدि)هستندिنامिثبتिنیازمندिمواردिبعضیिدر(िآنالینिتخصصی
िاختیارिدرिراि۱۹-کویدिبیمارانिازिمراقبتिوिدرمانिحوزهिهایिکنفرانسिوिوبینارهاि،مقاالت

ि.دهندिمیिقرارिپزشکانिوिپرستاران

↙िتأمین بودجه خدمات بهداشتی درمانی

िروزافزونिتقاضای िمدیریتिجهتिدرمانیिبهداشتی िخدماتिبرای िکافیिبودجه िتأمین
िبرایि۱۹-کویدिمساعدتिقانونि،راستاिاینिدرि.استिضروریिامریि،کشورिسالمتिنظامिدر
िجهتिاقداماتیिبرिمشتملिکهिاستिشدهिتصویبिمارسि25िدرिپارلمانिتوسطि۱هاिبیمارستان
िپرداخت ि:است िزیر िشرح िبه िهاिآن िنقدینگی िجریان िتضمین िو िهاिبیمارستان िبودجه िتأمین
िو िجراحی िهایिعمل िبرای िخسارت िسالمت िصندوق िنقدینگی िذخیره िمحل िاز िخسارت
ि2020िسالिدرिیوروिمیلیاردि28(िاندازندिمیिتعویقिبهिهاिبیمارستانिکهिغیرضروریिهایिدرمان
िکهिخالیिتختिهرिازایिبهिیوروि560िروزانهिپرداختिاست(؛िیافتهिتخصیصिمنظورिاینिبه
िبه िیوروि50000िمعادلिپاداشی िپرداختि2020؛िسپتامبرिپایان िتا िدارندिمیिنگه िهاिبیمارستان
िهرिازایिبهिیوروि50िپرداختिکنند؛िمیिاندازیिراهिهاिبیمارستانिکهिیوिسیिآیिتختिهرिازای
िاینिپرسنل؛िحفاظتیिتجهیزاتिجملهिازिهاिبیمارستانिاضافیिهایिهزینهिپوششिجهتिبیمار
िبودجهिهاिبیمارستانि،هاिاینिبرिعالوهि.شودिتمدیدिتواندिمیिنیازिصورتिدرिوिاستिموقتیिطرح
िروزिدرिیوروि۱46िپرستارانिحقوقिحاضرिحالिدرि.کنندिمیिدریافتिپرستارانिبابتिبیشتری

ि.یابدिمیिافزایشिروزिدرिیوروि۱85िتاि38िازिکهिاست

िپزشکان ि.استिشدهिگرفته िنظر िدر िاقداماتی िنیز िغیربستری िبیماران िبرای ि،قانون िاین िدر
िدریافت िمشمول िنیز िاستिیافته िکاهش ि۱۹-کوید िدلیل िبه िهاिآن िدرآمد िکه िروانشناسانی िو
िازिدستهिاینिتوسطि۱۹-کویدिبیمارانिمعالجهिازिناشیिاضافیिهایिهزینهिوिهستندिخسارت

1. COVID-19 Hospital Relieve Act
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िهزینهिجملهिازिالعادهिفوقिهایिهزینهिاستिالزمि،راستاिهمینिدرि.شودििجبرانिبایدिهمिپرشکان

ि.شودिتأمینिنیزि»دارिتبिبیمارانिبرایिسرپاییिدرمانिهایिکلینیک«िاندازیिراه

िبلندمدتिمراقبتिخدماتिمراکزिهزینهिپوششिجهتिمفادیिدارایिقانونिاینि،همچنین
िافتدिمیिتعویقिبه िافراد िاین िاز िمراقبت(िاستिمراکزिاین िدرि۱۹-کویدिشیوعिخطرिکاهشिو
िتختिهرिازایिدرिهاिآسایشگاهि،عالوهिبه ि.)گیردिمیिصورتिدورिراهिاز िمعایناتिکهिاین िیا िو
िمعادل(िکنندिمیिدریافتिخسارتि۱بیماریिصندوقिازिبماندिخالیिکهिپزشکیिتوانبخشیिویژه
िهایिخسارتिوिهاिهزینهिسایرि.)هاिبیمارستانिخالیिهایिتختिبرایिپرداختیिهزینهिدرصدि60
िبلندمدتिمراقبتिبیمهिطریقिازिبایدिنیزि۱۹-کویدिگیرिهمهिبیماریिاثرिدرिمراکزिاینिبرिوارده
िهایिخانوادهिهایिمالقاتिوिاماکنिاینिازिکیفیिهایिبازرسیिنظیرिاداریिالزاماتि.شودिجبران
िهاिمصاحبهिوिاسنادिاساسिبرिبلندمدتिمراقبتिبهिافرادिنیازि.شودिمیिمحدودिموقتिطورिبهिبیماران
िبودिخواهندिبرخوردارिبیشتریिعملिآزادیिازिپرستاریिمراقبتिبیمهिهایिطرحि.شودिمیिارزیابی
ि.دهندिقرارिبیمهिپوششिتحتिنیزिراिدارندिنیازिخانهिدرिپرستاریिخدماتिبهिکهिافرادیिبتوانندिتا

िویروسिتستिهایिهزینهिسالمتिبیمهिهایिصندوقिکهिاستिشدهिمقررि2020िفوریهि28िاز
िازिپیشि.دهندिپوششिتستिانجامिضرورتिبرایिمعالجिپزشکिتشخیصिبهिمشروطिراिکرونا
اینिتاریخिتنهاिدرिصورتیिکهिشخصिطیि۱4िروزिگذشتهिباिفردिتأییدिشدهिمبتالिبهिکوید-
िپوششिتحتिویिتستिهایिهزینهि،بودिپرخطرिمناطقिدرिکهिاینिیاिوिبودिنزدیکिتماسि۱۹در

ि.گرفتिمیिقرارिبیمه

۳. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

िبیشتر िشیوع िاز िجلوگیری िهدف िبا िکلیدی िعمومی िبهداشت िاقدامات ि،بخش िاین िدر
िافراد िو िمردم िعموم िبرای िرسانیिاطالع ििنحوه ि،کلی िطورिبه ि.شودिمی िداده िشرحिبیماری िاین
िبهिمربوطिهایिمحدودیتिوिاجتماعیिگذاریिفاصلهिوिقرنطینهिبهिمربوطिقوانینिاجرایि،بیمار

ि.باشدिمیिبخشिاینिدرिبررسیिموردिعناوینिازिفرامرزیिسفرهای

1. sickness funds
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↙ि اطالع رسانی برای عموم مردم

ि،دستिوشویिشستिدربارهिهاییिتوصیهिرسمیिطورिبهिدولتि)فوریهि7(िفوریهिاوایلिدر
िمنتشر िسرفه िو िعطسه िزمان िدر िدیگران िبا िفاصله िحفظ िو िزدنिعطسه िو ििسرفه िصحیحिنحوه
िتهیهि2سالمتिآموزشिفدرالिمرکزिوि۱بهداشتिوزارتिتوسطिنیزिآموزشیिفیلمिیکि.نمود
िسالمتिآموزشिفدرالिمرکزिنیز िفوریهि۱7िدرि.یافتिانتشار िاجتماعیिهایिرسانهिدرिوिشد
िتاریخिدرि.کردिمنتشرिعطسهिوिسرفهिصحیحिنحوهिوिدستिبهداشتिدربارهिخاصیिهایिتوصیه
िصحیحिنحوهि،دستिبهداشتिبهिمربوطिهایिتوصیهिمطبوعاتیिکنفرانسیिطیि2020िمارسि2

ि.گرفتिقرارिمردمिعمومिاختیارिدرिدیگرانिباिفیزیکیिفاصلهिحفظिنیزिوिعطسهिوिسرفه

ि،شودिمیिبرگزارि)RKI(ि3کوخिرابرتिمؤسسهिتوسطिکهिروزانهिمطبوعاتیिجلساتिدر
िاصلی िعلمی िنهاد िکه िمؤسسه िاین ि.شودिمی िارائه िمرتبا िشیوع िشدت िبه िمربوط िاطالعات
िهاिبیماریिازिپیشگیریिوिنظارتि،شناساییिوظیفهि،استिمسریिهایिبیماریिزمینهिدرिدولت
ि،سیاسی िگیرندگانििتصمیم िبه िمشاوره िارائه िو िرسانیिاطالع िو िعفونی िهایिبیماری िویژهिبه
िبهिکوخिرابرتिمؤسسهि.داردिعهدهिبرिراिعلمیिشواهدिبراساسिجامعهिعمومिوिعلمیिبخش
िبرایिاحتمالیिخطرिمیزانिبرآوردिوिموجودिاطالعاتिهمهिارزیابیि،موقعیتिمداومिرصد
िاطالعاتिنیزिسالمتिآموزشिفدرالिمرکزिوिبهداشتिوزارتि.پردازدिمیिآلمانिجمعیت
िهایिسایتिوب िدر िو िاجتماعی िهایिرسانه िि،مطبوعاتی िجلسات िازطریق िمرتبا िرا िمربوطه
िویروسिموردिدرिایिویژهिسایتिوبिنیزिفدرالिدولتि.دهندिمیिقرارिعمومिاختیارिدرिخود
िجمعیتی िویژه िهایिگروه िبه िمربوط िاطالعات िحاوی िکه िاستिکرده िاندازیिراه ि۱۹-کوید
िگذاریिفاصله ि،مراقبت िو िحمایت ि،درمان ि،شناسایی ि،پیشگیری िبه िمربوط िهایिتوصیه िو

ि.استिغیرهिوिقرنیطنهिوिاجتماعی

1. Ministry of Health 
2. Federal Centre for Health Education
3. Robert Koch-Institute
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فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه

ि،بیماریिبهिابتالिدلیلिبهिکهिشدिمیिتوصیهिکسانیिبهिتنهاिاجتماعیिگذاریिفاصلهिابتداिدر
ि۱0 िدر ि.بودند िشده िایزوله िپرخطر िایिمنطقه िاز िبازگشت िیا िو िتأییدشده िمبتالیان िبا िتماس
ि.کردिممنوعिراिبیشترिیاिنفرिهزارिحضورिباिعمومیिاجتماعاتिوिرویدادهاिهمهिدولتिمارس
िرویدادهایिوिاجتماعاتिهمهि،دستورिاینिازिتبعیتिبهिبعدिروزهایिدرिنیزिفدرالिهایिدولت

ि.کردندिاعالمिممنوعिراिبیشترिیاिنفرिهزارिحضورिبا

िگذاریिفاصلهिدربارهिواحدیिمقرراتि،آلمانिدولتिفدرالिحکمرانیिساختارिبهिتوجهिبا
िمربوطिتصمیماتिفدرالिهایिایالتिازिیکिهرिوिاستिنشدهिاتخاذिکشورिکلिدرिاجتماعی
िبرایिخودिآمادگیिهایिبرنامهिبراساسिراिغیرهिوिمدارسिتعطیلیि،اجتماعیिگذاریिفاصلهिبه
िهمهिآلمانिدرि۱۹-کویدिشیوعिآغازिدرि،حالिاینिباि.اندिکردهिاتخاذिگیرिهمهिبیماریिباिمقابله
िواردهिفشارिوिشیوعिسرعتिکاهشिبرایिموردنیازिاقداماتिنوعिزمینهिدرिفدرالिهایिایالت
ि،مدارس िهمه िگرفتند िتصمیم िهاिایالت िبیشتر िمارس ि۱3 िدر ि.داشتند िتوافق िسالمت िنظام िبر
ि.کنندिتعطیلिآوریلिاواسطिتاिمارسि۱6िازिراिفرهنگیिمؤسساتिوिهاिدانشگاهि،هاिکودکستان
ि،هاिرستوران िگرفتند िتصمیم िفدرال िهایिایالت िسران िبیشتر िو िصدراعظم िنیز िمارس ि۱6 िدر
िهایिپارکि،عمومیिهایिکتابخانهि،اپراिوिکنسرتिهایिسالنि،سینماهاि،هاिتماشاخانهि،هاिکافه
िبازارهایि،هاिوحشिباغि،هنریिوिتجاریिهایिنمایشگاهि،هاिموزهि،)بازिوिسرپوشیده(िتفریحی
िهایिزمینि،بدنسازیिهایिباشگاهि،شناिاستخرهایि،خصوصیिوिعمومیिورزشیिمراکزि،ویژه
िدرिهاिهتلिوिتریاهاिکافهि،هاिرستورانिالبتهि.نمایندिتعطیلिراिمشابهिمراکزिسایرिوिکودکانिبازی
ि،هاिبانکि،هاिداروخانهि،هاिسوپرمارکتिوिباشندिبازिعصرि6िتاिصبحि6िازिتوانستندिمیिایامिاین
िاصلی िملزومات िکه िکارهاییिوिکسب िهمه िو िخانگی िحیوانات िلوازم िفروش िهایिمغازه
िاما ि.باشند िداشتهिفعالیت िهمिیکشنبهिروزهایिدرिتوانستندिمیिحتیिکنندिمیिعرضهिراिمردم

ि.نداشتندिکارिاجازهि،ندارندिفعالیتिمردمिاساسیिنیازهایिزمینهिدرिکهिکارهاییिوिکسب

िمبنیिاجتماعیिگذاریिفاصلهिزمینهिدرिتریिجامعिهایिتوصیهिدولتि2020िمارسि۱7िدر
ि،عمومیिنقلिوिحملिازिاستفادهिعدمि،دیگرिافرادिبا िفیزیکیिفاصلهिحفظि،خانهिدرिماندنिبر
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िدرصورت-िدورکاریि،شلوغिساعاتिدرिخریدिوिعمومیिاجتماعاتिدرिحضورिازिاجتناب
िافرادिباिنزدیکिتماسिازिشدिتوصیهिمردمिبهिهمچنینि.نمودिاعالمिسفرिازिاجتنابिوि-امکان

ि.کنندिاجتنابि)ایिزمینهिهایिبیماریिدارایिافرادिوिسالمندان(िخطرिمعرضिدر

िمنعिمقرراتिکهिبودिایالتیिاولینिاتریشिازिتبعیتिبهिباواریاिایالتि2020िمارسि20िدر
िتصمیم िهاिایالت िسران िهمه िهمراه िبه िصدراعظم िمارس ि22 िدر ि.نمود िاعالم िرا िوآمدिرفت
िالبتهि.کنندिاعمالिمردمिعمومیिوिاجتماعیिزندگیिبرایिتریिسنگینिهایिمحدودیتिگرفتند
िهایिمحدودیت िساکسونی िایالت िدر िتنها िو िنبود िباواریا िایالت िشدت िبه िهاिمحدودیت िاین
ि.شوندिخارجिخودिمنزلिازिداشتندिاجازهिخاصیिشرایطिدرिًصرفاिمردمिوिشدिاعمالिشدیدی

بهिطورिکلی،ििبیشترिایالتिهاिاقداماتिزیرिراिدرिپیشिگرفتهिاند:

💠ििخانهिیکिدرिکهिکسانیिوिخانوادهिاعضایि.استिشدهिممنوعिنفرिدوिازिبیشिاجتماع
िهستند؛िمستثنیि،کنندिمیिزندگی

💠िیابد؛िکاهشिممکنिحداقلिبهिبایدिدیگرانिباिعمومیिارتباطات

💠िشود؛िحفظिدیگرانिباिمتریि۱/5िفاصلهिبایدिهمیشهिعمومیिفضایिدرि

💠ििتوانندिمیिکترینگिوिبرिبیرونिغذایिتهیهिمراکزिفقطि.شوندिتعطیلिبایدिهاिفروشیिاغذیه
िباشند؛िداشتهिفعالیت

💠ििمتریि2िفاصلهिحفظिامکانिکهिزیباییिهایिسالنिوिهاिآرایشگاهिمانندिخدماتیिمراکز
िپزشکیिخدماتिارائهिمراکزिوिکارهاिوिکسبि.شوندिتعطیلिبایدि،نداردिوجودिهاिآنिدر

िهستند؛िبازिهمچنان

💠ििتعیینिمقرراتिاینिاجرایिبرिنظارتिمسئولिعنوانिبهिاجراییिنهادهایिدیگرिوिپلیس
िاعالم िمشخص िطورिبه िرا िقوانین िرعایت िعدم िمجازات िهنوز िصدراعظم( िاندिشده

िاست(؛िنکرده

💠िشود؛िرعایتिکاریिهایिمحیطिدرिهاिرجوعिاربابिوिکارمندانिتوسطिبایدिبهداشتیिمقررات

💠ििخانهिازिخارجिدرिورزشیिفعالیتिانجامिوिدیگرانिبهिکمکि،کارिمحلिبهिآمدिوिرفت
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صرفاिدرिصورتیिبالمانعिاستिکهिدستورالعملिهایिمربوطهिرعایتिشود؛िو

💠िि.باشدिداشتهिادامهिهفتهिدوिتاिحداقلिمقرراتिاینिاجرایिاستिشدهिمقررि

िاعالمिسالمندانिهایिخانهिوिهاिبیمارستانिدرिحضورिبرایिایिویژهिمقرراتिهاिایالتिبیشتر
िهایिخانهिیاिبیمارستانिدرिبستریिافرادिمالقاتिبهिتوانندिنمیिمردمिهاिایالتिاغلبिدرि.اندिکرده
िکودکان िو िوالدین िمالقات िیا िو िفوت िمانند िموجهی िدالیل िبه िاینکه िمگر िبروند िسالمندان
िि،بِرمن ि،بادن-وورتمبرگ ि،براندنبورگ ि،باواریا िهایिایالت िدر िمقررات िاین( िباشد िمریض
ि،ساکسونی-آنهالتि،نوردراین-وستفالنि،تورینگنि،سفلیिساکسونیि،مِْکلِنبورگ-فورپومِن
िهاिبیمارستانिدرिمالقاتिبرایिنیزिدیگرिهایिایالتिاست(. درिهिشدिتورینگن اجراिوिساکسونی
िیکिمدتिبهिروزिدرिمالقاتिبارिیکिحداکثرिوिشدهिتعیینिهاییिمحدودیتिسالمندانिخانهिو

ि.استिمجازिساعت

िآوریلिدومिازि.شدिتمدیدिآوریلि۱۹िتاिاجتماعیिگذاریिفاصلهिمقرراتिآوریلिاولिدر
ि۱/5िفاصلهिحفظिوिاجتماعیिگذاریिفاصلهिمقرراتिکهिکسانیिموردिدرिهاिایالتिازिبسیاری
िجریمهिبرلینि،مثالिعنوانिبهि.اندिگذاشتهिاجراिبهिمجازاتیि،کنندिنمیिرعایتिراिدیگرانिازिمتری
ि.استिکردهिتعیینिپلیسिبرابرिدرिمقاومتिوिنفرिدوिازिبیشिاجتماعिبرایिیوروییि500िتاि25
ि.است िزیادتر िتوجهی िقابل िاندازه िبه िکنندिنمی िرعایت िرا िمقررات िکه िهاییिشرکتिجریمه
ایالت  िدر ि.شوندिمی िجریمه िیورو ि۱0000 िتا िکنندिنمی िتعطیل िکه िهاییिمغازه ि،مثال िعنوانिبه
िکردنिکبابिوिنیکिپیکि،یوروि200िنفرिدوिازिبیشिاجتماعिجریمهिشمالیिفالیایिراین-وست
ि5000िورزشیिهایिسالنिوिهاिباشگاهि،بارهاिمانندिمراکزیिکردنिبازिوिیوروि250िبازिفضایिدر

ि.استिیورو

िوिگرفتिماسکिپوشیدنिبهिنسبتिجدیدیिموضعिکوخिرابرتिمؤسسهिآوریلिاولिدر
िیکिهایिماسکिازिاستفادهि.کنندिاستفادهिعمومیिاماکنिدرिماسکिازिکردिتوصیهिمردمिبه
िوسایلिمانند(िنداردिوجودिمتریि۱/5िفاصلهिحفظिامکانिکهिعمومیिاماکنिدرिمصرفिبار
िازिتواندिمیि)کاریिهایिمحیطिدرिحتیिیاिوिفروشیिخواربارिهایिمغازهि،عمومیिنقلिوिحمل
ि)باشندिبیماریिناقلिاستिممکنिولیिندارندिبیماریिعالئمिکهिافرادیिتوسط(िبیماریिانتشار
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िتوصیهिبودندिتنفسیिشدیدिمشکالتिدچارिکهिافرادیिبهिفقطिاینिازिپیشि.کندिجلوگیری
िبرخیिدرिفقطिوिاستिنشدهिاجباریिماسکिازिاستفادهिهنوزि.کنندिاستفادهिماسکिازिشدिمی
िدر िماسک िاز िاستفاده िکهिاستिشدهिاعالم िمارس ि3۱िاز اشتاده۱(  िنوردهاوزن िو िینا( िمناطق

ि.استिاجباریिهاिمغازهिوिعمومیिنقلिوिحملिوسایل

िبهिمبتالیانिقرنطینهिبهिمربوطिدستورالعملिعمومیिسالمتिاداراتिنیزिقرنطینهिباिارتباطिدر
िافرادिهمهि،کلیिطورिبهि.اندिکردهिمشخصिراिهستندिتماسिدرिهاिآنिباिکهिافرادیिوि۱۹-کوید
िخاصیिروستاهایि.شوندिقرنطینهिخانهिدرिبایدि۱۹-کویدिبهिمبتالिشدهिتأییدिافرادिوिمشکوک
ि،اندिشدهिشدیدिاپیدمیिدچارिبیماریिشیوعिزمانिدرिمختلفिرویدادهایिبرگزاریिدلیلिبهिکه
िقرنطینهिجهتिالزمिاختیاراتिازिمحلیिعمومیिسالمتिاداراتि.اندिشدهिقرنطینهिکاملिطورिبه
ि.نمایندिاجراिراिقرنطینهिمقرراتिتوانندिمیिشرایطिوिنیازिحسبिبرिوिهستندिبرخوردارिمناطق

िشهروندانिبرایिورودिمنعिمقرراتि2غربیिپومرانیایि-مکلنبورگिایالتि،مارسिپایانिدر
िراि-شوندिمیिمنطقهिواردिتجارتिیاिکارिبرایिکهिمواردیिاستثنایिبه-िهاिایالتिدیگرिمقیم
िآلمانिدرिراि۱۹-کویدिشیوعिنرخिترینिپایینिایالتिاینि،حاضرिحالिدرि.استिنمودهिصادر
िعیدिتعطیالتिطولिدرिایالتیिداخلिسفرिکهिکردिاعالمिایالتिاینिدولتि،آوریلि2िدرि.دارد

ि.استिممنوعिپاک

محدودیت های مربوط به سفر های فرامرزی

िمردمिازिدولتिاماि،نیستिمواجهिرسمیिمحدودیتिباिآلمانिداخلिدرिسفرि،کلیिطورिبه
िنقلिوिحملिوسایلिازि،امکانिصورتिدرिوिبکاهندिخودिداخلیिسفرهایिمیزانिازिخواهدिمی
िسفرهای िبا िارتباط िدر िحال िاین िبا ि.کنند िاجتناب िشیوع िافزایش िاحتمال िدلیل िبه िعمومی

ि:استिشدهिاعمالिآلمانिکشورिدرिزیرिشرحिبهिهاییिمحدودیتिمرزیिبرون

िسوئیسि،لوکزامبورگि،اتریشि،فرانسهिمرزهایिدرिآمدिوिرفتिفدرالिدولتि،مارسि۱6िاز
िدرि.استिنمودهिبرقرارिمرزیिموقتिکنترلिوिاستिکردهिمحدودिموقتिطورिبهिراिدانمارکिو

1. Jena and Landkreis Nordhausen Stadt
2. Mecklenburg-Western Pomerania
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िکهिشدिمقررिوिنمودिاعالمिمسافرانिبرایिجدیدیिهایिمحدودیتिآلمانिدولتि،آوریلि6
िدوिخارجिازिبازگشتिازिپسिاروپاییिشهروندانिوिآلمانिمقیمिافرادि،آلمانیिشهروندانिهمه

ि.باشندिاجباریिقرنطینهिدرिهفته

िتوانندिمیिزیرिشرایطिباिتنهاिغیراروپاییिوिاروپاییिشهروندانिشاملिغیرآلمانیिشهروندان
واردिکشورिشوند:

💠िگردند؛िبرمیिآلمانिدرिخودिقانونیिاقامتگاهिیاिخانهिبهिکهिافرادی

💠ििشوندिمیिکشورिواردिقراردادیिایिحرفهिخدماتिاجرایिیا िکارिقصدिبه िکهिافرادی
)بهिعنوانिمثال،िدیپلماتिهاिوिافرادیिکهिرفتिوिآمدिمداومिدارند(؛

💠िدارند؛िپزشکیिدرمانिمانندिاضطراریिدالیلिکهिافرادیि

💠िि.ندارندिآلمانिازिعبورिجزिبهिدیگریिراهिهیچिخودिکشورिبهिبازگشتिبرایिکهिافرادی

िداخلिبهिگردشگرانिورودिاماि،استिبالمانعिمرزهاिازिکاالिنقلिوिحملिکهिاستिذکرिشایان
کشورिبهिشدتिممنوعिشدهिاست.

۴. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شرکتها 

िتوان िتقویتिهدفिبا िراिکروناिویروسिاضطراریिبودجهिآلمانिپارلمان िمارسि25िدر
िاعالمिدولتिمارسि23िدرि.نمودिتصویبिبیماریिاینिباिمقابلهिدرिکشورिپزشکیिوिاقتصادی
िجدیدیिبودجهि،مارسि27िدرि.کندिمتوقفिراि»بدهیिترمز«िاصطالحिبهिطرحिداردिقصدिکرد
िمیلیاردि۱56िطرحिاینिمطابقि.شدिتصویبि)بوندسرات(िآلمانिپارلمانिسنایिمجلسिتوسط
िمیلیاردि۱00िحدودिکهिشودिمیिاضافهिجدیدिسالिدرिدولتिبدهیिفهرستिبهिدیگرिیوروی
िمالیिقدرتि،نتیجه िدرि.استिدولتिساالنهिاستقراضिبرایिشدهिتعیینिسقفिازिبیشتر िیورو
िدرصدि20िحدودिیاिیوروिمیلیاردि3िازिبیشि،جدیدिبودجهिاینिاختصاصिباिبهداشتिوزارت
िبهिسریعिکمکिبرایिبودجهिاینिازिیوروिمیلیاردि50िمبلغि.استिیافتهिافزایشि2020िسالिدر
िتخصیصि،هستندिکمترिیا िکارمندि۱0िدارای िکهिخردिکارهایिوिکسبिوिخوداشتغالिافراد
िشرایطिواجدिنیز िکمترिیا िکارمندि5िدارای िکارهایिوिکسبिیا िخوداشتغالिافراد ि.استिیافته
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िهایिشرکتि.هستندिماههिسهिدورهिبرایिیوروि۹000िسقفिتاिدولتिازिفوریिوامिدریافت
ि.شوندिیوروि۱5000िمعادلिوامिمتقاضیिتوانندिمیिهمिکارمندि۱0िتاि5िدارای

िهایिشرکتिدیونिتا िشودििاندازیिراهिاقتصادی िتثبیت िصندوقिیکिاستिقرار िهمچنین
िصادرिوام िیورو िمیلیارد ि400िبرای िنامهिضمانتिو िشودिمتقبل िرا िمدتिکوتاهिوام िبه िنیازمند
ि)مجدد िگذاریिسرمایه( िپایه िسرمایه िتقویت िجهت िنیز िدیگر िیوروی िمیلیارد ि۱00 ि.نماید
िاعمال िمالیاتی िقوانین िبا िارتباط िدر िنیز िتغییراتی ि.استिشده िگرفته िنظر िدر िوکارهاिکسب
िبراساس िرا िخودिاولیه िهایिقسط िهمیشه िمثل िکهिاین िجایिبه िبتوانند िهاिشرکتिتا िاستिشده
ि.کنندिمحاسبهि،پردازندिمیिسالिطیिبعداिکهिراिمالیاتیि،بپردازندिشدهिبینیिپیشिهایिدرآمد

ि.شوندिمیिاجراिورشکستگیिوिاعسارिحکمिباिارتباطिدرिتریिراحتिمقرراتि،اکنونिهم

िفوریिوامिدریافتिمتقاضیिتوانندिمیिهاिشرکتिکهिشدिاعالمिآوریلि6िدرि،هاिاینिبرिعالوه
ि25िارزشिبهिهاिشرکتििوامिضمانتिدولتिکهिاستिشدهिمقررि.شوندि۱دبلیوिافिکیिبانکिاز
िهایिشرکتिبرایिهاिوامिاینि.شودिمتقبلिکاملिطورिبهिراि20۱۹िسالिدرिهاिآنिدرآمدिازिدرصد
िباिبرابرिکارمندि50िازिبیشिدارایिهایिشرکتिبرایिوिیوروिهزارि500िکارمندि50िتاि۱0िدارای
िگذشتهिسوددهیिبراساسिفقطिوिشدهिتسهیلिهاिشرکتिارزیابیिروندि.استिیوروिهزارि800
िاینिتبدیلिامکانि.استिسالهिدهिهاिآنिسررسیدिوिدرصدि3िهاिوامिسودिنرخि.بودिخواهدिهاिآن
िبایدिابتداिصورتिاینिدرिالبتهिکهिداردिوجودिنیزिدبلیوिافिکیिبانکिعادیिهایिوامिبهिهاिوام

ارزیابیिهایिخطرिمتداولिبانکिهاिانجامिشود.

۵. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

िحداقلिکهिشدिایجادिبهاिاجارهिپرداختिبهिمربوطिمقرراتिدرिجزئیिتغییراتिمارسि25िدر
िبرایिمستدلیिدلیلिاجارهिپرداختिعدمि،جدیدिقوانینिمطابقि.استिاالجراिالزمिسپتامبرिپایانिتا
िمحسوبि،استिیافتهिکاهشिدرآمدشانिکروناिشیوعिدلیلिبهिکهिافرادیिتخلیهिحکمिصدور
ि،داشتिخواهدिچشمگیریिافزایشिدولتिبرآوردिمطابقिتقاضاهاिتعدادिکهिآنجاिازि.شودिنمی
िطورिبهिنیزिاوالدिحقिدریافتिوिبلندمدتिبیکاریिمزایایिازिبرخورداریिجهتिالزمिشرایط

1. KFW Bankgruppe
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िمیزانिوिداراییिبهिمربوطिاطالعاتिکهिنیستिنیازिجدیدिمتقاضیانि.استिشدهिترिراحتिموقت
िاندازه िبه िدرآمدشان िکه िهاییिخانواده ि.دهند िارائه िرا िآینده िماه िششिتا िخود िماهانه िاجاره
िبرایि.کنندिدریافتिاوالدिحقिتوانندिمیिتریिراحتिشرایطिباिاستिیافتهिکاهشिتوجهیिقابل
िساعاتिکاهشिیاिکارिترکिبهिمجبورिهاिکودکستانिوिمدارسिتعطیلیिدلیلिبهिکهिوالدینی

ि.استिشدهिگرفتهिنظرिدرिاضافیिبودجهिنیزिاندिشدهिخودिکاری

िکهिاستिکردهिتصویبिمدتिکوتاهिشغلیिهزینهिکمکिدربارهिطرحیिپارلمان िهمچنین
िبهिفعالिتولیدिکاهشिدلیلिبهिهاिشرکتिکهिکارکنانیिحقوقिازिبخشیिدولتिآنिموجبिبه
िکمکिکارفرمایانिبهिطرحिاینि.)بیشترिیاिدرصدि60(िکندिمیिپرداختिراिندارندिنیازیिهاिآن
िواجدिکهिاین िبرای िکارفرمایانि.کنندिحفظिرا िخودिکارکنانि،نیرو िتعدیل िجایिبه िکندिمی
िتولیدिکاهشिدلیلिبهिکهिکنندिاثباتिبایدिفقطि،شوندिدولتिهزینهिکمکिاینिدریافتिشرایط

ि.]۱[िندارندिنیازिخودिکارکنانिازिدرصدि۱0िبه
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िپیوست

راهبرد خروج: راهبردی برای خروج آلمان از بحران کرونا

िمورد ि۱برگر िرولند िو िمکنزی िایिمشاوره िشرکت िتوسط िراهبردی िحاضر िگزارش िدر
िخارجिکروناिویروسिبحرانिازिتواندिمیिآنिازिاستفادهिباिآلمانिکهिاستिگرفتهिقرارिبررسی
िآلمانिآمیزिموفقیتिعملکردिبرایिمرحلهिسهिتوصیهिضمنिگزارشिاینिدرि،کلیिطورिبهि.شود
िدرिتواندिمیिآنिاز िاستفاده िبا िآلمانिکهिاستिشدهिمعرفیिروشیि،بحران िاین िبا िمواجههिدر

بلندििمدتिبهिسودिهمिبرسد.

िهزینهिهمیشهिگیرिهمهिهایिبیماريिهمهिوिاستिرساندهिبستिبنिبهिراिدنیاिکروناिویروس
िسهिمدتिبهिتعطیلیिوضعیتिاینिچنانچهिIFOिتحقیقاتिمؤسسهिبرآوردिمطابقि.دربردارند
िنیزिمکنزیिشرکتि.بودिخواهدिیوروिمیلیاردि700िباिبرابرिواردهिخسارتिمیزانि،یابدिادامهिماه
िحدودिیوروिمنطقهि،حالتिبهترینिدرि.استिکردهिبینیिپیشिاقتصادिبرایिراिتاریکिایिآینده

ि.دهدिمیिدستिازि2020िسالिدرिراिخودिداخلیिناخالصिتولیدिازिدرصدि4/4

िبهिبایدिاجتماعیिارتباطि،زمانिآنिتاिوिاستिشدهिدادهिآوریلि20िتاिگذاریिفاصلهिدستور
िاینिبا ि.باشدिداشتهिاظهاراتیिدورانिاینिاز िپسिدربارهिخواهدिنمیिکسिهیچि.برسدिحداقل
िاماि.داردिوجودिبحرانिاینिازिپسिکشورهاिاقتصادیिاحیایिبرنامهिبرایिزیادیिتقاضایि،حال

اینिراهبردिخروجیिچیست؟

िطراحیिرا िایिمرحلهिسهिبرنامه िیکिبرگر िرولند िمدیریت िمشاوره िشرکتि،مثال िعنوانिبه
िکهिآنجاिازि.داردिقرارि2ووخهिاقتصادی ویرتشافتسिمجلهिدسترسिدرिًمنحصراिکهिاستिکرده
िاندازیिراهिتدریجिبهिبایدिاقتصادि،نباشدिخطرिمعرضिدرिجمعیتिسالمتिکهिاستिاینिبرिفرضि

ि.کنندिمیिتوصیهिراि»مطمئنिشروع«िیکिمشاورانि،بنابراینि.کردिعملिشتابزدهिنبایدिوिشود

िحالिهمانिدرि.شودिاجراिکروناिبحرانिجریانिدرिبایدिخروجिراهبردिیिمرحلهिاولینिि،بنابراین
1. McKinsey and Roland Berger
2. WirtschaftsWoche



بررسی اقدامات کشورها در مقابله با بحران کروناویروس۱۹6

िخودداریिیکدیگرिباिارتباطिازिوिباشندिمقیدिتعطیلیिوिگذاریिفاصلهिبهिکاماًلिبایدिشهروندانिکه
िافرادिشناساییिاصلیिهدفि.شودिتدوینिآنिموازاتिبهिبایدिنیزिمحافظتیिمفهومिیکि،کنند

آلودهिوिقرنطینهिآنिهاिاستिکهिاینिامرिبهिمعنیिایجادिزیرساختیिبرایिانجامिتستिاست.

ि۱ُکخ िرابرت िمؤسسه िارقام िو िآمار िکه िاستिبوده िاین िبزرگ िمشکالت िاز िیکی िتاکنون
िتعدادि،حالिهرिبهि.شوندिمیिاعالمिتعویقिباिنیزिهاिآنिوिاستिشدهिثبتिهایिعفونتिبیانگرिفقط
िافرادिتوانندिمیि،نشوندिقرنطینهिآلودهिافرادिکهिزمانیिتاि.استिزیادिبسیارिنشدهिگزارشिموارد
دیگرिراिآلودهिکنند.िکره جنوبی با استفاده از این راهبرد یعنی انجام آزمایشات گسترده و 

جداسازی افراد آلوده توانسته است ویروس کوید-19 را سریع مهار کند.

िهایिمراقبتिبرایिکافیिهایिظرفیتिایجادिشاملिخروجिراهبردिمرحلهिاولینि،اینिبرिعالوه
िدو िحاضر िحال िدر ि.است िکنندهिعفونیिضد िمواد िو िتنفسی िهایिماسک िارائه िیعنی िپزشکی
िدرि2آلمانिآزمایشگاهیिپزشکانिایिحرفهिانجمنिاعتقادिبهिبناि.داردिوجودिآلمانिدرिمشکل
िشدیدिتنگناهایिازिاکنونिهمिپزشکانिوिنیستि»عملی«िجامعिآزمایشاتिانجامिحاضرिحال
िهایिنوآوریिالبتهि.دارندिشکایتिتنفسیिهایिماسکिمانندिاساسیिمحافظتیिتجهیزاتिعرضه
िنویدبخشि3رامिزارالندिگروهिتوسطिکروناिویروسिایिدقیقهिدوिتستिنظیرिگرفتهिصورت

هستندिوिانتظارिمیिرودिآلمانिدرिمرحلهिاولिاینिراهبردिناکامिنماند.

िراهبردिدومिمرحلهि،کردिپیداिادامهिهفتهिهشتिتاिقرنطینهिوिگذاریिفاصلهिاینکهिازिپس
िپسिاینिازिکهिمعناستिبدانिامرिاینि.استिشدهिپیشنهادिایمنिشروعिیعنیिبرگرिرولندिخروج
िرویिبندیिاولویتिازिپسिبایدिاتفاقिاینिبلکهि،برگرددिخودिعادیिعملکردिبهिنبایدिاقتصاد
िآغازिراिخودिفعالیتिدوبارهिبایدिهاिدانشگاिوिمهدکودکिمراکزि،مدارسि،همهिازिاولि.دهد
िمؤسساتिدرنهایتिوिهاिفروشیिاغذیه ि،گردشگریि،تولید िهایिبخشिفعالیت िسپسिوिکنند
िصورتिبهداشتिشدیدिنظارتिتحتिبایدिتولیدिسرگیریिازि.شودिگرفتهिسرिازिبایدिفرهنگی

گیردिوिسنجشिروزانهिتبिوिرعایتिحداقلिفاصلهिیکिمترिنیزिبایدिتضمینिشود.

1. Robert Koch Institute
2. The professional association of German laboratory physicians
3. Saarland Ram Group
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िبایدिتفریحیिمناطقिکهिاستिشدهिتصریحिخروجिراهبردिدرि:ابتدا کار، سپس تفریح
ि.استिمکنزیिشرکتिهایिبینیिپیشिباिمطابقिمسألهिاینि.کنندिفعالیتिبهिشروعिهمهिازिآخر
िهاिبخشिازिیکिکدامिکهिاستिپرداختهिموضوعिاینिبررسیिبهिمدیریتیिمشاورهिشرکتिاین
िبهिگردشگریिصنعتिبنابراینि.شدिخواهندिکروناिویروسिازिناشیिآسیبिترینिشدیدिمتحمل
ि.دیدिخواهدिراिصدمهिبیشترینिآلودهिمناطقिدرिمکررिیاिمداومिمسافرتیिهایिمحدودیتिدلیل

िمشاورهिشرکتि.هستندिهمिازिجداिمقولهिدوिسیاسیिتعاملिوिهاिشرکتिدرिبحرانिراهبرد
ि،کروناिبحران िاز िخروجिسازिسرنوشتिو िدوم िمرحله िدر िکه िاستिداشته िاظهار िبرگر िرولند
िمخصوصاिبایدि،استिکردهिفراهمिاقتصادिبرایिتریلیونیिیکिبستهिیکिاکنونिهمिکهिدولت
िهمچنینिمشاورهिشرکتिاینि.کندिاقدامिمکنزیिروشिازिاستفادهिباिتقاضاिارتقایिبهिنسبت
िوिبرقیिخودروهایिخریدिارتقایिمنظورिبهिبرقیिخودروهایिبودجهिکهिاستिکردهिپیشنهاد
حمایتिازिصنعتिخودروिافزایشिدادهिشودिوिتصدیिشرکتिهاिنیزिنبایدिممنوعिاعالمिشود.

دوران پساکرونا

िکارिروشि،کروناिویروسिکهिاستिپرواضحिبرگرिرولندिمدیریتिمشاورهिشرکتिازنظر
िمرحلهिعبارتیिبهिوिسومिمرحلهिیکिباید िبنابراین िوिدادिخواهدिتغییرिهمیشهिبرایिراिفعلی
िتغییراتिدچارिکارिدنیایिساختارهایिآنिدرिکهिشودिلحاظिخروجिراهبردिدرि»عادیिجدید«
ि،هاिشرکت िمدیریت िاز िاعم ि-هاिحوزه िهمه िدر िسازیिدیجیتال िبر िتأکید ि.شوندिمی िاساسی
िاستिدادهिنشان िکروناिویروسि.داردिضرورتिپیشिاز िبیش िآیندهिدرि-توسعهिیا िوिفروش
िراिخریدिوिاندامिتناسبिهایिدورهिنظیرिکارهاिازिبسیاریिوिاستिپذیرिامکانिدورکاریिکه

میिتوانिازिطریقिکانالिهایिدیجیتالیिانجامिداد.

िهاिشرکت िبرخی ि،اشتوتگارت िمنطقه िدر िمکنزی िشریک ि،۱آلیک िنات िاظهار िبه िبنا
िزمینه िدر िقبال िکه िهاییिشرکت« ि،ترिدقیق िبیان िبه ि.شد िخواهند िروبرو िاساسی िهایिچالش िبا
िجداولिاز िهمिهنوزिوिاندिنکرده िگذاریिسرمایهिیکپارچهिفرایندهای िوिدیجیتالिهایिسیستم
िتریिبزرگ िمشکالت िبا िि،کنندिمی िاستفاده िکارها िارائه िبرای िاکسل िافزارिنرم िدر िشدهिایجاد

1. Knut Alicke
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िاکنونिهاिآنिوिاستिدشوارترिهاिشرکتिاینिبرایिسناریوهاिریزیिبرنامهि.شدिخواهندिمواجه
بسیارिبهिشکستिنزدیکिهستند«.

िاظهارات िبه िبنا िو िشود िگرفته िنظر िدر िاصلی िهدف िعنوانिبه िباید िبحران िبرای िآمادگی
िعرضهिهایिشبکهिگسترشिوिتقویتिشاملिنیزिامرिاینिبرگرिرولندिمدیریتिمشاورهिشرکت
िاین िاز िقبل िحتیिآلمان िدرिمد िصنعتिهایिشرکتि،مثال िعنوانिبه ि.است िمحلیिو िایिمنطقه
िدرिاین िوिکنندिمیिمنتقل िاروپا िبه िراिخودिتولید िاز िبخشیिکهिبودند िکردهिاعالمिنیز िبحران
िبسیارिقارهिیکिدرिفقطिانحصاریिتمرکزि،تأمینिزنجیرهिمتخصصانिدیدگاهिازिکهिاستिحالی
خطرناکिخواهدिبود.िدرواقع،ििتنوعिسازیिدرिزمانिبحرانिازिاهمیتिکلیدیिبرخوردارिاست.

िآینده िدر िتأمین िهایिزنجیره िموضوع िکه िاستिبرده िپی िواقعیت िاین िبه िهمچنین िآلیک
िویروسिبحرانिهاिشرکتिازिبسیاریिکهिرودिمیिانتظارि،درواقعि.داشتिخواهدिاهمیتिچقدر
िخودिیکپارچهिریزیिبرنامهिهایिمدلिکردنिدیجیتالیिوिتحلیلिبرایिفرصتیिعنوانिبهिراिکرونا
िخواهندिایجادिتأمینिهایिزنجیرهिدرिراिبیشتریिشفافیتि،نتیجه िدرिوिگرفتिخواهندिکارिبه
िزنجیرهिشرکایिبهिاولیهिمراحلिدرिبایدिهاिشرکتि،اقتصادیिفاجعهिازिجلوگیریिبرایि.کرد
िکهिهنگامیि،داشتिاظهارिزمانिدرिتاخیرिریسکिبهिاشارهिباिآلیکि.دهندिاطالعिخودिتأمین
िتقریباिجهانिخودروिبازارिبزرگترینिدرिعبارتیिبهिوिچینिدرिاتومبیلिبرایिتقاضاिفوریهिماهिدر
िقرار िذیربط िهایिبخش िهمه िدسترس िدر िبالفاصله िاطالعات िاین ि،یافت िکاهش िدرصد ि۹0
िبعدिهاिهفتهिخودروिاروپاییिکنندگانिتولیدिوिکنندگانिتأمینिکهिبودिحالیिدرिاینिوिگرفت

ि.بردندिپیिمسئلهिاینिبه

िاعالمि۱کرایسلرिفیاتिخودروسازیिبزرگिشرکتिکهिبودिنگذشتهिمارسिماهिاواسطिاز
िهایिشرکتि.کندिمیिتعطیلिموقتिطورिبهिراिخودिهایिکارخانهि،تقاضاिتوقفिدلیلिبهिکهिکرد

ि.کردندिمتوقفिراिخودिتولیدिخطوطिنیزि2اُپلिوिدایملرि،واگنिفولکسिخودروسازی

िازिبسیاریिدرिهمिهنوزिکهिتأمینिزنجیرهिشفافیتिموضوعिبایدिتولیدिدوبارهिشروعिبرای
ि:داشتिاظهارिآلیکिدیگرिطرفिازि.دادिقرارिتوجهिموردिراिشودिمیिنظرिصرفिآنिازिنقاط
1.Fiat Chrysler
2. VW, Daimler and Opel
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िتأمین िزنجیره िبه िنیز िمواد िو िدارند िنیاز िمواد िو िکارمندان िبه िاول िدرجه िدر िکنندگانिتأمین«
िتولیدिدوبارهिخودتانिخواهیدिنمیिیاिتوانیدिنمیिکهिزمانیिدرिحتیिکهिاینجاستि.داردिبستگی
िدوباره िتوانندिمی िکنندهिتأمین िهایिشرکت िکه िدهید िاطالع िوقت िاسرع िدر िباید िشما ि،کنید

ि.]2[ि»بگیرندिسرिازिراिخودिفعالیت

منبع: 

[1] http://www.oecd.org/coronavirus/en/

[2] Ec.europa.eu/ info/index_en
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۱- حاکمیت نظام سالمت در انگلیس

िگیرिهمهिبیماریिاینिباिمقابلهिآمادگیिهایिبرنامهिبهि۱۹-کویدिزمینهिدرिسالمتिنظامिحاکمیت
िوिرسانیिاطالعि،اضطراریिپاسخिبهिمربوطिسازوکارهایिازجملهिبحرانिاینिمدیریتिنحوهिو

ि.داردिاشارهिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبرिنظارت

िحالिدرिپاندمیिپاسخिبرنامهिیکि۱۹-کویدिشیوعिازिپیشिانگلیسिکشورिدرिکلیिطورिبه
ि.بودिآنفوالنزاिپاندمیिمختصिالبتهिکهिبودिاجرا

िمارسि25ि۱درि2020िکروناिویروسिقانونि،۱۹-کویدिویروسिشیوعिبهिپاسخिدرिسپس
ि:شدिبرخوردارिزیرिهایिحوزهिدرिمتعددیिاختیاراتिازिقانونिاینिمطابقिدولتि.شدिتصویب
ि،رویدادهاिوिاجتماعاتिکردنिممنوعिیاिمحدودि،مبتالिافرادिوآمدिرفتिدرिمحدودیتिاعمال
िوिدرمانیिهایिمراقبتिکارکنانिروزافزونिکارگیریिبهिازطریقिدرمانیिکادرिظرفیتिافزایش

ि.هاिآنिکاریिاضافهिموانعिکاهشिوिاجتماعی

به طور کلی، مدیریت ستاد ملی کوید-19 بر عهده سازمان سالمت عمومی2 انگلستان 

िهایिبخشिاماि،داردिبرعهدهिراिملیिسطحिدرिاقداماتिهماهنگیिوظیفهिستادिاینिاگرچهि.است

िمقررات िاجرای िنحوه िزمینه िدر ि)ولز िو िشمالی िایرلند ि،اسکاتلند ि،انگلستان( िکشور िداخلی
िدرिتفاوتिدلیلिبهिایिمنطقهिسطحिدرि.برخوردارندिعملिآزادیिازिاجتماعیिگذاریिفاصله
ि۱۹-کویدिباिمقابلهिجهتिمختلفیिاقداماتि،هاिآنिجمعیتیिپراکندگیिوिسالمتिنظامििظرفیت
िمراقبتिواحدهایिبهिمجهزिلندنिهایिبیمارستانिازिبرخیि،مثالिعنوانिبهि.استििگرفتهिصورت
िتریिجوانिجمعیتिوिهستندिریهिوिقلبिکمکیिهایिدستگاهिبیشتریिتعدادिوिترिبزرگिویژه

1. Coronavirus Act 2020
2. Public Health England
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िترिمسنिهاिآنिجمعیتिوिدارندिکمتریिتجهیزاتिدیگرिهایिبیمارستانिبرخیि،مقابلिدرि.دارند
िخدماتिمراکزिبهिراिهاिآنि،بیمارانिمداوایिجایिبهिکهिداردिاحتمالिبیشترिنتیجهिدرिوिاست
िانجامिمحلیिصورتिبهिتستिاکنونिکهिاینिبهिتوجهिباि.نمایندिاعزامिهاिآسایشگاهिوिاجتماعی
िتستिبرایिموردنیازिامکاناتिاندिتوانستهिدیگرिجاهایिازिترिسریعिمناطقिازिبرخیि،شودिمی

سریعिوिدقیقिراिفراهمिکنند.

۲. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور بهداشتی درمانی

िقالبिدرिتوانिمیिراिدرمانیिبهداشتیिامورिباिارتباطिدرिدولتिحمایتیिخدماتि،کلیिطورिبه
िدرمانیिروندिازجمله(िمؤثرिدرمانیिبهداشتیिخدماتिارائهिبرایिریزیिبرنامهिشاملिبخشिسه
िدورهिدرिخاصिبیمارانिازिبرخیिبرایिضروریिدرمانیिخدماتिتداومिلزومिوिمورداستفاده
िبودجه िتأمین िو िکافی िکار िنیروی िو िفیزیکی िهایिزیرساخت िتأمین ि،)۱۹-کوید िگیریिهمه

ि.دادिشرحिدرمانیिبهداشتیिخدمات

िطولिدرिکارکنانिتعدادिکاهشिوिپزشکیिخدماتिبرایिتقاضاिافزایشिاحتمالिبهिتوجهिبا
िبرخوردارिباالییिاهمیتिازिانسانیिنیرویिوिفیزیکیिهایिزیرساختिتأمینि،۱۹-کویدिشیوع
िو िاحتمالی िکمبودهای िو िکشور िدر िموجود िانسانی िمنابع िو िهاिزیرساخت ि،ادامه िدر ि.است
िدولتिتمهیداتि،همچنینि.گیردिمیिقرارिبررسیिموردिهاिآنिرفعिجهتिشدهिانجامिاقدامات
िمقابلهिراستایिدرिافرادिبیمهिپوششिوिدرمانیिبهداشتیिخدماتिبودجهिتأمینिزمینهिدرिآلمان

ि.شودिمیिدادهिشرحि۱۹-کویدिبا

برنامه ریزی برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مؤثر ↙

िکشورिسراسرिدرि۱۹-کویدिبیمارانिتخصصیिبیمارستانिپنجिتقریباिابتداिدرिکلیिطورिبه
ि،بیماری िگسترش िاز िجلوگیری िضمن िتا िشوند िمجهز िخوبیिبه िبود िقرار िکه िداشت िوجود
िنیز िپرخطر िمناطق िویژه िهایिگروه ि.شود िکاسته िنیز िدرمانی िمراکز िدیگر िبه िهاिآن िوابستگی

ि.نمایندिمنتقلिهاिبیمارستانिاینिبهिفقطिراिتأییدشدهिمواردिبودندिموظف

िکهिبیمارستانیिهرिبهिآمبوالنسिباिراिبیمارانिشدिمقررि،۱۹-کویدिشیوعिگسترشिازिپس
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िهایिبخشिوिعمومیिهایिاتاقिهاिبیمارستانिهمهिدرि،همزمانि.دهندिانتقالि،داشتिخالیिظرفیت
िهایिاتاق ि،ظرفیتिافزایش िمنظورिبه िوिشدهिدادهिاختصاصि۱۹-کویدिبیماران िبه िویژهिمراقبت
ि.گیرندिمیिقرارिاستفادهिموردि۱۹-کویدिبیمارانिبرایिبحرانیिمراقبتिواحدهایिعنوانिبهिجراحی

िارائهिنحوهिتغییرिراستایिدرिمتعددیिاقداماتि،درمانیिظرفیتिافزایشिمنظورिبهिطرفیिاز
िهایिبخش िظرفیت िافزایش िبه िتوانिمی िنمونه िعنوانिبه िکه िاستिشده िانجام िدرمانی िخدمات
िهایिجراحی िو िدرمانی िهایिبرنامه िهمه िانداختن िتعویقिبه ि،هاिهتل िدر ि)ریکاوری( िنقاهت
िویدئوिصورتिبهिعمومیिپزشکیिخدماتिارائهि،ماهिسهिمدتिبهिآوریلि۱5िازिغیرضروری

کنفرانسिوिخریدिتختिوिدستگاهिهایिتنفسिمصنوعیिدرिبخشिخصوصیिاشارهिکرد.

िسالمت िملی िنظام िتوسط िموجود िکمبودهای िرفع िراستای िدر िگرفته िصورت िاقدامات
िوिعمومیिتختि۱00000िوिانگلیسिسالمتिملیिنظامिتختि30000िکردنिخالیिि:ازिعبارتند
िمسئولیتिواگذاریिوिدارندिمناسبिوضعیتिپزشکیिنظرिازिکهिبیمارانیिکردنिمرخصिویژه؛
िتداومिاکسیژن؛िمنابعिتوزیعिافزایشिمراقبتی؛िخدماتिکنندهिارائهिمراکزिبهिآنهاिازिنگهداری
िوिبودند؛िشدهिذخیرهिآنفوالنزاिپاندمیिبرایिکهिشخصیिحفاظتیिتجهیزاتिملیिذخایرिتوزیع
िدرمانیिمراکزिدرिحضورिازिکهिپذیرिآسیبिهایिگروهिبرایिدورिراهिازिمشاورهिخدماتिارائه

ि.اندिشدهिمنعिبیمارستانی

िنوعیिخریدिهمچنینिوिروزिدرिموردि25000िبهिتستिظرفیتिافزایشिبرایिنیزिایिبرنامه
िدرि،اندिبودهि۱۹-کویدिویروسिمعرضिدرिقباًلिکهिاشخاصیिشناساییिبرایिبادیिآنتیिتست
िنمایندिحمایتिطرحिاینिازिاستिشدهिخواستهिهاिآزمایشگاهिازि،منظورिبدینि.استिاقدامिدست

ि.کنندि۱۹-کویدिتستिانجامिبهिشروعिو

ि،موجودिهایिدستورالعملिمطابقिشیوعिابتدای िهمانिاز استفاده:  روند درمانی مورد 
िرا िگرفتندिمیिتماسिدرمانیिمراکزिبا िکهिکسانیिبودند िموظفिاولیه िهایिمراقبتिکارکنان
िبیمارانिمجازیिصورتिبهिیاिوिکنندिوصلिمعاینهिبرایिمشاورهिمخصوصिتلفنیिخطوطिبه
िبا ि،نداشت िوجود िبیمار िمعاینه िجز िدیگری ििگزینه िکه िصورتیिدر िو िکنند िبندیिاولویت िرا
िمحیطिتمیزسازیिاصولिهمهिآنिازिپسिوिکنندिمعاینهिراिبیمارिمحافظتیिوسایلिهمهिپوشیدن
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िازجمله िمربوطه िهایिدستورالعمل िبراساس ि۱۹-کوید िبیماران िبندیिاولویت ि.نمایند िاجرا िرا
دستورالعملिملیिمبنیिبرिتسهیلिروندिترخیصिازिبیمارستانिصورتिمیिگیرد.िدر حال حاضر 
روش ها و پروتکل های ویژه معالجه بالینی بیماران کوید-19 توسط مؤسسه ملی سالمت و 

िمراکزिدرि۱۹-کویدिبیماران िمعالجهिنحوهिشاملिکهिتعیین می شود  1)NICE( بالینی  تعالی 

िوिدیالیزिخدماتिدهندهिارائهिمراکزिنظیرिبحرانیिمراقبتिمراکزिدرिازجملهिمختلفिدرمانی
ि.شودिمیिضدسرطانिهایिدرمان

ि،دست िبهداشت ि،بریتانیا िدر ि۱۹-کوید िشیوع िکنترل िو िپیشگیری िراهنمای िمطابق
िریزिقطراتिانتقالिازिجلوگیریिجهتिمناسبिحفاظتیिوسایلिازिاستفادهिوिبیمارانिبندیिدسته
िاورژانسिهایिبخشिازجملهिمواردिبیشترिدرि.شودिمیिتوصیهिشدتिبهिویروسिحاویिتنفسی
िبهداشتिسازمانिدستورالعملिمطابق(िمایعاتिبهिمقاومिماسکिازिاستفادهि،ایزولهिواحدهایिو
िقطراتिشدنिپاشیدهिاحتمالिکهिصورتیिدرि-عینکिوिدستکشि،پالستیکیिپیشبندि،)جهانی
िسازمانिدستورالعملिباिهمسوिمقرراتिاینि.شودिمیिتوصیهिنیزि-باشدिداشتهिوجودिتنفسیिریز
िمنظورिبهिهاिآنिازिاستفادهिازिبعدिتجهیزاتिهمهिگندزداییिضرورتिبرिمبنیिجهانیिبهداشت

جلوگیریिازिانتقالिازिطریقिتماسिاست.

िموردिبیمارانिموردिدرिزیرिمواردिبایدिبیمارستانिترخیصिچهارچوبिمطابقि،کلیिطورिبه
بررسیिقرارिگیرد:

💠ििمراکزिیاिخانهिدرिاوिازिتوانिمیिیاिداردिنیازिبیمارستانिدرिمراقبتیिخدماتिبهिبیمارिآیا
خدماتिمراقبتیिنگهداریिنمود؛

💠िوिچیست؛िبیمارिپذیرشिمزیت

💠िشود؟िترخیصिامروزिنبایدिچراिوिباشدिخانهिدرिبیمارिنبایدिچرا

िایزولهिهایिاتاقिدرिمشکوکिافرادि،۱۹-کویدिشیوعिابتدایिانجام تست کوید-19: در
िخودिنتیجهिدریافتिزمانिتاिشدिمیिخواستهिهاिآنिازिوिشدندिمیिتستिویژهिهایिمراقبتिبخش
िویژهिهایिمراقبتिبخشिازिخارجिویژهिهاییिمحفظهिدرिتستि،سپسि.نمایندिقرنطینهिخانهिدرिرا

1. National Institute for Health and Care Excellence 
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ि.شودिمیिانجامि)سیارिهایिبیمارستان(िهاिآمبوالنسिداخلिدرिحاضرिحالिدرिوिگرفتिمیिانجام
िنتیجهिاعالمिزمانिتاिشودिمیिدرخواستिنیزिاندिبودهिنزدیکिارتباطिدرिهاिآنिباिکهिافرادیिاز
िتغییر िاپیدمی िطول िدر िتست िانجام िمعیارهای िکه िاست िذکر िشایان ि.نمایند िقرنطینه िرا िخود

کردهिاستिوिدرिحالिحاضر،िمعیارهایिانجامिتستिعبارتندिاز:

💠िि)شدिگرفتهिنظرिدرि۱هوبیिاستانिکلिسپس(िووهانिمبدأिازिکهिعالمتिبدونिمسافران
िوिاند؛िشدهिکشورिواردिایتالیاिشمالिوिجنوبیिکرهिدرि2چئونگدوिیاिدئگوि،ایرانि،چینिدر

💠िि،میانمارि،تایلندि،سنگاپورिمانند(िپرخطرिکشورهایिهمهिازिکهिعالمتिدارایिمسافران
िاند؛िشدهिکشورिواردि)...िوिایتالیاि،مالزیि،کرهिجمهوری

💠ििاند؛िبودهिارتباطिدرि۱۹-کویدिبهिمبتالिتأییدشدهिبیمارانिباिکهिافرادی

💠ििبیمارستانिدرि)الریهिذات(िپنومونیिعالمتिباिکهिمداومिسرفهिوिتبिدارایिافرادिهمه
بستریिشدهिاند؛िو

💠ििفهرستिبهिمعیارिاینिمارسि2۹िاز(िهستندिتبिوिسرفهिعالئمिدارایिکهिدرمانیिکادر
ि.)استिشدهिاضافه

िدرि.استिیافتهिافزایشिنیازिحسبिبرि۱۹-کویدिآزمایشگاهیिتستिانجامिظرفیتि،عالوهिبه
िسپسि.شدिمیिانجامिانگلستانिعمومیिسالمتिسازمانिمراکزिازिیکیिدرिهاिتستिهمهिآغاز
िدرिحاضرिحالिدرिوिشدिاضافهिآنिبهिهمि3بریستولिدرिعمومیिسالمتिسازمانिآزمایشگاه
ि،حاضرिحالिدرि.شودिمیिانجامिتستिعمومیिسالمتिسازمانिایिمنطقهिهایिآزمایشگاهिهمه
िنیز िعلمی िهایिآزمایشگاه िو िمحلی िهایिآزمایشگاه िهمه िاز िتست िظرفیت िافزایش िمنظورिبه
िکارکنانिتستिجهتिنیزिخودروिداخلिدرिتستिازिًاخیراि.شودिمیिاستفادهिتستिانجامिجهت
िروشिآوریلिتاिًاحتماالिدولتि.شودिمیिاستفادهिاجتماعیिهایिمراقبتिمراکزिوिدرمانیिمراکز

ि.گذاردिمیिاجراिبهिافرادिمنزلिدرिراि)POCT(ि4محلिدرिبادیिآنتیिتست

1 Hubei
2 Daegu and Cheongdo
3 Bristol 
4 point of care antibody testing
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دوره  در  بیماران خاص  از  برخی  برای  درمانی ضروری  تداوم خدمات  لزوم 
िدرمانی िخدمات ि،۱۹-کوید िشیوع िبا िهمزمان िاستिشده िمقرر ि:19-کوید همه گیری 
ि.باشد िداشته िتداوم िتصادفات िمصدومان िیا िقلبی िحملهिبیماران िدرمانی िروند िنظیر िضروری
िکهिمراکزیिدرिیوिسیिآیिهایिواحدिنیزिوिخصوصیिدرمانیिمراکزिوिقلبिهایिآزمایشگاه
िخدماتिاینگونهिارائهिبرایिموردنظرिهایिمکانिجملهिازिاستिکردهिمعرفیिسالمتिملیिنظام

ि.آیندिمیिشمارिبهिضروریिدرمانی

िمراکز िتوسط िپذیرिآسیب िافراد िاز िمراقبت िو िرسیدگی िلزوم िبه िدرمانی िمراجع िاگرچه
िزمینهिاینिدرिناچیزیिحمایتیिاقداماتिاماि،هستندिواقفिاجتماعیिمراقبتिخدماتिکنندهिارائه
िبینिدرिیکدیگرिبهिکمکिفرهنگिترویجिضمنिاستिشدهिپیشنهادि،حالिاینिباि.اندिدادهिانجام

ि.کنندिکمکिهاिآنिبهिنیزिسالمتिملیिنظامिوिمحلیिمراجعि،افرادिاین

ि،اندिشدهिترخیصिبیمارستانिازिکهि۱۹-کویدिبهिمبتالिبیمارانिازिدستهिآنिدیگرिطرفिاز
िپرستاری िخدماتिنیازمند िهنوز िکهिاین िیا िو िنیست िایمن िخانهिبه िهاिآنिبازگشت िهنوز िولی
िکهिاستिگفتنیि.شوندिپذیرشिاجتماعیिمراقبتिخدماتिکنندهिارائهिمراکزिدرिبایدिهستند

ि.شودिمیिتأمینिسالمتिملیिنظامिتوسطिخدماتिاینिهزینه

تأمین زیرساخت های فیزیکی  ↙

िآنها िامکانات िاما ि،شدिمی िانجام िاورژانس िهایिبخش िدر ि۱۹-کوید िهایिتست िآغاز िدر
िدریافت िمستلزم िتست िانجام िو िشدिمی िانجام िآزمایشگاه िیک िدر िهاिتست िهمه ि.نبود िکافی
िتست िدر िاستفاده िمورد िسواپिکهिاین िبه िتوجه िبا ि.بود िمختلف िمراجع िاز िمتعدد िمجوزهای
िزیاد िتعداد िبه िتشخیصی िهایिکیتिابتدا िدر ि،شودिمی िاستفاده िنیز िآنفوالنزا िبرای ि۱۹-کوید
िمواجهिهاिکیتिاینिکمبودिباिهاिآزمایشگاهिهمهिبیماریिگسترشिباिهمزمانिاماि،بودिموجود
िنتیجهिدریافتिجهتिانتظارिزمانिوिهستندिشلوغिبسیارिهاिآزمایشگاهि،حاضرिحالिدرि.شدند
िمانند िمعین िتشخیصیिمراکز िسایرि،این िبر िعالوهि.انجامدिمیिطولिبه िروزि4िتا ि3 िبین िتست
ि،ترتیبिهمینिبهि.هستندिفشارिتحتिشدتिبهिنیزिایکسिاشعهिوिفلبوتومیि،اسکنिتیिسیिمراکز
िتبدیلिبحرانिبهिهنوزिاماि،بودिبینیिپیشिقابلिمارسि۱۹िتاिنیزिبیمارستانیिتختिکمبودिمشکل
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िکلिدرिوिاستिپرिیوिسیिآیिهایिتختिظرفیتिدرصدि80िازिبیشिمعموالिبریتانیاिدرि.بودिنشده
िزودیिبه िکشورिاین िشودिمیिبینیिپیش ि.دارد िوجودिویژهिهایिمراقبت िتختि5000िاز िکمتر
िتحتिلندنिدرिهاिبیمارستانिازिبرخیिاکنونिهمिوिشودिمواجهिتختिشدیدिکمبودिمشکلिبا
िبزرگिشهرهایिدرिموقتिبیمارستانिچندینि،وضعیتिاینिبهिپاسخिدرि.هستندिشدیدیिفشار
िسرعتिبهि،استिمشهودिنیازिبیشترینिکهिجاهاییिدرिیوिسیिآیिظرفیتिتاिاستिشدهिساخته
िشودिاندازیिراه िآوریلिاول िهفته िتا ि۱لندن िنایتینگیل िبیمارستان िرودिمیिانتظار ि.یابد िافزایش
िاکسیژنिوिمصنوعیिتنفسिدستگاهिبهिمجهزिتختि500िوिبیمارि4000िپذیرشिظرفیتिازिکه
िتاریخिتاि،2ویژهिهایिمراقبتिبازرسیिوिتحقیقاتिملیिمرکزिگزارشिمطابقि.استिبرخوردار
िدستگاهिنیزिموردि5۱8िبرایिوििشدهिپذیرشिویژهिمراقبتिهایिبخشिدرिموردि775िمارسि27
िبرिمبتنیिمتمرکزिسیستمिهیچिبریتانیاिدرिحاضرिحالिدرि.استिشدهिاستفادهिمصنوعیिتنفس
िاینिوिنداردिوجودिسالمتिالکترونیکیिگزارشاتिگذاریिاشتراکिبهिجهتिاطالعاتिفناوری
िدرمانیिبهداشتیिمنابعिظرفیتिموردिدرिرسانیिاطالعिبرایिموضوعिاینिکهिاستिحالیिدر

بسیارिضرورتिدارد.

िکشورهایिهمهि،چینिتوسطिشخصیिحفاظتیिتجهیزاتिصادراتिتوقفिدلیلिبهिطرفیिاز
िمحلیिهایिبیمارستانिهمهिآنکهिباि.هستندिمواجهिتجهیزاتिاینिشدیدिکمبودिمشکلिباिجهان
िانجامिبرایिذخایرिازिاستفادهिباالیिحجمिدلیلिبهिاماि،بودندिتجهیزاتिاینिذخیرهिبهिمجهز
िمراکزिازिبرخیि.اندिشدهिکمبودिدچارिهاिبیمارستانिاغلبि،۱۹-کویدिشیوعिاوایلिدرिهاिتست
िهایिماسکि،محافظिعینکिمانندिتجهیزاتیिویژهिبهिشخصیिحفاظتیिتجهیزاتिکمبودिدرمانی
िگزارشिراिداشتندिقرارिمورداستفادهिکمترिعادیिحالتिدرिکهिگانिوिاکسیژنिماسکि،FFP3

िاندिشدهिمختلفیिبرندهایिازिاستفادهिبهिمجبورिکهिاندिکردهिگزارشिمراکزिازिبرخیि.اندिنموده
िاست िممکن िو िاستिشده िحفاظتی िوسایل िاندازه िو िشکل िدر िتنوع िموجب िامر िهمین िکه
िبرنامه«िطبقि.باشندिنداشتهिمطابقتिکیفیिاستانداردهایिوिمقرراتिباिچندانिهاिآنिازिبرخی
िاماिداردिوجودिآنفوالنزاिپاندمیिملیिذخیرهिیکि»3آنفوالنزاिپاندمیिبرایिآمادگیिاضطراری

1 London Nightingale
2 The Intensive Care National Audit and Research Centre
3 emergency preparedness pandemic influenza plan
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ि.داردिوجودिذخیرهिاینिدرिشخصیिحفاظتیिوسایلिتعدادिچهिوिنوعिچهिًدقیقاिنیستिمعلوم
िمراکز िو िدرمانیिمراکز िبه िحاضرिحالिدرिذخیرهिاین िدرिموجودिصورتिهایिماسکिالبته
िهایिمراقبت िو िبهداشت िوزارت िاظهار िبه िبنا ि.استिشدهिداده िتحویل िاجتماعی िهایिمراقبت
िفقطिوिداردिوجودिشخصیिحفاظتیिتجهیزاتिکافیिذخایرिاکنونिهمिبریتانیاिدرि،۱اجتماعی
िتوزیع िروندिحدیिتا िاستिقرار िارتش िمنظور िاین िبه ि.گرددिتوزیع िمناسب िصورتिبه िباید
िبرای िاختصاصی िایمیل िو िویژه िتلفن िخطिیکिدفاع िوزارت ि،منظورिبدین ि.نماید िتسهیل िرا
ि.استिدادهिقرارिدرمانیिمراکزिاختیازिدرिتجهیزاتिسفارشिجهتिموجودिمشکالتिگزارش

िمصنوعی िتنفس िدستگاه िمانند िتجهیزاتی िکمبودिبا िهاिبیمارستان िرودिمی िانتظار िهمچنین
िصنایعिازिمسألهिاینिبهिپاسخिدرि.شوندिمواجهिنیزि)ECMO(ि2ریهिوिقلبिکمکیिدستگاهिو
िهاिآزمایشگاه िظرفیت ि،استिشده िمصنوعی िتنفس िهایिدستگاه िتولید िدرخواست िتولیدی
िهمچنینि.شودिمیिاستفادهिتختिظرفیتिافزایشिجهتिهاिهتلिازिًاحتماالिوिاستिیافتهिافزایش
िازجمله िاروپا िاتحادیه िتأییدیه िفاقد िپزشکی िوسایل िسریع िتأیید िنحوه िبر िمبنی िدستورالعمل
ि.استिشدهिمنتشرिفعلیिشرایطिدرिشخصیिحفاظتیिتجهیزاتिوिمصنوعیिتنفسिهایिدستگاه
िوिویروسिضدिداروهایि،اکسیژنिجملهिازिداروییिذخایرिکمبودिباिکشورिاینिرودिمیिانتظار
ि،همچنینि.شودिمواجهिنیزि)قلبिعضالتिانقباضिافزایندهिداروهای(ि3िاینوتروپیکिداروهای
िشدیدिکمبودिمشکلि،درنتیجهिوिهستندिماسکिذخایرिفاقدिاغلبिاجتماعیिهایिمراقبتिمراکز
ि۱۹-کویدिشیوعिمعرضिدرिشدتिبهिکهिمراکزिاینिدرिمناسبिشخصیिحفاظتیिتجهیزات
िاستिشدهिخواستهिاجتماعیिهایिمراقبتिمراکزिازिاکنونिهمिکهिآنجاिازि.استिمشهودि،هستند
िافرادिازिزیادیिتعدادیिوिنمایندिپذیرشिراिهاिبیمارستانिازिشدهिترخیصि۱۹-کویدिبیماران
ि.استिمهمिبسیارिمسألهिاینि،دهندिنمیिپاسخिدرمانिبهिکهिهستندिضعیفिآنقدرिمراکزिاینिدر
िاین िاستिکردهिسعیिمراکزिاین िبین िذخیرهिحفاظتیिتجهیزاتिوिهاिماسکिتوزیع िبا िدولت

ि.نمایدिبرطرفिراिمشکل

1 Department for Health and Social Care
2 Extracorporeal membrane oxygenation
3 Inotrope medicines 
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िروندिتسهیلिجهتिاطالعاتिفناوری िزیرساختिکمبودिمشکلिبا िکشورिاین िعالوهिبه
िتعداد िکهिاین िبه िتوجه िبا ि.استििمواجه ि)دور िراه िاز िمشاوره( िدرمانی िکارکنان िدورکاری
िدرمانیिکادرिکاریिفشارिافزایشिباعثिامرिاینि،هستندिدورکارिاکنونिهمिمردمिازिزیادی
िسالمتिملیिنظامिوिاجتماعیिمراقبتिوिبهداشتिوزارتि،انگلستانिعمومیिسالمتिسازمان

بریتانیاिشدهिاست.

تأمین نیروی کار کافی ↙

िهمिاینिازिپیشिکهिپردازدिمیि۱۹-کویدिباिمقابلهिبهिحالیिدرिبریتانیاिسالمتिملیिنظام
िوिدرمانیिهایिمراقبتिمراکزिدرिوابستهिدرمانیिمتخصصانिوिپزشکि،پرستارिکمبودिدچار
िمشکلिاینिبرایिناکافیिبودجهिجملهिازिمتعددیिدالیلिکهिاستिگفتنیि.استिبودهिاجتماعی
िاحتمالیिمیرिوिمرگिوिقرنطینهि،بیماریिافزایشिباिهمزمانिرودिمیिانتظارिوिاستिشدهिبرشمرده

ि.شودिتشدیدिکمبودिاینि،درمانیिکادر

िنیروهایिازि،خودिدرمانیिکادرिتعدادिحفظिیاिافزایشिمنظورिبهिبریتانیاिسالمتिملیिنظام
िبازنشستگیिمقرراتिتسهیلिباि،روिاینिازि.استिکردهिکمکिدرخواستिبازنشستهिوिداوطلب
िپزشکانیिبرای ि.کنندिنامिثبت िکارिبه िبازگشت िبرای िسرعتिبه िتوانندिمیिبازنشسته िپزشکان
िتا िاستिشدهिمیسرिدورिراهिاز िبازآموزی िامکان िهمिاندिشدهिخارجिسالمتिملیिنظامिاز िکه
िبه िمایل िکهिپزشکانیिبرای िموجودिموانعि،همچنینि.بپیوندند िدرمانिکادرिبه िًمجدداिبتوانند
िمابینिفی िقراردادهای िمطابق िدرمانی िکادر ि،درواقع ि.استिشده िبرطرفिि،هستند िکارिاضافه
िکاریिاضافهिموردिدرिمحلیिدولتिنظیرिکارفرمایانिدیگرिوिانگلیسिعمومیिسالمتिسازمان

ि.اندिرسیدهिتوافقिبه

िپسिوिاستिافتادهिتعویقिبهिفعلیिشرایطिدرिپزشکیिدانشجویانिامتحاناتि،اینिبرिعالوه
िروندिتسهیلिباिि،دیگرिطرفिازि.دهندिادامهिخودिتحصیالتिبهिتوانندिمیिهاिمحدودیتिرفعिاز
ि،هستند िخود िتحصیلی िدوره िاواخر िدر िکه िپرستاری िو िپزشکی िدانشجویان िالتحصیلیिفارغ
ि.استिنشدهिعملیاتیिهنوزिطرحिاینिالبتهि.شوندिسالمتिنظامिواردिتوانندिمیिزودترिافرادिاین
िملیिنظامिهمچنینि.اندिشدهिفراخواندهिدرمانिبخشिبهिًمجدداिنیزिبالینیिعلمیिهیئتिاعضای
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िدرिفعالیتिجهتिراिهاिآنि،مختلفिهایिبخشिپرسنلिبازآموزیिازطریقिاستिقرارिسالمت
िهنوزिطرحिاینिکاراییिمیزانिبهिمربوطिجزئیاتिالبتهि.سازدिآمادهिویژهिهایिمراقبتिهایिبخش

ि.نیستिدستिدر

िشودिمیिاستفادهिافرادیिردیابیिهایिعملیاتिجهتिکشورिاینिدرिهمिداوطلبिنیروهایिاز
ििسواالتिبهिگوییिپاسخि،همچنینि.اندिبودهिارتباطिدرि۱۹-کویدिبهिمبتالिتأییدشدهिبیمارانिباिکه
िدیدهिآموزشिداوطلبिنیروهایिتوسطिشخصیिحفاظتیिتجهیزاتिبهिمربوطिهایिآموزشिو

ि.شودिمیिانجام

تأمین بودجه خدمات بهداشتی درمانی ↙

िکمکिجهتिپوند िمیلیارد ि5 िارزش िبه िاضطراری िپاسخ िصندوقिیکि،شیوعिآغاز िدر
ि۱۹-کویدिباिمقابلهिمنظورिبهिعمومیिخدماتिوिاجتماعیिهایिمراقبتि،سالمتिملیिنظامिبه
िتوزیع िنحوه ि،بودجه िتخصیص िچگونگی िبه िمربوط िجزئیات िهنوز िاما ि.شدिداده िاختصاص
ि،شودिدادهिاختصاصिبودجهिهاिآنिبهिبایدिکهिتجهیزاتیिوिخدماتिتعیینिمبنایिوिجغرافیایی
िاستिقرارिکهिهاییिحوزهि،بودجهिاینिتأمینिمنبعिموردिدرि،آنिبرिعالوهि.استिنشدهिمشخص
िراिبودجهिاینिتاिشودििدادهिکاهشिهاिهزینهिاستिقرارििکهिمواردیिیاिوिشودिصرفिبودجهिاین
िهایिهزینهिپرداختिموردिدرि،حالिاینिباि.نیستिدستिدرिاطالعاتیिهنوزि،کردिتأمینिبتوان

ि.استिشدهिدادهिقطعیिقولिکاریिاضافه

ि2020िسالिپایانिتاिکهिنمودिاعالمिاجتماعیिهایिمراقبتिوिبهداشتिوزارتिمارسि23िدر
िاندازیिراهिوिریزیिبرنامهिمسئولیتिکهिمحلیिنهادهای(ि۱بالینیिاندازیिراهिهایिگروهिجایिبه
िنظامिبهिدرمانिوिبهداشتिخدماتिاندازیिراهिمسئولیتि،)دارندिبرعهدهिراिسالمتिخدمات

ملیिسالمتिانگلستانिمحولिمیिشود.

िدرمان िو िپایش िبرای िموردنیاز िاقدامات िتمام िسالمت िملی िنظام िکه िاست िذکر िشایان
िافرادिهمهिوिشوندिمیिارائهिرایگانिصورتिبهिخدماتिاینि.دهدिمیिانجامिراिانگلیسिساکنان
िخودिنمودنिقرنطینهिامکانिکهिکسانیिبهिهمچنینि.گیرندिمیिقرارिدقیقिنظارتिوिپایشिتحت

1. Clinical Commissioning Groups
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िقرنطینهिتاिکنندिمیिکمکि)اندिشدهिکشورिواردिموقتिطورिبهिکهिمسافرانیिمانند(िندارندिرا
ि.نیستिمشخصिدقیقिطورिبهिهنوزिهاिآنिدرمانिهایिهزینهिپوششिمیزانिالبتهि.شوند

۳. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور اجتماعی

िاین िبیشتر िشیوع िاز िجلوگیری िهدف िبا िکلیدی िعمومی िبهداشت िاقدامات ि،بخش िاین िدر
ि،بیمارिافرادिوिمردمिعمومिبرایिرسانیिاطالعििنحوهि،کلیिطورिبهि.شودिمیिدادهिشرحिبیماری
िسفرهای िبه िمربوط िهایिمحدودیت िو िاجتماعی िفاصله िو िقرنطینه िبه िمربوط िقوانین िاجرای

ि.باشدिمیिبخشिاینिدرिبررسیिموردिعناوینिازिفرامرزی

ارائه هشدارهای بهداشتی به مردم ↙

िارتباطिدرिمتعددیिهایिتوصیهिرسمیिطورिبهिدولتि)2020िژانویه(िشیوعिآغازिاوایلिدر
िازिدیگرانिباिفیزیکیिفاصلهिحفظिوिزدنिعطسهिوििسرفهिصحیحिنحوهि،دستिوشویिشستिبا
िرسانیिاطالع ि،کلیिطورिبه ि.نمود िمنتشر िوزارتی िهایिسخنرانیिیا िخبریिهایिمصاحبهिطریق
िهایिخبرگزاریिوिاجتماعیिهایिشبکهि،دولتिرسمیिهایिسایتिوبिطریقिازिکشورिاینिدر
िهمراهिبه िوزیرिنخستि،مارسिاواسط िاز ि.شودिمیिانجام ि)4िکانالिوिسیिبیिبیिمانند( िبزرگ
ि،همچنین ि.دهندिمی िقرار िهاिرسانه िاختیار िدر िرا िایिروزانه िهایिگزارش िذیربط िوزرای िسایر
ि۱علمیिارشدिمشاورिوिپزشکیिارشدिمأمورिمانندिمنتخبिعلمیिوिپزشکیिکارشناسانिبرخی
िاگرچهि.دهندिمیिقرارिهاिرسانهिاختیارिدرिشیوعिروندिموردिدرिهاییिگزارشिمرتبिطورिبهिنیز
िشدिتوصیهिمردمिبهिمارسिماهिدرिولیि،نشدिاعمالिسفریिممنوعیتिگونهिهیچिمرحلهिاینिدر
ि.کنندिاجتنابि)کروز(िگردشگریिهایिکشتیिباिسفرिنیزिوिغیرضروریिالمللیिبینिسفرهایिاز
िنظامिازि،بمایندिخانه«िشعارिباिملیिپویشیिدولتि،قرنطینهिبهिمردمिترغیبिمنظورिبهि،همچنین
िهایिرسانه िازطریق िو िکرد िاندازیिراه िرا ि»دهید िنجات िرا िهاिزندگی ि،کنید िحمایتिسالمت

ि.نمودिمنتشرिراिآنिچاپیिوिدیجیتالिاجتماعی

1. Chief Medical Officer and Chief Scientific Advisor
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فاصله فیزیکی ↙

िتوصیهिکسانیिبهिتنهاिاجتماعیिوिفیزیکیिگذاریिفاصلهि،بیماریिمهارिمرحلهिدرिابتداिدر
िایिمنطقه िاز िبازگشت िیا िتأییدشده िمبتالیان िبا िتماس ि،بیماری िبه िابتال िدلیل िبه िکه िشدिمی
ि،تأخیرिمرحلهिآغازिباिهمزمانिسپسि.بودندिشدهिایزولهिبیماریिعالئمिداشتنिبدونिپرخطر
िفیزیکیिفاصلهिامکانिصورتिدرिافرادिهمهिشدिتوصیهिهاिخبرگزاریिوिدولتिسایتिوبिدر
िمارسि۱6िدرि.نشدिمنتشرिکشورिکلिدرिوسیعिصورتिبهिتوصیهिاینिالبتهिکهिکنندिحفظिرا
िاستفادهिعدمि،اجتماعاتिازिاجتنابि،خانهिدرिماندنिبرिمبنیिهمگانیिهایिتوصیهिدولتि2020
िخطرिمعرضिدرिافرادिویژهिبهिدیگرانिباिنزدیکिارتباطिنداشتنिوिعمومیिنقلिوिحملिسیستمिاز
ि70िباالیिسالمندانिمانندिهستندिفصلیिآنفوالنزایिواکسنिدریافتिفهرستिدرिکهिافرادی(
िنیزिخطرिمعرضिدرिافرادिبهि.شدिمنتشرि)باردارिزنانिوिایिزمینهिهایिبیماریिدارایिافرادि،سال
ि.بپرهیزندिغیرضروریिهایिمالقاتिازिوिباشندिقرنطینهिمنزلिدرिثانویिاطالعिتاिکهिشدिتوصیه
िهاिباشگاهिمسئوالنिاماि،بودिنشدهिممنوعिرسمیिطورिبهिبزرگिاجتماعاتिمرحلهिاینिدرिچهिاگر
ि20िدرि.گرفتندिاماکنिاینिتعطیلیिبهिتصمیمिهمگیिتفریحیिاماکنिوिورزشیिهایिاستادیومिو
ि.شدندिتعطیلिبرिبیرونिغذایिتهیهिمراکزिاستثنایिبهिبارهاिوिهاिکافهिوिهاिرستورانिهمهिمارس

िوالدینیिفرزندانिبرایिاماि،شدندिتعطیلिهاिدانشگاهिوिهاिکودکستانि،مدارسिمارسि23िاز
िاجتماعیिخدماتिمراکزिوिدرمانیिمراکزिهایिفعالیتिتداومिجهت(िدارندिکلیدیिمشاغلिکه
िوि)هاिآنिازिمراقبتिتداومिجهت(िمعلولیتिدارایिکودکانि،)غذاिتهیهिوिنقلिوिحملि،شهریिو
िاستثناिمواردیि،هستندिمدارسिدرिرایگانिغذایिدریافتिمستحقिکهिپذیریिآسیبिکودکان

درिنظرिگرفتهिشد.

िهاिسوپرمارکتिاستثنایिبه(िشدندिتعطیلिغیرضروریिفروشیिخردهिهایिمکانिمارسि24िاز
िمردمिازिوिشدिاجباریिعمومیिاماکنिدرिفیزیکیिفاصلهिحفظिوि)مشابهिمواردिوिهاिداروخانهिو
िخریدि،روزिدرिورزشیिفعالیتिانجامिمانندिمعدودिمواردिدرिجزिوिبمانندिخانهिدرिشدिخواسته
िراिخودिخانهि،نیستिخانهिدرिهاिآنिانجامिامکانिکهिضروریिکارهایिوिداروिوिغذاییिمواد
िدرि.شدिممنوعिهفتهिسهिحداقلिمدتिبهिخانهिازिخارجिدرिنفرिدوिازिبیشिاجتماعि.نکنندिترک
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िهمिبرिوिجریمهिاعمالिطریقिازिشدिدادهिاختیارिپلیسिجملهिازिربطिذیिمقاماتिبهि،راستاिاین
ि.نمایندिاجراिراिمقرراتिاینिاجتماعاتिزدن

انزوا و قرنطینه ↙

िمحدودिقرنطینهि،دولتिرسمیिسایتिوبिدرिشدهिارائهिهایिتوصیهिمطابقिاپیدمیिآغازिدر
िهاिآنिبا िنزدیکिارتباطिدرिافرادिوिمشکوکिمواردिوि۱۹-کویدिبهिمبتالिتأییدشدهिافراد िبه
िژانویهिازि.کردिتغییرिاپیدمیिطولिدرिمشکوکिمواردिتشخیصिمعیارिکهिاستिگفتنیि.شدिمی
िبیماریिعالئمिداشتنिبدونिکهिشدندिمیिتلقیि۱۹-کویدिبهिمشکوکिافرادیि،فوریهिاواخرिتا
िعالئمिدارایिکهिاینिیاिوिبودندिشدهिکشورिواردिایتالیاिشمالिوिچینिدرिهوبیिقرنطینهिمناطقिاز
بیماریिبودندिوिازिمناطقिپرخطرिواردिکشورिشدهिبودندिوिیاिباिافرادिتأییدشدهिمبتالिبهिکوید-
िزمانिتاिشدिمیिخواستهिآنهاिازिوिشدندिمیिتستिافرادिاینिتمامि.داشتندिنزدیکिارتباطि۱۹
िتبिکهिکسانیिهمهिمارسि۱3िازिاماि.بمانندिخانگیिقرنطینهिدرिآزمایشिمنفیिنتیجهिدریافت
िبهिعالئمिشروعिزمانिازि،تستिانجامिبدونिبایدिکردندिمیिسرفهिمداومिطورिبهिیاिوिداشتند
िبستریिبیمارستانिدرिنیازिصورتिدرिفقطिوिکردندिمیिقرنطینهिخانهिدرिراिخودिروزि7िمدت
िخواستهिنیزिبودندिافرادिگونهिاینिباिنزدیکिتماسिدرिکهिافرادیिازिمارسि۱6िازि.شدندिمی
िافرادیिازिمارسि2۱िازि،ترتیبिهمینिبهि.کنندिقرنطینهिروزि۱4िمدتिبهिراिخودिکهिشدिمی
िافرادिوिبودिضعیفिآنهاिایمنیिسیستمिکهिکسانیिمانندिبودندिعفونتिمعرضिدرिشدتिبهिکه

ि.بمانندिخانهिدرिشرایطیिهرिتحتिکهिشدिمیिدرخواستिپیوندیिاعضایिدارای

िوिهاिآسایشگاه(िبلندمدت िمراقبتیिخدماتिمراکزिبرای िکشورिاین िدرिکهिاستिگفتنی
िاماि،استिنشدهिارائهिکنندهिمالقاتिیاिبیمارिپذیرشिعدمिبرिمبنیिایिتوصیهि)سالمندانिهایिخانه
िباिشدهिخواستهिآنهاिازिهمچنینि.کنندिقرنطینهिراिمشکوکिمواردिکهिاستिشدهिخواستهिآنهاिاز
िایجادिراिمحلیिحمایتیिهایिشبکهिتاिباشندिداشتهिهمکاریिمحلیिمراجعिوिسالمتिملیिنظام
िدرिوिنمایندिمشخصिراिسالمتिملیिنظامिبیمارانिاسکانिبرایिموجودिمحلیिظرفیتिوिکنند
िاستिنمودهिموافقتिدولتिاستिذکرिشایانि.شوندिبستریिمراکزिاینिدرिبیمارانिنیازिصورت
ि)بودن िمشکوکिدلیل िبه( िخانهिدرिشدنिقرنطینه िصورتिدرिهاिمکانिگونهिاین िکارکنانिبه
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ि.نمایدिپرداختि)هفتهि28िتاिهفتهिدرिپوندि۹4/25(िبیماریिمرخصیिحقوق

िتربیت िو िاصالح िهایिکانون िو िمهاجران िنگهداری िمراکز ि،هاिزندان िبه िدولت ि،عالوهिبه
िخواستهिمراکزिاینिمشکوکिکارکنانिازिوिکنندिقرنطینهिراिمشکوکिمواردिاستिکردهिتوصیه
िپذیرिآسیبिافرادिوिعالئمिدارایिافرادिازि،نهایتिدرि.نمایندिقرنطینهिخانهिدرिراिخودिکهिشده
िهایिمراقبتिخدماتिشمارهिباिصرفاिوिنکنندिمراجعهिدرمانیिمراکزिبهिستिاिشدهिدرخواست
िارائه िدر िتوجهی िقابل िافزایش िهیچ ि،هاिتوصیه िاین िبرخالف ि.بگیرند िتماس ि۱۱۱ िاورژانس

خدماتिپزشکیिوिمشاورهिهایिویدئوییिوिیاिازिراهिدورिصورتिنگرفتهिاست.

िنیروهایिکهिهاستिمدتि،حالिاینिباि.استिنکردهिاعالمिاضطراریिوضعیتिهنوزिبریتانیا
िسالمتिملیिنظامिدرمانیिمراکزिبرایिضروریिتجهیزاتिتحویلिجهتिکشورिاینिدرिنظامی
िنظامिبرایिموقتिبیمارستانिساختिحالिدرिنظامیिمهندسانिوिریزانिبرنامهिوिاندिشدهिمستقر
िجهتिمذاکراتی िنیز ि۱)COBRA( िکابینه िتوجیهی िجلسهिدر ि.هستند िلندن िدر िسالمتिملی

افزایشिوظایفिارتشिدرिدورانिبیماریिهمهिگیرिکوید-ि۱۹مطرحिشدهिاست.

محدودیت های مربوط به سفر های فرامرزی ↙

ि،نشودिاعمالिانگلیسिمرزهایिدرिمحدودیتیिهیچिمارسि30िازिاستिشدهिمقررिچندिهر
िنیازिصورتिدرिتاिبرخوردارندिاختیارिاینिازिکروناिویروسिقانونिطبقिمحلیिهایिدولتिاما
िارائهिنیزिلندنिدرि.کنندिاعمالिمحدودیتिهاिفرودگاهिیاिبنادرिدرिوिببندندिراिزمینیिمرزهای
िکاهشिحداقلिبهिآنهاिخانگیिقرنطینهिوिکارکنانिبیماریिدلیلिبهिعمومیिنقلिوिحملिخدمات
ििهزینهिهایिطرحि،حساسिمشاغلिدارایिکارگرانिاز िحمایتिمنظورिبه ि،همچنینि.استिیافته
िملیिنظامिکارکنانिوिاندिشدهिمتوقفिموقتिطورििبهिکربنिانتشارिهزینهिوिشهرिمرکزिبهिورود

سالمتिمجازिبهिاستفادهिمجانیिازिطرحिدوچرخهिدرिسطحिشهرिهستند.

1. Cabinet Office Briefing Rooms
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۴. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شهروندان 

िهنوزि۱رفاهیिهایिمقرریिزمینهिدرिانگلیسिدولتिموردنظرिتغییراتिمجموعهि،کلیिطورिبه
िوिبیماریिهایिهزینهिپوششिجهتिدولتیिهایिکمکिکنونिتاिالبتهि.استिنشدهिمشخصिکامال
िبهिکهिکسانیिحقوقिازिدرصدि80(िهاिآنिاخراجिازिجلوگیریिبرایिکارکنانिحقوقिپرداخت
िجزئیاتिهنوزिهرچندि،استिشدهिقطعیि)پوندि2500िسقفिتاिاندिشدهिبیکارि۱۹-کویدिدلیل
िدریافت िمتقاضی िتوانندिمی िخوداشتغال िافراد ि،طرفی िاز ि.استिنشده िمشخص िنقدی िواریز
िبرिمشروطि،شوندिگذشتهिسالिسهिدرिخودिماهانهिدرآمدिمیانگینिازिدرصدि80िمعادلिگرنتی
िمالیاتिمشمولिپولिاستिشدهिمقررिعالوهिبهि.باشدिپوندि50000िازिکمترिآنهاिدرآمدिکهिاین
िبانکی िحسابिبه िمستقیمिطورिبه ि)HMRC( ि2اعلیحضرت िگمرکिوिدرآمدिسازمانिتوسط
िهایिمعافیتिجزئیاتि،عالوهिبهि.نیستिدسترسیिقابلि2020िژوئنिتاिالبتهिکهिشودिواریزिافراد
िاز िحمایت ि.استिنشده िقطعی िهنوز िقرنطینه िتحت िافراد िاجاره िو िرهن िپرداخت िبه िمربوط
िبرایिطرحیिهنوزिولیि،استिگرفتهिقرارिنظرिمدिنیز िخانگیिهایिخشونتिمعرضिدرिافراد
िهایििدولتिوिجوامعि،مسکنिوزارتिطریقिاز िدولتिمارسि27िدرि.استिنشدهिپیشنهاد िآن
िمنظورिبهिراिخانمانिبیिافرادिهمهिساعتि48िظرفिکردिدرخواستिمحلیिمقاماتिازि3محلی
िبودجهिکمبودिبهिتوجهिباिالبتهि.دهندिاسکانिموقتिطورिبهिبیماریिبیشترिشیوعिازिجلوگیری
िوزارتि.شدिخواهدिاجراिچگونهिطرحिاینिنیستिمشخصि،مناطقिازिبسیاریिدرिمسکنिو
िهایिاقامتگاهिازिماهिسهिمدتिبهिپناهندگانिمارسि28िازिاستिکردهिاعالمिنیزिبریتانیاिکشور

ि.شدिنخواهندिاخراجिدولتی

1. Welfare entitlements
2. Her Majesty’s Revenue and Customs
3. Ministry of Housing, Communities and Local Governments 
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۵. اقدامات حمایتی دولت در ارتباط با امور مالی شرکت ها

िتقویت िجهت िپوندی िمیلیارد ि30 िبسته िیک िنمود िاعالم िداریिخزانه िرئیس िمارس ि۱۱ िدر
िحمایتिجهتिپوندیिمیلیاردि330िوامिطرحिنیزिبعدिروزिششि.استिیافتهिتخصیصिاقتصاد
ि.استिدادهिانجامिنیزिدیگریिحمایتیिاقداماتि،هاिاینिبرिعالوهि.کردिاعالمिراिکارهاिوिکسبिاز
िهایिشرکتिهمهिوिاستिشدهिتزریقिسالمتिملیिنظامिبهिهاिبودجهिاینिازिمبالغیि،اساسिبراین
ि.اندिشدهिمعافिتجاریिهایिداراییिبرिمالیاتिازिنیزिهتلداریिوिسرگرمیि،فروشیिخردهिبخش
िوिاستिشدهिدادهिاختصاصिکارهایिوिکسبिخسارتिجبرانिجهتिهنگفتیिمبالغि،همچنین
िکارکنانिبهिکهिبیماریिمرخصیिحقوقिبرایिتوانندिمیिهمिمتوسطिوिکوچکिهایिشرکت

ि.کنندिتقاضاिمجدداि،پردازندिمیि۱۹-کویدिبهिابتالिدلیلिبهिمرخصیिزمانिدرिخود

منبع 

[1] http://www.oecd.org/coronavirus/en/
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