
5R کرونامدلی برای تحول و تداوم صنایع در عصر

مدیریت کنیم؟ورا در سازمان هدایت "اقتصادی_بیداری"چگونه 
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فِتْنَةًوَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ 
لَمُبْتَلِینَکُنّاإِنْوَالَیَاتٍذلِكَفِیإِنَّ

.آزماییممىرا با آزمون بد و خوب شما 
است و هایىنشانه [ داستان]ایندر براستى

.بودیمکنندهآزمایشگمان بىما 
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را در "اقتصادی_بیداری"مدلی برای تحول و تداوم صنایع در عصر کرونا، چگونه 5R.کارخانه دانش مدیریت کرونا"گزارش : نام پژوهش 

سازمان هدایت و مدیریت کنیم؟

1399/2/20تاریخ : 3شماره

51271990214: کد شناسایی 

و مرکز نوآوری اتاق و دانشگاه اصفهان، سرای نوآوری اتاق و دانشگاه آزاد ، اندیشکده نوآوری و ارتباط اعضا و دانشگاه، مرکز :هیه و تنظیم ت

توسعه کسب و کار اتاق ،مرکز  تخصصی (متسا)انسانی آموزش و توسعه سرمایه واحد . اسالمی، مرکز نوآوری اتاق و دانشگاه هنر اصفهان

رئیس ، هیأت رئیسه ، هیأت نمایندگان و مشاورین اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان : مشارکتبا 

واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان: انتشارات

اول: نوبت چاپ 

-: قیمت 

ماهاردیبهشت سوم هفته :انتشارتاریخ 

1399ناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفها: صاحب امتیاز 
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گلشیرازیمسعود

برنامهبهنیاز"اقتصادیکرونای"
و"کاروکسبپایداری"توامانریزی

با.دارد"کاروکسبدرتحول"
توانمیکروناعصرصحیحمدیریت

لبدرشدفرصتبزرگترینبهراآن
.نمود

بدنهدرموجودپیچیدهبحرانهای
واکاوینیازمندکشوراقتصادی

آنسازیبومیوجهانیموفقمدلهای
راستایدرسوم،نسلاتاق.است

"اقتصادیبیداری"برایخودوظیفه
تاعرضهراعمومیشابلوناعضا،

هرهبآنازخودنیازبامتناسبصنایع
.گیرند

اقتصادی_بیداری#
صنعتی کرونایدر عصر 
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اقتصادی_بیداری#
صنعتیکرونایدر عصر 
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استجنگیمیدان،"کروناعصر"
سازمانهایهویتوهاروایتکه
سالسالیانتاهابنگاهوافرادها،
.گیردمینشاتآناز

مکنزیشرکت
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مقدمه  : اولسخن 

سخن دوم:سناریوهاي 9 تا 18 ماهه پیش رو

کرونادر عصر رهبری : سخن سوم

انسانیآوری منابع تاب : سخن چهارم

شماره صفحهفهرست مطالب

8_18

19_29

30_37

38_65
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شماره صفحهسخن پنجم  :گنجینه مخازن دانش مکنزي به همراه ترجمه
70-86

87-129
130-137
138-160

چگونه رهبران  گام بعدى را بردارند

 غلبه بر جنگ داخلى علیه بیمارى کرونا
رات مدیران ارشد در شرایط بحران انتظا

چگونه اقتصاد ملى را طى دوران بحران کرونا دوباره راه اندازى کنیم؟
شرکت هاى چینى چطور بیمارى کرونا را مدیریت کردند؟

به کارگیرى آموخته هاى هاى پیشین مربوط به رهبرى در رابطه با شیوع ویروس کرونا 
اتخاذ تصمیم در هنگامه ابهام و نامعینى

تشکیل یک شبکه تیمى براى پشت سر گذاشتن بحران

پاسخ دهى موثر به ویروس کرونا : طراحى حداقل مرکز عصبى در دسترس

نشان دادن هدف شرکت در شرایط بحران  کرونا

ویروس کرونا و کسب کارها، رهبرى در بحران

راهنماى رهبرى، برقرارى ارتباط با تیم ها، ذینفعان و اجتماعات
نقش مدیران ارشد مالى در مدیریت بحران کرونا

ماموریت دوگانه امنیت سایبرى در بحران ویروس کرونا
مدیریت یک مجموعه تولیدى در بحران شیوع کرونا ویروس

طرحى براى دورکارى، راهکارى از کشور چین
سازگار کردن یادگیرى در محل کار متناسب با شرایط بیمارى کرونا

162-179
180-195

196-214

215-231
232-257

258-268

269-281

282-304
305-320

321-332
333-346
347-366
367-380



:سخن اول
مقدمه
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سخن اول
کهاستنآازحاکیهابینیپیشازبسیاری.گذراندمیراسختیدورانایران،اقتصادآنتبعبهوجهاناقتصاد
ازبیشتریآمارروزانه.ماسترویپیشدردومجهانیجنگازپسبشریبحرانبزرگترینوقوعاحتمال

چشمپیششدهفوتافرادشمارثانیهوشودمیمنتشرکروناموضوعگیریهمهوشیوعبادرگیرکشورهای
.استگرفتهقرارجهان

فاصلهوخانگیقرنطینهدرزندگیتجربهوبودهتاثیرگذارجامعهاقشارازیکهراجتماعیوعادیزندگیدرکرونا
نوانعیهپرستاری،وپزشکیکادرمیانایندر.استزدهرقمافرادزندگیدرعجیبایتجربهاجتماع،ازگیری

اینگیریهمهازجلوگیریدرصددوگذاشتهخدمتعرصهبهپانظیربیهمتیباسخت،نبرداینپیشاهنگ
.هستندمهلکبیماری

درروناکاپیدمیوقوعباخوداجتماعیمسئولیتراستایدراصفهان،کشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاق
:استگرفتهپیشدرراکلیدیاقدامسهایران،

اعضاواتاقاجتماعیمسئولیتراستایدربهشتتاخشتازکمپیناجرای•

شنهادیپیبستهارائهوکرونااثربراصفهانوایراناقتصادیوضعیتازآمارواطالعاتانتشار•
آنبامرتبط

(روپیشماه15تا9)کروناعصربارویاروییبرایاقتصادیفعاالنواعضاسازیتوانمند•

9



اتاقدرشدهانجامهایتحلیلاساسبر
ردشود،میبینیپیشاصفهانبازرگانی
اتکروناگیریهمهوشیوعکنترلصورت
%16.5معادلعددیبهار،فصلپایان

GDPنایدر.باشداپیدمیاینزیانکشور
ترقعمیتاثیردلیلبهاصفهاناستانمیان،
گردشگری،وخدماتحوزهبراپیدمیاین

.داشتخواهدGDP%20معادلزیانی
،گیریهمهاینتداومصورتدراستبدیهی
.ترفخواهدباالتصاعدیصورتبهآنتاثیر

اصفهان در قیاس با ایران GDPزیان
کرونااز ویروس 

اصفهان
ایران

20%

16.5%

اتاق بازرگانی اصفهانفروردین، 12انتشار ، 1شماره . استان اصفهانایران و ارزیابی اثر بیماری کرونا بر اقتصاد: مرجع

10



صرعبامواجههبرایاقتصادیفعاالنواعضاتوانمندسازیبرایالگوییشود،میارائهگزارشایندرآنچه
امامود؛نکنترلبهارپایانتاراجامعهسطحدرکرونااپیدمیبتوانشاید.است(روپیشماه18تا9)کرونا

.ماندمیباقیسالدوتایكحالت،ترینخوشبینانهدراقتصادبرکروناعمیقتاثیرات

ت؛نیسآنازپساقتصادیبحرانبهمعطوفتنهاکرونا،عصر
صنایعبیماری،اینسریعشیوعدلیلبهکهاستدورانیبلکه

ردندکمیکاراینازپیشآنچهبامتفاوتمحیطیدرمجبورند
ردکارکنانرفتارهایبرشدتبهکهایدورهکنند؛فعالیت
دریدخرالگوهایشدیدتغییربهمنجرگذارد،میاثرکارمحیط
بکهشدروسیعیتغییراتنتیجه،دروشودمیمشتریانمیان
برایشدهایجادمالیهایبحرانوشودمیایجادکاالتامین
کاملکنترلدورانوبحراناین.خوردمیرقمهاشرکت

زمانیداشت؛خواهدادامهآندرمانکشفوبیماریاین
.کنندمیبینیپیشماه18تا9راآنتحققحداقلکه

ر، صنایع در عصکروناتا زمان کشف درمان قطعی 
(ماه18تا 9)خواهند بود کرونا
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در"صنعتیکرونای"نامبهایواژهکهاستسهمگیندورانایندرخطاامکانوپیچیدگیآنقدر
تضعیفوکارهاوکسببرجدیدناشناختهفضایعمیقتاثیرگذاریواژه،اینازمنظور.استگیریشکلحال

ندادهوفقماهه18تا9محیطاینباراخودکهاستهاییمجموعهوبزرگانازبسیاریمرگگاه،وشدن
.باشند

بسیاراردبگذاقتصادبرتواندمی"صنعتیکرونای"کهآسیبی
یاوکشوربدنهبرGDP%16.5عددازترشدیدوترعمیق
.استاصفهاناستاناقتصادبرآن20%

رشد،مراکز»موضوع،ایناهمیتباعنایتبا
واحددرانسانیسرمایهتوسعهوآموزششتابدهنده،

اجههموبرروی«اصفهانبازرگانیاتاقکاروکسبتوسعه
ازیسآمادهدرسعیوشدهمتمرکز«صنعتیکرونای»با

اعضایوهابنگاهسازیتوانمندودانشانتقالمحتوا،
.دارند1399سالدرمهمامرایندرخود

و توسعه سرمایه رشد، شتابدهنده، آموزش مراکز 
انسانی در واحد توسعه کسب و کار اتاق

متولی توانمند سازی اعضا در
اتاق بازرگانی  اصفهان 

در  عصر کرونا
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رگانیبازاتاقکسب وکارتوسعهواحدواتاقدرکروناعصرمدیریتوتوانمندسازیستاد
میاسالآزاددانشگاه)استاندانشگاه هایمشارکتبااصفهانکشاورزیومعادنصنایع،

نعتیصدانشگاهواصفهانپزشکیعلومدانشگاههنر،دانشگاهاصفهان،دانشگاهاصفهان،
باههمواجرویبراصفهان،بازرگانیاتاقکسب وکارزیست بومبهبودراستایدر(اصفهان

بنگاه هارانبحمرکزیستادتوانمندسازیتحققدنبالبهوشدهمتمرکز«صنعتیکرونای»
.هستند

ارهایوکسازبامتناسبجهانیدانشسازیبومیکشور،نیازهایترینمهمازیکیراستا،ایندر
ترجمهعمنابتاگیرندمیشکلزیرگانههشتهایکارگروهمنظور،اینبرای.استکشورنیازمورد
.کنندایجادکاراینبرایرابومیدانشوشده
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ناکروعصردرهاسازمانمدیریتدانشسازیبومیگانههشتهایکارگروه

ی،مجازمدیریت)خصوصیودولتیمدیریتیهایسبکوبحرانمدیریتکارگروه:اولکارگروه
(...وهوشمندسازی

گیزندسبکروانشناسی،بهداشت،بعد)کارمحیطوکارکنانازحفاظتکارگروه:دومکارگروه
(خانوادگیوشغلی

اقتصادیبحرانکارگروه:سومکارگروه
بوم،تزیساعضایهاینیازمندیوهاتوانمندیسازیشبکه)تامینزنجیرهکارگروه:چهارمکارگروه

(...وکاالوقطعهسازیبومی
مالیمنابعواعتباریاسنادریسک،مدیریتکارگروه:پنجمکارگروه
ماعی،اجتابعاد)مشتریانبادوسویهتعاملبهبودوبازاریابیاجتماعی،کارگروه:ششمکارگروه
(...وارتباطاتوفرهنگی

(شدهغیرفعالکارهایوکسبویژه)خدماتوکاالتولیددرنوآوریکارگروه:هفتمکارگروه
المللبینتجارتکارگروه:هشتمکارگروه
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دانشانتقالبرایاستفادهموردالمللیبینمنابع
رایبدستورالعملتدوینوتهیهبهاقداممختلفهایشرکتکرونا،بحرانجهانیابعادبهتوجهبا

ایهدانشگاهازمتشکلتوانمندسازیمرکزیستاد،منظوراینبرای.اندنمودهکرونادانشمدیریت
ارائههباقدام،منابعگردآوریضمنیکدیگر،همراهیبااصفهاناتاقکاروکسبتوسعهمرکزومنتخب

:ازعبارتندمحوریمنابع.کنندمیدانشانتقالوسازیبومیآن،شدهترجمههاینسخه
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توانمندسازیفرایند

بهره برداری اعضا
و کمیسیون ها

توانمندسازیاز
های انجام شده
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بیداری اقتصادی#
در عصر کرونای صنعتی

محتوای فرایند توانمند سازی تحت لوای کمپین 

منتشر می شود
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ابکهاستالگوییسازیبومیوگردآوریتدوین،شود،میانجامکاروکسبتوسعهمراکزدرآنچه
نوناکوشدهارائه"کروناعصردرهاسازمانمدیریتمدل"عنوانبامکنزیشرکتتوسطاقتصادمحوریت

چگونهعنوانباهاگزارشسلسهاینازگزارشدومین.استزمینهایندرجهانیالگویترینموثق
.شدمنتشرکنیم؟مدیریتوهدایتسازماندررا"اقتصادی_بیداری"
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:سخن دوم
پیش روماهه 18تا 9سناریوهای 
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عمیقیتتاثیراکند،میایجادکهصنعتیواقتصادیاجتماعی،هایبحرانبرعالوهکروناگزارش،اینپایهبر
9ینبشد،گفتهآنچهاساسبردورهاین.گذاردمیداشتند،فعالیتآندرکارهاوکسبکهمحیطیبرنیز

دکننآمادهبحراناینبامقابلهبرایراخودهاسازماناستالزممبنا،اینبر.انجامیدخواهدطولبهماه18تا
.استالزامیآنهابرایهاآنساختاروبعدصفحهکارگروه6و
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ستاد مرکزی
ایجاد احساس هدفکار و حفاظت از نیروی بحران 

مشترک بین آنان

دوسویهتعامل 
با مشتری

Lead Generation

زنجیرهتثبیت 

تأمین

مدیریت
اعتبار-ریسک

منابع مالی

مدیریت
تکنولوژی
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هیات مدیره کرونا
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یالگویشود،میاشارهبدانگزارشایندرآنچه
هایتیمدربحرانمدیریتجهت5Rنامبه

.استزیرگانه5اجرایی
مدل مدیریت 

بحران در تیم های

اجرایی

از نیروی کارحفاظت
و ایجاد احساس هدف

مشترک بین آنان

دوسویهتعامل 
با مشتری

Lead Generation

زنجیرهتثبیت 
تأمین

مدیریت
اعتبار-ریسک

منابع مالی
مدیریت
تکنولوژی
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:برطرف کردن چالش ها 

مستقیما19-کویدویروسکههاییچالشومشکالتازدستهآنابتدادر
زمانسااقتصادیشرکایو-مشتریان-سازماندرموجودانسانیمنابعبرای

وصولقابلیتازبتوانادامهدرتا.شوندبرطرفبایداستآوردهبوجود
.نمودحمایتسازماندرسریعنقدشوندگیومطالبات

Resolve
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.بایستی در کوتاهترین زمان این مسائل حل و بازدهی کاری کارکنان به حالت عادی برگردد.مهم ذهن کارکنان را مشغول می کندچهار فاکتوردر سه ماه اول،

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایکارکنانحیطه

نوع
چالش های

در این مرحله

ونهچگ)کارمحیطدربهداشتوایمنیبحث
میمدیریتمحیطدراجتماعیفاصله

(شود

درکردنکارامنیتاحساسطرفیننحویکهبه:بیرونیهاینیرویوپیمانکارانحضورهایپروتکلتعیین
.باشندداشتهیکدیگرکنار

ردآلودگیباشدنمواجهاحتمالباآنهاکمترمواجههجهت:"پرسنلبرایحفاظتی"هایالیه"سازیفعال
حضوریکارهای

ردکاربهداشتمشخصقوانینایجادلزوم
شرکتمحل

ویروسبهودهآلسطوحباپرسنلمیروداحتمالکهاماکنیدربخصوص:پرسنلبهداشتیقوانینومحافظتیلوازمتقویت
باشندداشتهکارسرو

خانهودورراهازکارقوانینوالگوها

جازیمارتباطیهایساختزیرتقویتوتسهیلبرای:تکنولوژیتیماختیاردرمناسبمنابعگذاشتناختیاردر
اختارسمقابلدرسریعوکوچک،چابکهایتیمایجاد:باشندداشتهدورراهازکارقابلیتکهجدیدتیمیساختارهای

مراتبیسلسلهبصورتسازمانیخشک
نقاطسازیشفاف-چندکانالهتیمیارتباطاتبکارگیری-هاخروجیشفافتعریف:دورراهازرهبریبرایجدیدنقشتعریف
سازیشفاف-گیریتصمیم

WFH)دورراهکارازاصولسازیفرهنگ Model):بهمربوطاصولپذیرشWFHبودنآنالینهمیشه"قبیلاز“،
Water“مجازیدنیایدرهمکارانکناردراستراحت"،"مجازیکاردنیایدرگراییایحرفه“ cooler"،"اختیارتفویض

....و"مجازی

ایجادیاتعدیلاحتمالازناشیاضطراب
شدنکمبامرتبطاقتصادیمشکالت

درآمد

گذاریاشتراکازاعممنظورهچندارتباطیهایکانالسازیفعال:جدیدارتباطیهایروشبرصحیحگذاریسرمایه
....وتصمیماترویگیریرای-اسناد
حلهراوبینشیکبهرسیدنجهتهدفمندمتناوبجلساتاهدا،ریزیبرنامه:مجازیاندیشیهممتناوبجلساتایجاد
بهتر

حفاظت از نیروی کار
و ایجاد احساس هدف

مشترک بین آنان
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.مهم ذهن زنجیره تامین  را مشغول می کندچهار فاکتوردر سه ماه اول،

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایزنجیره تامینحیطه

نوع
چالش های

در این 
مرحله

وضعیت شروع به کار تامین کننده های
کلیدی در سطح جهانی

ختلف رو مورد گوناگون بیماری های مسناریوهایتا طریقه برخورد با :در زمینه برنامه ریزی تامین  تهیه کنیدسناریویك 
.بررسی و در کامل قرار دهید

ماهیانوه بصوورتدر زمینه تدارک مایحتاج مورد نیاز و آن هم پلن6تا 3را تشکیل دهید تا بین S&OPتیم های 
.تا بتوان در ادامه تقاضاهای آینده را بهتر مدیریت نمود: تهیه کنند

و برنامه های پشتیبان برای آنها تهیه کنید: و نقشهای حیاتی را شناسایی کردهعملکردها

امین و حمل و نقل کاالی تلجستیكشرایط 
شده

قوانین جدید کشوری و ملی وضع شده در
کشور تامین کننده و کشور خریدار

گزارشات به صورت هفتگی بین همکاران  منتشر شود: رصد روزانه قوانین صادرات و واردات کشورهای کلیدی

وضعیت تقاضا در بازار

فتده ای دو ه. بانکهای اطالعاتی خارجی انجام دهیدد/ پیش بینی بازار طریق روش های مشتریان را ازتقاضای:تخمین تقاضا
.یک بار در اختیار همگان قرار دهید

.ه دهیدالگوی اطالع رسانی، خرید و ارسال به متری نهایی را ارائ: مشتریان نهاییمطالعه شیوه های فروش  مستقیم به

زنجیرهتثبیت 
تأمین
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:مهم شبکه فروش و بازاریابی در این دوره عبارتند ازدو وظیفه .مشتریان وجود داردازطرفکاهش شدید تقاضا در سه ماه اول امکان

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایفروش و بازاریابیحیطه

نوع
چالش های

در این 
مرحله

طرحی برای اولویت بندی و محافظت
:از مشتریان ارزشمند تهیه کنید 

ونده تصویر کنید که چده چیدزی بدرای آنهدا مهدم اسدت و چگ: داستان کسب و کار مشتریان را بروز کنید
تغییر خواهد یافتکروناوضعیت آنها پس از 

ود، به عنوان مثال حاشیه س):بر روی ارائه راه حل بر مهمترین بخش های دغدغه های آنها تمرکز کنید
(بسته پیشنهادی برای مشتریان وفادار ، راه حل برای دغدغه های جامعه ، بسته فروش خدمات بلند مدت

اعتماد مشتری را از طریق شفاف 
:سازی بدست آورید

رمایه گدذاری سعی کنید بر اساس تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی امکان س: را دنبال نکنید"درآمد به هر قیمتی
. آنها را بررسی کنیدوفاداریبه دلیل کسب مطالباتتانبر آنها و تاخیر در وصول 

ی هدفمندد مکرر ، محتواروزرسانیبه : و تعامل دو سویه با مشتریان ایجاد کنید روزرسانییك ریتم به 
(سمینارهای مجاری هفتگی. )یا دسترسی شخصی را برای مشتریان خود ایجاد کنید

دوسویهتعامل 
با مشتری

Lead Generation
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:منابع بسیار کلیدی استمدیریت.بوددر سه ماه اول  در حوزه مالی جریان نقدینگی مهمترین مساله خواهد 

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایفروش و بازاریابیحیطه

نوع
چالش های

در این 
مرحله

ه نقدینگی و ایجاد منابع مهمترین دغدغ

توقفورانددرهادرپروژهکهتغییراتیودسترسدرنقدینگیمیزاناز:کنیدرصدپیوستهرانقدینگی
.باشیدداشتهاطالعحتمامیشودتولیدایجادخط

وضعیتودبهببرایخطرکماهرمهایاجرایوشناسایی:کنیدپیگیریرانقدینگیایجادبیرونیمنابع
هایاهبنگهایهزینهکمکدولتی،هایکمکدریافت،گذاریسرمایههایپروژهارائهمثالعنوانبه)نقدی
(هابانکازگردشدرسرمایهجذب،بزرگ

جایبهراسازمانریزیبودجه:ایهفته13نقدینگیهایبینیپیشاساسبرریزیبودجه
.کنیدتبدیلایهفته13بهسالیانه

مدیریت
اعتبار-ریسک

منابع مالی
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:مهم واحد تکنولوژی در این دوره عبارتند ازوظیفه .تغییر در رویه ها، بینش و زیر ساخت های مرتبط با کارکنان دغدغه اصلی واحد تکنولوژی استدر سه ماه اول امکان

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایتکنولوژیحیطه

نوع
چالش های

در این 
مرحله

و پایداری آن ، فرآیند ITایجاد زیر ساخت 
ر بینش لزوم تغییر ددور کاری و پذیرش

سازمان

دورراهازدسترسی،خانهدرکارITهایساختزیرمثالعنوانبه):ITهایساختزیرتقویت
(مجازیجلسات،VPN،اتاقهایسیستمبه

نگهروشن"برایسازیسازمانوسازیفرهنگ:(فرآیندهاوافراد)دورراهازکارمدلطراحی
"کاراندورکارچراغداشتن

یزچهرازبیشدورانایندرآنچه:(مشترکهدفایجاد)کروناعصردرتغییرروایتسازیجریان
بجزشودینمایجادبینشاین.کارهاستوکسباکوسیستمتغییروپایاییدارد،مدیریتبهنیاز

.داردنگهزندهماه18تا9مدتبهسازماندررابینشاینبتواندکهارتباطینظامایجاد

مدیریت
تکنولوژی
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:سومسخن 
کرونارهبری در عصر 
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کروناعصردررهبری
زیرفضایسههکبرگزینیدراکسانیاالمکانحتیکنید،انتخاببحرانبرایمناسبیرهبرانمیخواهیدکهزمانی

:باشندکردهتجربهرا
رادخوانعطافپذیریوتابآوریجرأت،وباشندکردهتجربهراکارمحیطدرحرفهاییاشخصیبحرانیک-

.باشنددادهنشان
ممکنکهاینرغمعلی.باشندگرفتهاست،بودهدرستیتصمیماینکهدلیلبهراناخوشایندودشوارتصمیمیک-

راودخاجتماعیسرمایهیوکنندخرابراخودسرپشتپلهایبودهاندمجبوروشدهسرزنشآنخاطربهاست
.نمایندهزینهدرستتصمیمیکبرای

نبودههاآنرایبشنواییگوشمدیران،مراتبسلسلهدرکهبودندناخوشایندیاخبارشنیدنپذیرایمشتاقانه-
.است
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:هاپکینسونمانلی
درراخودرانرهببحرانزماندرعبارتیبه.کندمقاومتسازمانشدرمتمرکزکنترلبرابردربتواندرهبریککهاستمهمبسیار
حدازیشبتمرکزاما.آمدنخواهدپیشمشکلیواستعالیچیزهمهشوندمطمئنخواهندمیچراکه.دهندمیقرارهافعالیتمرکز
ازایشبکهیمشخصسازکارباسازماندرتمرکزعدممنظوربهاستبهتربنابراینداشتخواهدهمراهبهسنگینیبهایمدیریتدر
.برداشتموثرهایگاماوضاعبهترکنترلراستایدرهاالویتوشفافاهدافداشتننظردرباونمودایجادراهاتیم
اطالعاتاینیتشفافکهشوندمیتولیدزیادیهایدادهبنابراینیابد،میافزایشگیریچشمطوربههامسئولیتبحرانزماندر
.گرفتخواهدرانهاییتصمیمهادادهاینمبنایبرنفریکنهایتدرچراکهاستبرخودارزیادیاهمیتاز
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رهبری در عصر کرونا
:مکنزی_پرسش

نهبرخورددرزمانبحرانمیانواقعبینبودنوخوشبینانهابرازنظرکردنمرزباریکیوجوددارد،رهبرخوبدرچنینمواقعیچگو
میکند؟

:هاپکینسونمانلی
طرفیازودشحفظمنظوراینبهمطلوبتعادلتااستدگرگونیوبحرانزماندررهبرانآگاهیازباالییسطحنیازمندموضوعاین

رهبرانیبهماحرانبزماندرپس.شونداتخاذاشتباهتصمیماتشاناستممکنواالخطاستجایزانسانکهبپذیرندبایستمیرهبران
.نمایندتحلیلرامسائلزیاددرکقدرتباوببرندباالدائماراخودآگاهیسطحکهداریمنیاز
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رهبری در عصر کرونا
:مکنزی_پرسش

گونهدرزمانبحرانمیانواقعبینبودنوخوشبینانهابرازنظرکردنمرزباریکیوجوددارد،رهبرخوبدرچنینمواقعیچ
برخوردمیکند؟

:جف کاوا
کارمردماززیادیعدهکهزمانیداشتیم2008اقتصادیبحراندرراتجربهاینمااست،صداقتسیاستبهترینمننظربه

روسرعتبهماشاشتغالاوضاعکهگفتندمیخوشبینانههاخیلیزمانآندر.دادندنشینیخانهبهمجبورودادنددستازراخود
بهراوشبینیخحدازبیشنبایدکهبودممعتقدمنصورتیکهدر!باشیدنگرانبحراناینبراینیستالزموشودمیراهبه

.نمودتزریقجامعه
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رهبری در عصر کرونا
:مکنزی_پرسش

گونهدرزمانبحرانمیانواقعبینبودنوخوشبینانهابرازنظرکردنمرزباریکیوجوددارد،رهبرخوبدرچنینمواقعیچ
برخوردمیکند؟

:هوگوباگ
هبادرزمانبحرانرهبرمیبایستازخودثباتکافیرانشاندهدبهاینمنظورمیبایستساختارهاییرافراهمکندک

موضوعیکهبه.کارمنداندرمدتزمانبحراندرارتباطمستقیمباقیبماندوبتواندبهنیازهایروانیآنانپاسخمناسبیبدهد
.سالمتروانوثباتکارکارمندانکمکخواهدکرد
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کروناعصردردرستگیریتصمیمهایروش
.نگیریدتصمیمعجوالنهوبکشیدعمیقنفس.1
.دهیدمشارکترابیشتریافراد.2
.باشیدداشتهحیاتیومهمبسیاراماکوچکانتخابهای.3
.کنیدراهاندازیفرماناتاق.4
.دهیداختیاروقدرتاخالقی،فضائلدارایوتصمیمگیریوتشخیصقدرتبارهبرانبه.5
.برداریدبلندهایقدموبگیریدمهمهایتصمیم-6
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کروناعصردرسازمانگیریتصمیمدرکارکنانمشارکتافزایشهایروش
:استزیرمواردشاملبردارندبیشترافراددادنمشارکتبرایمی توانندرهبرانکهگامچند

.دهندتوضیحواضحراشودگرفتهبایدکهتصمیماتی(1

.نمایندمعینراتصمیم گیرانازاندکیتعداد(2

ده ایعهم چنینوخبرهکارشناسانمرتبط،ذینفعانشاملدارنددادننظرحقکهراکسانی(3
.نمایندمشخصکنند،اجراییراتصمیماتاستقرارکهرا

ردفهرکهنماینداعالمصراحتا  ودهندترتیبسریعمباحثه یانجامبرایگردهمایییک(4
.نیستهمهبرایرأیحقامادارددیدگاهبیانحقِ
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:چهارمسخن 
اصلی ترین بخش تاب آوری

تاب آوری منابع انسانی
منابع انسانی و دور کاری•
منابع انسانی حاضر در محیط کارخانه•
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.بایستی در کوتاهترین زمان این مسائل حل و بازدهی کاری کارکنان به حالت عادی برگردد.مهم ذهن کارکنان را مشغول می کندچهار فاکتوردر سه ماه اول،

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایکارکنانحیطه

نوع
چالش های

در این مرحله

له چگونه فاص)بحث ایمنی و بهداشت در محیط کار
(اجتماعی در محیط مدیریت می شود

کار کردن در طرفین احساس امنیتنحویکهبه : و نیروی های بیرونیپیمانکارانهای حضور تعیین پروتکل
. کنار یکدیگر داشته باشند

ر  مواجهه کمتر آنها با احتمال مواجده شددن بدا آلدودگی  دجهت:  "حفاظتی برای پرسنل"الیه های"فعال سازی 
کارهای حضوری

لزوم ایجاد قوانین مشخص بهداشت کوار در محول 
شرکت

وده به ویروس که احتمال میرود پرسنل با سطوح آلاماکنیبخصوص در : تقویت لوازم محافظتی و قوانین بهداشتی  پرسنل 
سرو کار داشته باشند

و قوانین کار از راه دور و خانهالگوها

جازیبرای تسهیل و تقویت زیر ساخت های ارتباطی م: اختیار گذاشتن منابع مناسب در اختیار تیم تکنولوژیدر
اختار و سدریع در مقابدل سدکوچک،چابدکایجاد تیم های :ساختارهای تیمی جدید که قابلیت کار از راه دور داشته باشند 

مراتبیسلسله بصورتخشک سازمانی 
نقداط شدفاف سدازی-چندکانالدهبکارگیری ارتباطات تیمدی -تعریف شفاف خروجی ها:تعریف نقش جدید برای رهبری از راه دور

شفاف سازی-تصمیم گیری
،“همیشده آنالیدن بدودن"از قبیدل WFHپذیرش اصول مربوط بده : (WFH Model)راه دور کارازسازی اصول فرهنگ

تفدویض اختیدار"،"Water cooler“استراحت در کنار همکاران در دنیای مجازی "،"حرفه ای گرایی در دنیای کار مجازی“
....و "مجازی

ت اضطراب ناشی از احتمال تعدیل یا ایجاد مشکال
اقتصادی مرتبط با کم شدن درآمد 

اعدم از اشدتراک گدذاریمنظدورهفعال سازی کانال های ارتباطی چندد : سرمایه گذاری صحیح بر روش های ارتباطی جدید
....رای گیری روی تصمیمات و-اسناد

ه حدل متناوب هدفمند جهت رسیدن به یک بینش و راجلسات برنامه ریزی اهدا،: ایجاد جلسات متناوب هم اندیشی مجازی
بهتر

حفاظت از نیروی کار
و ایجاد احساس هدف

مشترک بین آنان
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مدیریت

تکنولوژی

:مهم واحد تکنولوژی در این دوره عبارتند ازوظیفه .تغییر در رویه ها، بینش و زیر ساخت های مرتبط با کارکنان دغدغه اصلی واحد تکنولوژی استدر سه ماه اول امکان

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایتکنولوژیحیطه

نوع
چالش های

در این 
مرحله

و پایداری آن ، فرآیند ITایجاد زیر ساخت 
ر بینش لزوم تغییر ددور کاری و پذیرش

سازمان

سیستمبهدورراهازدسترسی،خانهدرکارITهایساختزیرمثالعنوانبه):ITهایساختزیرتقویت
(مجازیجلسات،VPN،اتاقهای

چراغداشتننگهروشن"برایسازیسازمانوسازیفرهنگ:(فرآیندهاوافراد)دورراهازکارمدلطراحی
"کاراندورکار

هبنیازچیزهرازبیشدورانایندرآنچه:(مشترکهدفایجاد)کروناعصردرتغییرروایتسازیجریان
ارتباطینظامایجادبجزشودنمیایجادبینشاین.کارهاستوکسباکوسیستمتغییروپایاییدارد،مدیریت

.داردنگهزندهماه18تا9مدتبهسازماندررابینشاینبتواندکه
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منابع انسانیکرونای
کاریتاب آوری دور 

جابجایی مکاننه یك دور کاری را یك فرهنگ کنیم و 
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.بایستی در کوتاهترین زمان این مسائل حل و بازدهی کاری کارکنان به حالت عادی برگردد.مهم ذهن کارکنان را مشغول می کندچهار فاکتوردر سه ماه اول،

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایکارکنانحیطه

نوع
چالش های

در این مرحله

چگونه)کارمحیطدربهداشتوایمنیبحث•
(شودمیمدیریتمحیطدراجتماعیفاصله

یت کار طرفین احساس امننحویکهبه : و نیروی های بیرونیپیمانکارانهای حضور تعیین پروتکل•
.  کردن در کنار یکدیگر داشته باشند

در مواجهه کمتر آنها با احتمال مواجه شدن با آلودگیجهت:  "حفاظتی برای پرسنل"الیه های"فعال سازی •
کارهای حضوری

درکاربهداشتمشخصقوانینایجادلزوم•
شرکتمحل

ح آلوده به که احتمال میرود پرسنل با سطواماکنیبخصوص در : تقویت لوازم محافظتی و قوانین بهداشتی  پرسنل •
ویروس سرو کار داشته باشند

خانهودورراهازکارقوانینوالگوها•

ی مجازیبرای تسهیل و تقویت زیر ساخت های ارتباط: اختیار گذاشتن منابع مناسب در اختیار تیم تکنولوژیدر•
ل ساختار و سریع در مقابکوچک،چابکایجاد تیم های :ساختارهای تیمی جدید که قابلیت کار از راه دور داشته باشند •

مراتبیسلسله بصورتخشک سازمانی 
ازی نقاط شفاف س-چندکانالهبکارگیری ارتباطات تیمی -تعریف شفاف خروجی ها:تعریف نقش جدید برای رهبری از راه دور•

شفاف سازی-تصمیم گیری
،“همیشه آنالین بودن"از قبیل WFHپذیرش اصول مربوط به : (WFH Model)راه دور کارازسازی اصول فرهنگ•

تفویض "،"Water cooler“استراحت در کنار همکاران در دنیای مجازی "،"حرفه ای گرایی در دنیای کار مجازی“
....و "مجازیاختیار

ایجادیاتعدیلاحتمالازناشیاضطراب•
درآمدشدنکمبامرتبطاقتصادیمشکالت

اری اعم از اشتراک گذمنظورهفعال سازی کانال های ارتباطی چند : سرمایه گذاری صحیح بر روش های ارتباطی جدید•
....رای گیری روی تصمیمات و-اسناد

و راه متناوب هدفمند جهت رسیدن به یک بینشجلسات برنامه ریزی اهدا،: ایجاد جلسات متناوب هم اندیشی مجازی•
حل بهتر
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منابع انسانیکرونای
تاب آوری دور کاری

و انسجام استوریکاهش بهره ( در صورت عدم کنترل)چالش اصلی تیم های از راه دور 

ساختار

راتمشکالدورراهازکارمحیطیکدرگیریتصمیمحقیااهدافها،مسئولیتوهانقشدروضوحعدمهرگونه
.کندمیبرابردهچند

میدشوارمجازیسیستمدرمراتبیسلسلهیابزرگسازمانیساختارهایدرکاریامورردیابیهمچنین
.شود

افراد و کارکنان
.کندخرابراکارکنانعملکردوروحیهتواندمیانزوایا/دهیجهتعدماحساس

اجتماعیتعاملعدموانزوا,شدخواهدکارهارفتنهدربهمنجرکاریهایاولویتدرشفافیتعدمیاتفاهمسوء
.شودمیتیمیکعنوانبهآنهاکمترانسجاموکارکنانانگیزهکاهشبهمنجر

فرآیند

یشتریبزمان،حضوریارتباطاترفتندستزیرا.بودترخواهدپایینهااندیشهیکپارچگیوارتباطاتبازده
بودنضعیفیاونترویافرادکردنپیدابرایضمندر.بودخواهدالزمکردنگفتگوبهنسبتنوشتنبرای

.بودخواهدضعیفیابدنوعازارتباطایجادموجباینترنت
.داردوجودوریسکواقعیهایچالشبامواجههدرافرادمستقلسازماندهیدرسختی
نیزاریکهایفرآیندافرادوبیندرایزولههایجزیرهتشکیلوافرادکاریوابستگیشدنگرفتهنادیده
.داشتخواهدوجود

تکنولوژی

(کندVPNسرویس)قدیمیارتباطیساختزیر
باعث(VC-DevOps-Cocreationابزاراالتبهدسترسیمثالبرای)الزمهابزارآالتبهدسترسیعدم

.شودکارکنانبیندرهمکاریهایچالشتشدید
ارهایراهککارکنانمیشودباعثموردواین،شودمیدورکارکنانراهازکارازمانعشبکهغیرعملیاتیامنیت

.بپذیرندکارهاکردنراحتتربرایراایمنغیر

:و کاهش انسجاممنابع اصلی ناکارآمدی
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آنالینرویکردهای مربوط به ایجاد تیم های مؤثر در یك فضای 

راهکارچالشسرفصل

ساختار

هانقشدروضوحعدم

سازمانیساختارهایسختردیابی

؛شدهاستانداردهایآیتممقابلدر،واقعیزماندرمشارکتمثالعنوانبه)کارماهیت
هکآنچهمبنایبرنهشودطراحیمنزلیادورراهازکاراساسبر(هادادهبهدسترسینوع

.شدمیانجام
کناردرواضحهایمسئولیتتنفیذومتنوعهاینقشباهمراهترکوچکهایتیم

.دباشحیاتیومهمموثرساختاریکتشکیلدرمیتواندسازیهماهنگهایمکانیسم

کاردورازفازهردرهدفهایشاخصوخروجیمشخصتعیین

افراد و کارکنان

دهیجهتعدماحساس

شفافیتعدمیاتفاهمسوء

جامانسوکارکنانانگیزهکاهشوانزوا,
کمتر

الاتصوهاتیمبهبخشیدنانرژی،کاریاموربهدهیجهتارائهدررهبرینقشافزایش
کارینقاط

خصوصبهگروهیسطحدرچهوفردیسطحدرچهفرهنگیهایالمانبررویتمرکز
کارکناندورراهازهایفعالیتبرای

داشتنوجودعلیرغمگروهیانسجامهویتجملهازنرممفاهیمرویبرگذاریسرمایه
نقشیسازمدلطریقازمثالبرای)باشدثمرمثمربسیارمیتوانداجتماعیگذاریفاصله

(کاریایستگاههاییاهالتونبصورتکاریارتباطاتایجادوکارکنانسازمانی

:و کاهش انسجامراه حل های ناکارآمدی
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آنالینرویکردهای مربوط به ایجاد تیم های مؤثر در یك فضای 

راهکارچالشسرفصل

فرآیند

ییکپارچگوارتباطاتپایینبازده
هااندیشه

افرادمستقلسازماندهیدرسختی

یکاروابستگیشدنگرفتهنادیده
افراد

ع در تنظیم ریتم جلسات برای اساس اصل همگام سازی کار و حذف مسدود کننده ها و موان
تیم ها

های اتخاذ مسیرهای روشن و شفاف در زمینه تصمیم گیری و رشد سازمانی،تنظیم خروجی
ا مرحله ، گردش کار براساس نقش ها و مسئولیت ه/ کاری براساس دروازه های کیفیت 

درجهت تسهیل انتقال کارها و فرآیندها 
وع ها ، ابزارهای ارتباطی متناسب با سناریوهای مختلف و پاسخگویی به پیچیدگی موض

خروجی ها ، زمان واکنش و ترجیحات تیمی

قال محتوا ،انت( فیسبوکبه عنوان مثال )اتخاذ یک منبع دیجیتالی واحد در بین افراد سازمان 
به عنوان )و فرآیند ( KPIداشبوردمانند )عملکردها، پیگیری ( OKRمثال  استانداردها ، )

(مثال تابلوهای مدیریت وظیفه

داشبوردهایفرد ، تیم و گروه که توسط : مدیریت عملکرد نتیجه گرا در تمام سطوح
دیجیتال فعال می شوند

:و کاهش انسجامراه حل های ناکارآمدی
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آنالینرویکردهای مربوط به ایجاد تیم های مؤثر در یك فضای 

راهکارچالشسرفصل

تکنولوژی

قدیمیارتباطیساختزیر•

الزمهابزارآالتبهدسترسیعدم•

شبکهغیرعملیاتیامنیت•

داشتن : برای مثال )دورکاریهمسو سازی تکنولوژی و زیر ساخت ها برای انجام 
،  داشتن  VPNگرفتن پهنای باند برای ,دفتری از منزل واموردسترسی به اسناد 

(دسترسی به نرم افزارهای کار از راه دور

در جهت هم افزایی و ایجاد ارتباط موثر در SaaSهمسو سازی پک های دیجیتالی 
ایجاد –و به اشتراک گذاری فایل ها VC: مانند )مباحث مربوط به تصمیم گیری 

(امکان باز ویرایش اسناد و مدیریت امور –ارتباط در زمان مقتضی 

سازی فرآیند تحویل گزارش و ایجاد ابزارهای همکاری در جهت فعال اتوماسیون
سازی محیط توسعه محصوالت

اریاتخاذ استانداردهای ایمنی مستحکم و معتبر در جهت پیشبرد عملیات های ک

:و کاهش انسجامراه حل های ناکارآمدی
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منابع انسانیکرونای
تاب آوری کار در محل
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.بایستی در کوتاهترین زمان این مسائل حل و بازدهی کاری کارکنان به حالت عادی برگردد.مهم ذهن کارکنان را مشغول می کندچهار فاکتوردر سه ماه اول،

پیشروراه حل های شناسایی شده در کشورهایکارکنانحیطه

نوع
چالش های

در این مرحله

بحث ایمنی و بھداشت در محیط کار)چگونھ فاصلھ •
اجتماعی در محیط مدیریت می شود(

یت کار طرفین احساس امننحویکهبه : و نیروی های بیرونیپیمانکارانهای حضور تعیین پروتکل•
.  کردن در کنار یکدیگر داشته باشند

فعال سازي الیه هاي" حفاظتی براي پرسنل":  جھت مواجھھ کمتر آنھا با احتمال مواجھ شدن با آلودگی در  "•
کارھاى حضورى

لزوم ایجاد قوانین مشخص بھداشت کار در محل •
شرکت

تقویت لوازم محافظتی و قوانین بھداشتی  پرسنل : بخصوص در اماکنی کھ احتمال میرود پرسنل با سطوح آلوده بھ ویروس •
سرو کار داشتھ باشند

الگوھا و قوانین کار از راه دور و خانھ•

در اختیار گذاشتن منابع مناسب در اختیار تیم تکنولوژى: براى تسھیل و تقویت زیر ساخت ھاى ارتباطی مجازى•
ساختارھاى تیمی جدید کھ قابلیت کار از راه دور داشتھ باشند :ایجاد تیم ھاى کوچک،چابک و سریع در مقابل •

مراتبیسلسله بصورتساختار خشک سازمانی 

شفاف -لهچندکانابکارگیری ارتباطات تیمی -تعریف شفاف خروجی ها:تعریف نقش جدید برای رهبری از راه دور•

•
سازى نقاط تصمیم گیرى-شفاف سازى

فرھنگ سازى اصول کاراز راه دور WFH Model)(: پذیرش اصول مربوط بھ WFH از قبیل "ھمیشھ آنالین بودن”، 
  "Water cooler” حرفھ اى گرایی در دنیاى کار مجازى"، "استراحت در کنار ھمکاران در دنیاى مجازى”

....و " مجازیتفویض اختیار" ،

اضطراب ناشی از احتمال تعدیل یا ایجاد مشکالت •
اقتصادى مرتبط با کم شدن درآمد

سرمایھ گذارى صحیح بر روش ھاى ارتباطی جدید: فعال سازى کانال ھاى ارتباطی چند منظوره اعم از اشتراك•
گذارى اسناد-راى گیرى روى تصمیمات و....

ایجاد جلسات متناوب ھم اندیشی مجازى: برنامھ ریزى اھدا، جلسات متناوب ھدفمند جھت رسیدن بھ یک بینش و راه حل بھتر•
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طراحی الیه های مالحضات
امنیتی

با درارتباطراهنمایی های کلی 
چگونگی استفاده از اهرم ها

مثال های عملیاتی

ا چه کسانی اعضای الیه امنیتی ر
میدهندتشکیل 

WHO

تعریف حداقل تعداد نفرات مورد نیاز جهت
سنل و تولید بطوریکه کمترین تماس بین پر

محصول تولیدی ایجاد شود

روه گ.هر گونه پرسنل غیر مسئول میبایست از تیم های حفاظتی حذف گردیده شوند
نقاط های حفاظتی میبایست بصورت عمودی در بین پرسنل تولید تقسیم شده و در

لف در ابتدایی و انتهایی خط و همچنین در بین افرادی که در چندین نقطه از خطوط مخت
.حال کار هستند این افراد قرار گیرند

شودچه کارهایی قرار است انجام 

WHat

کالس بندی مجدد مشاغل و نقش های شغلی
بطوریکه حداقل تماس بین افراد موجود در

تیم های حفاظتی برقرار شود 

داد به صورت عمودی در امت( می تواند موقتی باشد)کارها را دوباره طبقه بندی کنید 
ه بندی خط تولید ، بنابراین یك کارگر چندین کار را در همان خط تولید در مقابل طبق

سرعت خط ممکن است کند)افقی کار در چندین خط تولید میتواند انجام می دهد 
قرار ویاموردمدیریتبین اعضا در خط یا باید حذف شود ضرورتماس های غیر (شود

خش برای مثال کار کنترل کیفیت را خود اعضای خط تولید میتوانند بجای ب)گیرد 
(متمرکز کنترل کیفی انجام دهند

اعضای الیه حفاظتی چگونه با 
خواهندکردیکدیگر همکاری 

How

یم اضافه شدن گاردهای امنیتی اضافه برای ت
های حفاظتی تا در معرض قرار گیری آنها به

حداقل برسد

PPEمله از ج. اطمینان حاصل کنید که وظایف شغلی در پوشش تیم حفاظتی انجام گیرد
لی را وظایف شغ)اضافی و جدایی طولی کارگران در طول شیفت میبایست رعایت شود 

سازمان باید ( فوت از هم فاصله داشته باشند6می توان طوری تنظیم کرد که کارکنان 
ش دهد باعث تدابیر بهداشتی را برای پرسنل و تیم حفاظتی مستقر در محل کار افزای

حل نظافت تناوبی م...( شستن دست ، نظافت شدید سطوح بعد از هر تغییر و غیره )
استراحت و یا ناهارخوری

در چه زمانی اعضای الیه امنیتی 
شدمشغول کار خواهند 

When

تی برای کاهش در معرض قرار گیری تیم حفاظ
ساختار کاری و شیفت های کاری نیز 

میبایست به تناسب تغییر کند

ماسوتپایان کار پرسنل و تیم حفاظتی را طوری تنظیم کنید تا از تالقی /زمان آغاز
فت برای چند جلوگیری به عمل آید اگر از قبل فقط یك شییکگدیگرپرسنلبامستقیم 

ید ساعته را بین خطوط مختلف تولید تقسیم کن24زمان شیفت وجودداشتهخط تولید 
.تا زمان حضور پرسنل در محل کار به حداقل برسد

هفته هر دو هفته کار و دو هفته استراحت تنظیم کنید و دربصورتبرنامه شیفت ها را 
.  ساعت قابل تنظیم میباشد تا تماس ها به حداقل برسد12های کاری هر شیفت روی 

منظور از الیه امنیتی یک تیم کاریست: الیه امنیتی
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طراحی الیه های مالحضات
امنیتی

با درارتباطراهنمایی های کلی 
چگونگی استفاده از اهرم ها

مثال های عملیاتی

چه مکانی اعضای الیه امنیتیدر 
شدمشغول کار خواهند 

Where

برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بین
ست محل کار نیز میبای–اعضای تیم حفاظتی 

تغییر یابد

ودبرسحداقلبهپرسنلیهایتماسکهباشدجهتیدربایدکاریغیرهایهماهنگی
ایستمیبکارمحلبهآنهارسیدنچگونگیوحفاظتیتیزاقامتعملدستورهمچنین

تیمپاالیشگاههاونیروگاههاازاعمحساسکاریهایمحلدر)شودتنظیموتهیه
یحفاظتهایتیمدسترسیحتی(میشونددادهاسکانمحلهماندرمعموالحفاظتی

ونچتجهیزاتیطریقازاجتماعیگذاریفاصلهومحدودباشدبایدنیزهمبهنسبت
هایمحلباید.گیردصورتمیتواند(عبورکارتازاستفادهیاوموقتدیوارهای)

هایمحلازوشدهبستهدرسازمان(تریاهاکافهیاورزشیباشگاه)ازاعمعمومی
.شودگرفتهنظردرافرادورزشوخوریغذابرایایزولهجایگزین

ریزی های مربوط به برنامه 
امنیتیفعالیت الیه های 

وص پاسخ محتمل بخصسناریوهایتوسعه 
از برای شرایطی که پاسخ تست تعدادی

میشود مثبت حفاظتیتیمهای 

رایببخصوصباشیدداشتهتمرینوآموزشمحتملسناریوهایبادرارتباط
(مدتبلندوکوتاهدرجدیدشرایطبهدهیپاسخ)

خطوطبینیپیشمیبایستباشدداشتهوجودخطوطتوقفاحتمالاگر
دهیدقراربینیپیشموردتولیددرپذیریانعطافبحثوجایگزین

ماتریس)بگیریدنظردرفعلیحفاظتیتیمبرایجایگزینیاورزروتیمقبلاز
راآمادهافرادبتوانتادهیدقراربازبینیموردمتناوبکارکنانهایمهارت

(نموددیگرافرادجایگزینلزومدرصورت

منظور از الیه امنیتی یک تیم کاریست: الیه امنیتی
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.در سه ماه اول، چهار فاکتور مهم ذهن زنجیره تامین  را مشغول می کند

راه حل های شناسایی شده در کشورهای پیشروزنجیره تامینحیطه

نوع
چالش های

در این مرحله

وضعیت شروع به کار تامین کننده های کلیدی در
سطح جهانی

رو مورد گوناگون بیماری های مختلفسناریوهایتا طریقه برخورد با :  در زمینه برنامه ریزی تامین  تهیه کنیدسناریویك 
.بررسی و در کامل قرار دهید

ا ت: ماهیانه تهیه کنندبصورتدر زمینه تدارک مایحتاج مورد نیاز و آن هم پلن6تا 3را تشکیل دهید تا بین S&OPتیم های 
.بتوان در ادامه تقاضاهای آینده را بهتر مدیریت نمود

و برنامه های پشتیبان برای آنها تهیه کنید: و نقشهای حیاتی را شناسایی کردهعملکردها

و حمل و نقل کاالی تامین شدهلجستیكشرایط 

ین قوانین جدید کشوری و ملی وضع شده در کشور تام
کننده و کشور خریدار

گزارشات به صورت هفتگی بین همکاران  منتشر شود: رصد روزانه قوانین صادرات و واردات کشورهای کلیدی

وضعیت تقاضا در بازار

ته ای دو هف. بانکهای اطالعاتی خارجی انجام دهید/ تقاضای مشتریان را از طریق روش های  پیش بینی بازار :  تخمین تقاضا
.یك بار در اختیار همگان قرار دهید

.دالگوی اطالع رسانی، خرید و ارسال به متری نهایی را ارائه دهی: مطالعه شیوه های فروش  مستقیم به مشتریان نهایی

زنجیرهتثبیت 
تأمین
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:مهم شبکه فروش و بازاریابی در این دوره عبارتند ازدو وظیفه .مشتریان وجود داردازطرفکاهش شدید تقاضا در سه ماه اول امکان

راه حل های شناسایی شده در کشورهای پیشروفروش و بازاریابیحیطه

نوع
چالش های

در این مرحله

طرحی برای اولویت بندی و محافظت از مشتریان 
:ارزشمند تهیه کنید 

کرونااز تصویر کنید که چه چیزی برای آنها مهم است و چگونه وضعیت آنها پس: داستان کسب و کار مشتریان را بروز کنید
تغییر خواهد یافت

ی برای به عنوان مثال حاشیه سود، بسته پیشنهاد: )بر روی ارائه راه حل بر مهمترین بخش های دغدغه های آنها تمرکز کنید
(مشتریان وفادار ، راه حل برای دغدغه های جامعه ، بسته فروش خدمات بلند مدت

:اعتماد مشتری را از طریق شفاف سازی بدست آورید

نها و تاخیر سعی کنید بر اساس تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی امکان سرمایه گذاری بر آ: را دنبال نکنید"درآمد به هر قیمتی
.  آنها را بررسی کنیدوفاداریبه دلیل کسب مطالباتتاندر وصول 

شخصی را مکرر ، محتوای هدفمند یا دسترسیروزرسانیبه : و تعامل دو سویه با مشتریان ایجاد کنید روزرسانییك ریتم به 
(سمینارهای مجاری هفتگی. )برای مشتریان خود ایجاد کنید

دوسویهتعامل 

با مشتری

Lead Generation
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کرونادوران 5Rدر وظایف بازاریابی
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Resilienceو  Resolve: اولدوره
امروز را مدیریت کن
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Resolveفروش و بازاریابی در دوره 

Caringهمزاد پنداری و ارتباط برای 

برای فروش الزاما و نه 
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Resilienceو  Resolveاصلی در بازاریابی و فروش دوران العملچهار دستور 
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بازاررهبرانوگیردمیخودبهایتازهابعادکرونابحرانعصردرمشتریانتجربیات
ونوآوری،)جامعهوکارمندانمشتریان،از(مراقبتباکهبودخواهندهاییآنموفق
دستاوردیباشندخودمشتریانعاداتتغییراتسریعپاسخگویبتوانندارزشخلق

.کردخواهدکمكبحراندورانازفراترمشتریانباروابطتحکیمبهکه
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درجه در360این پیام در یك رویکرد . همراهیستاز جنس همدلی و Resolve: محوریت اقدامات بازاریابی در دوره اول 
.هفت منظر زیر تحقق می یابد
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:پنجمسخن 
دانش مکنزیگنجینه مخازن 
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مدیریت

تکنولوژی و تغییرات

تثبیت از طریق
نقشه راه
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Strategy & Corporate Finance Practice

COVID-19: How  
business leaders should 
plan ahead for the  
next stage 
While governments battle the outbreak, businesses need to help 
economies come back online. Here is how to adapt your operations, 
plan ahead, and get people working again.

April 2020

© Miguel Navarro/Getty Images
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In this episode of Inside the Strategy Room, we 
share an excerpt from a webcast on how companies 
can change their operations to navigate the vast 
business challenges heading their way. It was 
recorded at the 2020 Global Business Leaders 
Forum, scheduled to take place in New York in 
early April but instead held virtually. In this session, 
Martin Hirt, a senior partner and a global coleader 
of McKinsey’s Strategy and Corporate Finance 
practice, offers his insights based the recent 
articles he coauthored, “Safeguarding our lives and 
livelihoods” and “Getting ahead of the next stage of 
the coronavirus crisis.” This is an edited transcript. 
For more conversations on the strategy issues that 
matter, subscribe to the series on Apple Podcasts or 
Google Play.  

Martin Hirt: Thank you to all for joining today’s 
session. We are very conscious that business may 
not be the only thing on your mind these days. I want 
to first talk about the uncertainty we are facing 
right now and how to frame it. Everybody around 
the world is trying to process the implications of 
the coronavirus, meaning how to stop the spread 
through lockdowns, and deal with the health 
issues. Many of us can use modern technology to 
reconnect and continue working, but not everybody 
is so lucky. My colleagues and I believe that if the 
lockdowns last too long, the impact of the economic 
shock could be as big as or bigger than what we are 
experiencing from the virus itself. So, we concluded 
that we need to look at both: how to stop the virus 
and how to help the economy emerge without 
structural damage. 

When we look at the shape of the crisis to come, 
we see two imperatives driving the response. 
The first one is to safeguard our lives. We need 
to contain this new pathogen and that means 
suppressing the virus as fast as possible, 
flattening the curve. We need to expand the 
treatment and testing capacity to identify people 
who have been infected, isolate them and give 
them the best treatment possible, and that 
includes raising our healthcare capacity. We also 
need to find treatments, drugs, and vaccines to cut 
off the tail of the virus as quickly as possible. 

The second imperative is to safeguard our 
livelihoods, and that means supporting people 
and businesses immediately affected by the 
lockdown. Our governments have responded at 
unprecedented speed and scale.  Now we need 
to figure out how to get back to work safely. The 
lockdowns, whether they last two weeks or two 
months, may succeed at suppressing the virus but 
the virus will still be here. It is very optimistic to 
presume that vaccines will be available within six to 
nine months. There will be a period when we have to 
go back to work while the infection risk is still high. 
So, one of the most important topics is developing 
protocols and methods to get us back to work while 
the virus is still around. 

Thirdly, we need to figure out how to steepen the 
curve of the recovery when we start moving out of 
the trough of the crisis. Whether a lockdown lasts 
two months or four months will make the difference 
between an 8 percent economic shock and a 13 
percent decline. This is much more severe than the 
2008 global financial crisis and much steeper than 
the Great Depression of the 1930s.

We have tried to frame the crisis and the economic 
impact in scenarios that help us make contingency 
plans (Exhibit 1). On one axis, we have the virus 
spread and the public-health response: what we 
are doing to battle the virus and how effective these 
measures are. The optimistic case is rapid and 
effective control of the virus. Asian countries, whose 
experience with SARS [severe acute respiratory 
syndrome] in 2003 helped them prepare for a similar 
event, have responded very quickly. Initially, Taiwan 
and Hong Kong were able to stop it within the first 
few hundred infections but both they and Korea are 
now experiencing a resurgence.

On the horizontal axis, we have the knock-on 
effects on our economies. The virus and the health 
response produce the lockdowns. An economic 
policy response is what our governments do 
to cushion the initial blow and then accelerate 
the recovery. One scenario is highly effective 
interventions that enable the economy to bounce 
back. The lockdowns are short enough to not affect 
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the rest of the economy. The second scenario relies 
on partially effective interventions: the response 
prevents the worst for many businesses and 
individuals and the recovery is more U-shaped. Lastly, 
we could have ineffective interventions, which would 
result in recovery taking a long time. We believe that 
countries, depending on their health response and 
the effectiveness of their stimulus measures, will 
almost inevitably end up in different places. 

The hope lies in innovation. We have already seen 
innovation pick up at an unprecedented speed. We 
see things happening in 24 hours that usually take 

months. People who normally manufacture fans or 
Formula 1 cars are now developing ventilators and 
masks. We see companies sharing their ventilators 
design with the rest of the world. Right now, everybody 
is experimenting, but at a speed that is very 
encouraging. Governments are starting to at least 
temporarily suspend certain regulations with respect 
to collaboration between competitors in critical 
sectors to make sure that vaccines and treatments are 
developed quickly. Companies are able to do things 
that in normal times would not be allowed to accelerate 
innovation. This will hopefully help us shorten the time 
it takes to stop the virus and get back to work.

Exhibit 1

GES 2020
Getting Ahead COVID
Exhibit 3 of 5

Scenarios for the economic impact of the COVID-19 crisis are useful as 
starting points.
GDP impact of COVID-19 spread, public-health response, and economic policies

GDP

Time

Virus contained but 
sector damaged; lower 
long-term trend growth

Virus recurrence; slow 
long-term growth

Rapid and e�ective 
control of virus spread
Strong public-health 
response succeeds in 
controlling spread in 
each country within
2–3 months

Ine�ective
interventions

Self-reinforcing recession 
dynamics kick in; 

widespread bankruptcies 
and credit defaults; 

potential banking crisis

Partially e�ective
interventions

Policy responses
partially o�set economic 
damage; banking crisis

avoided; recovery
levels muted

E�ective
interventions

Strong policy response 
prevents structural 

damage; recovery to 
precrisis fundamentals 

and momentum

E�ective response,
but virus recurs
Public-health response 
succeeds, but measures 
are not su�cient to 
prevent recurrence,
so physical distancing
continues (regionally)
for several months

Virus spread 
and public-

health 
response

E�ectiveness 
of public-

health 
response

Knock-on e�ects and economic-policy response
E�ectiveness of government economic policy

Broad failure of 
public-health 
interventions
Public-health response 
fails to control the 
spread of the virus for 
an extended period of 
time (eg, until vaccines 
are available)Worse

Better

BetterWorse

Virus contained;
slow recovery

Virus contained; strong 
growth rebound

Virus recurrence; slow 
long-term growth;

muted world recovery

Virus recurrence; return 
to trend growth;

strong world rebound

A4A3B1

A2A1B2

B5 B4B3

Pandemic escalation; 
prolonged downturn

without economic recovery

Pandemic escalation; 
slow progression toward 

economic recovery

Pandemic escalation; 
delayed but full economic 

recovery
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Time is of the essence. None of us has seen 
anything like this in our lifetimes. Our response as 
business leaders therefore should be preparing 
for something that we have not experienced 
before. So, what should we do right now, realizing 
that the number of issues headed our way may be 
of unprecedented proportions? Remember, we 
saw the virus coming. It was really a health-crisis 
reaction in slow motion. It started in January. We 
looked at it. It moved elsewhere in February. We 
looked at it. People were still traveling. Only in early 
March did we begin to take serious measures in the 
West. Why? Because crises on exponential curves 
always look harmless in the beginning and then get 
worse very, very quickly.

We are afraid that something similar is happening 
on the economic side. To respond, we may have 
to change how we operate. I have taken a lesson 
out of the military book. Military organizations are 
experienced at dealing with super-high-scale crises 
where the casualty rates in some scenarios are not 
2 percent or 4 percent but 75 percent. They have 
crisis teams. I’m sure you also have crisis teams in 

your company already. These teams are stabilizing 
the company’s cash position and balance sheet and 
making sure it has a diverse supply chain. 

However, the military also has something they call 
plan-ahead teams (Exhibit 2). That team does not 
deal with the emergency directly. It pulls together 
information, builds scenarios, devises actions for 
each scenario, then makes recommendations to 
the decision makers of the actions to take. It helps 
the commander to think through all time horizons 
of the crisis. It’s not the strategy team that sits in 
the corner somewhere and thinks about what may 
happen in two years. And it’s not the crisis team 
handling what’s happening right now. The plan-
ahead team plans across all horizons simultaneously.

Let me give you an example. If you are in the US, you 
may have to decide whether to take a government 
stimulus package. That seems like an obvious 

“yes” in a scenario where your business may be 
threatened during a long-term crisis. That’s what 
many US companies thought in 2008 and 2009, 
then many realized the crisis was not as severe 

Exhibit 2

GES 2020
COVID Getting ahead
Exhibit 1 of 5

A plan-ahead team is modular, with cells focusing on speci	c issues across 
time horizons.

Immediate response to COVID-19 crisis: 
Safeguard your day-to-day business 

Getting ahead of next stage of crisis:
Launch your plan-ahead team

COVID-19 crisis team COVID-19 crisis team COVID-19 plan-ahead team

WG WG

WG WG

WG WG

WG WG

PG PG

PG

WG

PG

Work from home Business continuity

Supply
chain

Working group (WG) for issue Modular, scalable planning group (PG) for issue 

Client
support
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for their business and they might not have needed 
the stimulus. However, by then they were already 
operating under the very stringent conditions 
imposed by the stimulus measures. It took some of 
them a while and a great deal of pain to emerge out 
of that. This is a real decision and you may have to do 
a few scenarios to think it through.

Similarly, you should review various scenarios if 
your suppliers are running out of capacity or your 
business is going gangbusters right now because 
you are producing hygiene products or healthcare 
products. What if a big demand drop-off happens 
in three months? And on a one- to two-year horizon, 
what is the return journey? How will your industry 
change, and what does that mean for what you do 
right now? One of the most interesting aspects of 
this crisis will be how many of the changes we are 
implementing now, such as working remotely, will 
be reversed. They may become part of the “next 
normal” that we are steering toward. If we have 
fewer people go back to offices and more people 
work from home, that has numerous implications for 
business models we are running today and for how 
we configure business opportunities to pursue in 
the next few years.

So, the key feature of the plan-ahead team is to 
analyze all time horizons. This team is next door to 
the CEO and operates in a very close interaction 
loop, sometimes multiple times a day, to provide 
updates, reduce the uncertainty for some scenarios, 
and firm up recommendations. If you look at 
large-scale crises such as the Deepwater Horizon 
disaster for BP, the organization had to change 
the governance quite drastically before it became 

effective at managing the crisis. The CEO and a 
select group of management team members were 
making decisions much faster than usual, with 
much less alignment in the organization, in order to 
stay on top of the crisis and get ahead of it. One of 
the functions of the plan-ahead team is to alleviate 
pressure on the top executives by bringing them 
information that is already synthesized and decision 
ready. The leadership does not have to grapple  
with gathering information and thinking through  
the scenarios. 

Typically, a very senior executive heads this team 
full time. In the military, this could be the chief of 
staff. And these teams are typically staffed not 
just with strategy people or operations people, but 
also supply-chain staff, sales and marketing, even 
specialist teams depending on the issues that come 
up. That’s another important feature of plan-ahead 
teams: they are modular. You group them by issue. 
Initially, you might have just one team with cross-
functional staffing. As the number of issues heading 
your way increases, you may create a dedicated 
plan-ahead team that, for example, develops 
scenarios and actions for managing customer 
relationships. The team’s staffing becomes scalable 
with the scale of the crisis. 

This is what individual organizations need to do. But 
what about the broader economy? We are obviously 
in the privileged position of being knowledge 
workers, so we can take our work home with 
us. Our primary focus, in terms of getting people 
back to work, needs to be on those who cannot 
work from home. They run factories. They run 
logistics services. They provide services directly to 

“Crises on exponential curves always look 
harmless in the beginning and then get 
worse very, very quickly. We’re afraid 
that something similar is happening on 
the economic side.”
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consumers. Many of those people are now at home, 
and that is one of the reasons why the economic 
decline has been so steep. These businesses are 
not experiencing a drop in business of 20 or 30 
percent like they did during the financial crisis; 
some of them are losing 100 percent of their 
business from one day to the next. 

What is of the essence, other than stopping the 
virus, is getting those people back to work. The 
main line of thought most people are now pursuing 
is that this has to come through infection testing. 
We have to increase our test capacity, so we can 
identify people who are not infected and can 
safely work with others. That has to come with 
protocols. One of the major iPhone makers in 
China has installed a testing facility in order to 
support government’s testing. The factory can 
process up to 20,000 tests a day. The company 
has a protocol that nobody can enter the factory 
area without being tested. Now think if that could 
be implemented in our airports. Assume that you 
know everybody on a plane has been tested before 
checking in. Every crew member and maintenance 
worker has been tested. Therefore, you can safely 
step onto that plane without the risk of being 
infected. That gives you a feel for what these 
protocols could look like. Supermarkets now put 
tape on the floor to delineate where shoppers 
can walk so they don’t get too close to employees. 
Similar things could be done in restaurants.

It will be very much up to us also as business leaders 
to accelerate the development of these protocols 

to help run our businesses safely. With that, we can 
confidently work with local and national authorities 
to lift the lockdowns in intelligent and cautious 
ways as quickly as possible. I think the bottleneck 
right now is getting social acceptance for some of 
these measures. When you think of some initiatives 
in China, such as apps that assign individuals 
scores if they have been in contact with someone 
infected or are infected themselves, it’s hard to 
imagine anything like that in Western countries. The 
protocols might mean restrictions on your ability 
to leave your house, where a seal is placed on your 
door and your neighbors monitor whether that seal 
is broken. In Hong Kong, those who arrive from 
abroad must wear electronic wristbands for two 
weeks. When you get home, you have to walk to the 
corners of your house—that’s your geofence. If you 
go outside the geofence, the police will come. 

Such measures help suppress the virus and get 
people to a reasonable operating level, but at 
least for now they are totally unacceptable for 
many Western societies. Korea and Taiwan have 
shown that you can achieve similar results with 
less draconian measures. The big question around 
stopping the virus’s spread and allowing us to go 
back to work while the virus is still around is, what 
protocols can be socially acceptable? Can we 
change our behavior and accept some of these 
measures, at least temporarily, to get ahead of this?

Let me leave you with a final example. The daughter 
of one of my colleagues is a medical student three 
months from graduation, and she has just been 

“It will be up to us as business leaders to 
accelerate the development of protocols 
to keep people safe when the lockdowns 
lift and they can return to work.”
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drafted by the Dutch government into service at the 
front lines of the coronavirus campaign. She has to 
do six days of triage by phone from home, then for 
six days work in a tent in front of a hospital triaging 
patients as they arrive. Then she will work for six 
days in the ICU. She is a 23-year-old who is in the 
center of the hot zone, operating relatively safely. 
She and her colleagues have protective gear. They 
follow protocols around strict hygiene. If we can 
send our kids into the hot zone, we should be able to 

figure out protocols for operating other businesses 
safely as well.

This presentation was recorded on April 2, 2020. 
The situation surrounding the novel coronavirus 
and COVID-19 is evolving daily. For the most 
current information and insights on the implications 
of COVID-19 for your business, please visit 
Coronavirus: Leading through the crisis, a regularly 
updated collection of McKinsey briefing notes.

Designed by Global Editorial Services 
Copyright © 2020 McKinsey & Company. All rights reserved.

Martin Hirt is a senior partner based in McKinsey’s Greater China office. 
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 : چگونه رهبران مشاغل بایستی قدم بعدی را بردارند.19کوید 

در حالی که دولت ها با شیوع این بیماری در جنگ هستند مشاغل الزاماً بایستی به صورت همزمان به به برگشت اقتصاد کمک 

لو برویم و دوباره مردم را به سر کار و فعالیت ، به جکنند. حال ببنیم که چطور می توانیم همکاری مزبور را با یکدیگر تطبیق داده

 خود برگردانیم.
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این بخش که در مورد اتاق استراتژی صحبت می در 

کند، ما در اینجا از وب سایتی کمک می گیریم و آنرا 

با دیگران به اشتراک می گذاریم تا ببینیم شرکت ها 

ا چگونه می توانند عملکرد خود را برای جنگیدن ب

چالش های وسیع فعالیت های کاری خود اعمال 

نمایند. و در این مسیر به جلو بروند. این مسئله در سال 

در فروم رهبران مشاغل جهان به ثبت رسید و  2020

در جدولی ارائه شد و در اوائل آوریل در نیویورک اعمال 

گردید اما هنوز هم در دنیا برقرار است در این جلسه 

شناس مشغول در این سیستم به مارتین هیرت کار

همراه یکی از رهبران استراتژی مکنزی و عملکرد مالی 

شرکا توانست در اینجا نگرشی خود را بر اساس قوانین 

اخیری که ارائه شده بود، ارائه نماید. )ایمن سازی 

زندگی ما و زندگی اطرافیان( و )جلو رفتن و به مرحله 

در واقع یک  بعد بحران ویروس کرونا رسیدن(. این

نسخه ویرایش شده است. برای صحبت بیشتر روی این 

استراتژی مهم است که این مسائل در نظر گرفته شود 

 و به اپل، پادکست یا گوگل پلی مراجعه شود.

مارتین هیرت: از همه به خاطر این که به این جلسه 

وارد شدید تشکر می کنم، ما بسیار مشتاق هستیم که 

االً تنها چیزی نیستند که این روزها بدانیم مشاغل احتم

ذهن شما را درگیر کرده اند. ما می خواهیم اول در 

مورد عدم قطعیتی که با آن مواجهیم صحبت کنیم و 

این که چگونه آنرا ساختاربندی کنیم. هر کسی اکنون 

در دنیا در حال تالش است تا پیچیدگی های کرونا 

ن معنا که جلوی ویروس را ارزیابی و پردازش کند. به ای

گسترش آن را بگیرد و همینطور مسائل بهداشتی مورد 

توانیم از تکنولوژی مدرن بررسی قرار دهد. اکثر ما می

برای ارتباط مجدد با کار و ادامه فعالیت های مشاغل 

استفاده کنیم. اما هر کسی در این زمینه خوش شانس 

نیست اکثر همکاران و من معتقد هستیم که اگر 

نه خیلی طول بکشد اثرات شوک اقتصادی خیلی قرنطی

بزرگتر از آنچیزی است که ما از خود ویروس انتظار 

 بایستی هر داریم. بنابراین ما نتیجه گرفتیم که لزوماً

دو را در نظر بگیریم. اینکه ما چگونه ویروس را متوقف 

کنیم و اینکه چگونه بدون خطر ساختاری به شروع و 

مک کنیم مسائلی هستند که پیشرفت مجدد اقتصاد ک

 بایستی همزمان در نظر گرفته شوند.

وقتی ما به شکل بحران وارده نگاه می کنیم می بینیم 

دو مسئله می تواند پاسخهای ما را اجباراً تحت الشعاع 

قرار دهد. اولین مسئله این است که ما باید زندگیمان 

را در نهایت سالمت حفظ کنیم. ما باید این پاتوژن 

ید را در اختیار بگیریم به این معنا که به سریعترین جد

شکل ممکن ویروس را مهار کنیم و نمودار را ثابت نگه 

داریم. نیاز ما این است که روند درمان را گسترش و 

ظرفیت تست گیری برای شناسایی مردم مبتال را 

افزایش دهیم، آنها را ایزوله کنیم و بهترین درمان 

نها قرار دهیم و اینکه دامنه شرایط ممکن را در اختیار آ

بهداشتی و درمانی را افزایش دهیم. ما نیاز داریم دارو 

و کیت درمانی و واکسن های مربوطه را برای قطع 

 ردپای ویروس تا حد امکان سریعاً پیدا کنیم.

دومین الزام ما تامین معیشت ماست به این معنا که از 

طینه قرار دارند مردم و مشاغل آنها که تحت تاثیر قرن

حمایت کنیم. دولت ما بایستی به مقیاس و سرعت 

غیرقابل پیش بینی این بیماری به سرعت پاسخ دهد. 

اکنون ما بایستی شرایط را برای بررسی چگونگی 

برگشت به کار در وضعیت بی خطر مورد بررسی قرار 

دهیم. قرنطینه ها چه دو هفته و چه دو ماه طول 

مهارویروس موفق عمل کنند اما توانند در بکشند می

ممکن است ویروس همچنان وجود داشته باشد. خیلی 

 9خوش بینانه است که فکر کنیم واکسن طی شش تا 

ماه آینده در دسترس خواهد بود. در اینجا ما با یک 

دوره ای روبرو خواهیم بود که در حالی که به کار 

ابراین برمیگردیم اما ریسک ابتال هنوز هم باال باشد. بن

یکی از مهمترین مسائل در این زمینه این است که 

پروتکل ها و متدهایی که ما را به کار بر میگرداند در 

حالی که ویروس هنوز اطراف ما وجود دارد را توسعه 

 دهیم.

سوم: لزوماً بایستی بررسی کنیم که چگونه نمودار 

مربوط به بهبود را سیر نزولی بدهیم. این در حالی است 

ما در مسیری قدم گذارده ایم که از بحران خارج که 

شویم. چه این قرنطینه دو ماه طول بکشد یا چهار ماه، 
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درصدی و یک افت نزولی  8ما با یک شوک اقتصادی 

درصد مواجه خواهیم بود. این البته از بحران  13

خیلی شدیدتر می باشد و حتی  2008اقتصادی جهانی 

نیز بیشتر خواهد  1930شیب آن از بزرگترین رکود 

 بود.

ر سعی ما بر این است که اثرات اقتصادی و بحران مزبو

 را در سناریویی قالب بندی کنیم تا بتوانیم یک طرح

ی (. رو1منسجم را در این رابطه ارائه دهیم. )ضمیمه 

یک محور ما گزینه گسترش ویروس و پاسخ بهداشتی 

ا ری رعمومی را داریم به این معنا که واقعا ما چه کا

ن برای مقابله با ویروس انجام دهیم و اینکه چقدر ای

مقیاس ها می توانند اثرگذار باشند. نقطه ی خوش 

بینانه این قضیه در واقع کنترل سریع و موثر این 

ویروس است. کشورهای آسیایی که تجربیاتشان را در 

آنها را در فراهم  2003مورد ویروس سارس در سال 

کمک کرده در واقع خیلی  سازی یک وضعیت مشابه

 سریعتر به این قضیه جواب دادند. تایوان و هنگ کنگ

در شروع بیماری فقط چند صد فرد مبتال را آمار 

ن داشتند اما هم آنها و هم کره اکنون اکنون یک طغیا

 مجدد را تجربه می کنند.

روی محور افقی ما اثرات تکان دهنده روی اقتصادمان 

خ بهداشتی می توانند منجر به را داریم. ویروس و پاس

قرنطینه شوند. پاسخ روند اقتصادی در واقع چیزی 

است که دولت های ما ارائه می کنند تا ضربه اولیه 

ناشی از آن را مدیریت کنند و روند بهبودی را سرعت 

بخشند. یکی از این سناریوها شامل مداخله های بسیار 

گشت و موثری می باشد که اقتصاد را مجبور به باز

کند. قرنطینه ها آن قدر کوتاه هستند که بهبودی می

تاثیری روی بقیه اقتصاد ندارند. دومین سناریو شامل 

این قضیه است که مداخالت موثر تا حدودی تاثیر 

گذارند به این معنا که واکنش می تواند جلوی بدترین 

شرایط را برای اکثر مشاغل و افراد بگیرد و بدین ترتیب 

ه صورت فرم یو خود را نشان می دهد و در بهبودی ب

آخر این که ما می توانیم مداخالت غیر موثر را هم 

داشته باشیم که این مسئله می تواند منجر به بهبودی 

در درازمدت شود. اعتقاد ما این است که کشورها می 

توانند در جاهای مختلف ناچاراً به بن بست برخورد 

داشت آنها و تاثیر کنند که این بستگی به پاسخ به

 های محرکه در بیماری دارد. مقیاس
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 ضمیمه یک

که بعنوان نکات آغازین  19سناریوهای مربوط به اثر اقتصادی ناشی از بحران کوید 

بر تولید ناخالص داخلی، پاسخ بهداشت عمومی و خط مشی 19اثر گسترش کوید مفید می باشد.  

 های اقتصادی

بهتر 

 بدتر

سترش ویروس و گ

پاسخ بهداشت 

 عمومی

بودن پاسخ موثر 

میبهداشت عمو  

کنترل سریع و موثر گسترش 

 ویروس 

پاسخ قوی بهداشت عمومی باعث 

کنترل موفقیت آمیز گسترش در 

هر کشور طی دوره دو تا سه 

 ماهه می گردد

پاسخ مؤثر اما بازگشت 

 ویروس 

پاسخ بهداشت عمومی با موفقیت 

می کند اما مقیاس ها برای عمل 

جلوگیری از برگشت کافی 

نیستند. بنابراین فاصله گذاری 

فیزیکی به طور منطقه ای به مدت 

 چند ماه ادامه می یابد. 

شکست وسیع مداخالت 

 بهداشت عمومی

ند پاسخ بهداشت عمومی نمی توا

گسترش ویروس را برای یک 

نی گسترده کنترل کند. دوره زما

 )مثالً تا آمدن واکسن(

ویروس محدود شده اما 

بخش آسیب دیده، کاهش 

 رشد روند طوالنی مدت 

برگشت ویروس، رشد آرام در 

 طوالنی مدت

وسان پاندمیک، برگشت ن

 وسیع بدون بهبود اقتصادی

 مداخالت بی تاثیر 

دینامیک خود تقویت کننده رکود وارد 

و  های گسترده؛ ورشکستگیعمل می شود

ی کمبود اعتبار؛ بحران احتمالی در حوزه

 بانکداری 

ویروس محدود شده ، روند 

 آرام بهبودی

رام در برگشت ویروس، رشد آ

 طوالنی مدت، بهبود جهانی خاموش

نوسان پاندمیک، پیشرفت 

 آرام به سمت بهبود اقتصادی

ویروس محدود شده ، 

 برگشت رشد قوی

برگشت ویروس، برگشت روند 

 رشد، بازگشت قوی جهانی

نوسان پاندمیک، با تاخیر اما 

 با بهبودی اقتصادی کامل

  نسبتًا تاثیرگذارمداخالت 

احتمال دارد که واکنش هایی که از طریق 

سیاست گذاری نشان داده می شود 

خسارتهای اقتصادی را جبران کند؛ اجتناب 

ی بانکداری؛ کاهش سطح از بحران در حوزه

 بهبود وضعیت اقتصادی

  موثرمداخالت 

واکنش های قوی از طریق سیاست گذاری 

مانع وارد آمدن آسیب های جدی و 

شود؛ بازگشت به مبانی و  ساختاری می

 سرعت پیش از دوران بحران

 تاثیرات بازتابی و واکنش های اقتصادی از طریق سیاست گذاری بهتر

 تاثیرگذاری سیاست گذاری اقتصادی دولت
 بدتر
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ما به نوآوری امیدواریم، ما قبال شاهد نواوری های 

بوده ایم که با سرعت غیرقابل پیش بینی به جلو 

 24رفته و جواب داده است. ما شاهد اتفاقاتی در 

ساعت بودیم که معموالً ماهها زمان می برده است. 

، پنکه یا ماشین فرمول افرادی که در کارخانه ها

ساختند اکنون مشغول ساخت ونتیالتور یا یک می

ماسک هستند. ما اکنون شرکت هایی را می بیینیم 

که طرح ونتیالتورهای خودشان را با دنیا به اشتراک 

می گذارند. اکنون هر کس در حال بررسی و 

آزمایش است اما در سرعتی که می تواند حساس و 

لت ها در صددند تا به طور تشویق آمیز باشد دو

موقت برخی از قوانین و شرایط را برای توازن 

فعالیت ها و همکاری شرکت ها در این اوضاع 

بحرانی به تعلیق در آورند تا بتوانند به این اطمینان 

 برسند 

که واکسن و درمان به موازات هم سریعاً گسترش 

ها قادرند این فعالیت ها را انجام می یابد. شرکت

دهند. فعالیت هایی که شاید در شرایط نرمال نمی 

توانستیم یا مجاز نبودیم که به نوآوریها سرعت 

بخشیم. این فعالیت های امیدوارانه می توانند ما را 

جویی زمانی کمک کرده تا بتوانیم فعالیت در صرفه

 ویروس را کم و دوباره به سر کار برگردیم. 
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د. هیچکدام زمان موجودیت مهمی محسوب می شو

ه از ما شرایطی شبیه به این را در زندگی خود ندید

 ایم. پاسخ ما به عنوان رهبران مشاغل این است که

خود را برای شرایطی آماده کنیم که قبالً تجربه 

ل نکرده ایم. بنابراین آنچه را که ما اکنون در حا

انجام آن هستیم. نشان می دهد که ما مواردی را 

ممکن است ما را با شرایط پیش رو داریم که 

غیرقابل پیش بینی مواجه سازد. به خاطر داشته 

باشید که ما از آمدن ویروس خبردار شدیم و این 

واقعاً یک واکنش بحرانی بهداشتی بود که در یک 

حرکت آرام صورت گرفت. در ژانویه شروع شد و ما 

به آن نگاه کردیم. در فوریه به جاهای مختلف 

وز م و ما باز نگاه کردیم. مردم هنگسترش پیدا کردی

در حال سفر بودند فقط در اوایل مارس شروع به 

اتخاذ روند و مقیاس های جدی در غرب کردیم. 

های موجود بر اساس ولی چرا؟ چون بحران

ظر نمودارهای نمایی در آغاز کار بسیار بی ضرر به ن

 .می رسند ولی بعداً خیلی سریع، بدتر و بدتر شدند

ن می ترسیم که در بخش اقتصادی مسائل ما اکنو

مشابهی اتفاق بیفتد. در پاسخ به این بحران، 

احتماالً مجبور می شویم عملکرد خود را تغییر 

دهیم. من از کتاب نظامی یک مبحثی را جدا کردم 

سازمان های نظامی در بررسی بحران هایی با 

 مقیاس باال و وسیع تجربه کردند که نرخ معمول در

درصد نیست  4درصد یا  2ز این سناریوها، برخی ا

ن درصد می رسد. آنها تیم های بحرا 75بلکه به مرز 

دارند. من مطمئنم که شما هم در شرکت خود تیم 

بحران دارید. این تیم ها جایگاه نقدی شرکت را 

 کنند، آنرا متوازن می سازند و ما را ازتثبیت می

 وجود چرخه تامین معکوس مطمئن می سازند.

با این حال ارتش چیزی در سازمان خود دارد که 

(. 2آنرا تیم پیشرونده طراح معرفی می کند )نمودار 

این تیم فوریت ها را به طور مستقیم بررسی نمی 

کند. بلکه اطالعات، سناریوهای ساختاری، عملکرد 

ابزاری و موارد دیگر را برای هر سناریو به موازات 

توصیه های الزم را  هم قرار می دهد و بدین ترتیب

برای تصمیم گیرندگان عملکرد فراهم می سازد تا 

به آنها جامه عمل بپوشانند. این مسئله به ژنرال ها 

کمک می کند در هر زمانی که می خواهند وسط 

بحران را مشاهده و مورد بررسی قرار دهند. این 

مسئله استراتژی تیم نیست که در گوشه ای 

ه چه چیزی در دو سال بنشینند و در مورد اینک

بعدی اتفاق می افتد فکر کنند. این تیم بحران 

نیست که آنچه را که اکنون رخ می دهد را بررسی 

کند. این تیم رو به جلو طراح است که در همه ی 

زمینه ها همزمان در افق وسیع برنامه ریزی و 

 بررسی های الزم را انجام می دهد.

کنم. مثالً اگر بگذارید شما را با یک مثال روشن 

شما در آمریکا هستید ممکن است مجبور باشید 

تصمیم بگیرید که می خواهید یک پکیج انگیزشی 

دولتی را دریافت کنید. جواب ممکن است یک بله 

واضح در سناریویی باشد که در آن شغل شما طی 

یک دچار بحران طوالنی مدت شده باشد. این در 

آمریکایی در واقع چیزی است که اکثر شرکت های 

کردند. بنابراین اکثراً تصور می 2009و  2008سال 

فهمیدند که این بحران خیلی شدید نبوده است و 

شغل آنها را تهدید نمی کرده و احتماالً نیازی به 

 این پکیج انگیزشی نبوده است.
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 2ضمیمه 

ه در حیطه افق زمانی روی مسائل خاص متمرکز تیم رو به جلو طراح در واقع یک مدل ترکیبی با بخش های مختلف است ک 

 می شود.

19تیم بحران کوید 

کار از منزل تداوم شغلی

19تیم بحران کوید  19جلو کوید  تیم رو به 

زنجیره تامین حمایت مشتری

برای حل مشکل گروه مشغول به کار (WG) گروه طراحی کار، مقیاس پذیر و ترکیبی برای حل مشکل(PG)

: 19پاسخ سریع به بحران کوید   

در امنیت قرار دادن مشاغل شما به صورت روزانه
:بحران یمرحله بعد شبردیپ  

رو به جلو طراح میشروع به کار ت  
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بحران های موجود بر اساس نمودارهای نمایی در آغاز کار بسیار بی ضرر "

 به نظر می رسند ولی بعداً خیلی سریع، بدتر و بدتر شدند.

 ما اکنون می ترسیم که در بخش اقتصادی مسائل مشابهی اتفاق بیفتد.

ها قبالً تحت شرایط بسیار سخت این اگرچه آن

تصمیم گیری را انجام داده بودند و تحت تاثیر 

مقیاس های انگیزشی قرار گرفته بودند ولی می 

توان گفت به واسطه این کار توانستند در مدت 

زمانی کوتاه درد زیادی از این چرخه خارج کنند. 

این در واقع یک نوع تصمیم گیری واقعی محسوب 

شما مجبورید انجام دهید تا سناریوی می شود و 

کوچکی را ارائه سازید و بتوانید از مشکل خالص 

 شوید.

به طور مشابه شما بایستی بتوانید در صورت بروز 

مشکل برای کار و تامین فرایند فعالیت های 

اجتماعی خود، سناریوی مختلفی را بررسی و 

بازبینی کنید چون شما در حال ایجاد محصوالت 

ی و درمانی هستید. واقعاً چه نیاز بزرگی در بهداشت

سه ماه آینده اتفاق می افتد و در افق یک تا دو 

سال چه چیزی برخواهد گشت. چطور صنعت شما 

تغییر پیدا می کند و این برای شما چه معنایی 

دارد. یکی از مهمترین و جالب ترین جنبه های این 

ما با آن بحران این است که دقیقاً چند نوع تغییر را 

مواجه هستیم. مثل کار کردن از راه دور این ممکن 

است بخشی از فعالیت نرمال بعدی محسوب شود. 

این که ما در روند کار بایستی به آن توجه کنیم 

اگر تعداد کمتری به سر کار برگردند و تعداد 

بیشتری از خانه کار کنند پیچیدگی های بیشتری 

اجرا هستند  را برای مدل های شغلی که در حال

فراهم می کند و البته اینکه برای ما این شرایط را 

مهیا می کند که فرصتهای شغلی را ایجاد کنیم تا 

 در چند سال آنها را به این شکل دنبال کنیم.

بنابراین نکته اصلی تیم های رو به جلو طراح این 

است که آنها همه افق های زمانی پیش رو را مورد 

دهند. این تیم در واقع ر میآنالیز و تحلیل قرا

همتراز با باالترین فرد اجرایی شرکت فعالیت می 

کند و در یک رابطه تنگاتنگ با آن قرار دارد و گاهی 

چندین بار در روز مجبور است برخی از سناریوهای 

فراهم شده را تامین، بروز رسانی و یا تغییر دهد و 

به  توصیه های مربوطه را در آن بگنجاند. اگر شما

فاجعه سکوی حفاری دیپ واتر هوریزان نگاه کنید 

و به بحرانی که در مقیاس وسیع مردم آنجا را درگیر 

کرد، سازمان مجبور شد قبل از ایجاد هرگونه بحران 

در مدیریت اجرایی دست به تغییرات اساسی زدند. 

مدیران اجرایی و گروه منتخبی از اعضای تیم 

یعتر از مورد مدیریت تصمیماتی گرفتند که سر

معمول اجرا شد گرچه با اهداف سازمان بیگانه بود 

اما به منظور اینکه در اوج بحران بتواند بقا داشته و 

رو به جلو پیش بروند به بهترین شکل بحران مذکور 

را مدیریت کردند. یکی از عملکردهای تیم رو به 

جلو طراح این بود که با اطالع رسانی به مدیران 

زیاد کرد تا بتوانند تصمیم گیری و ارائه  فشار کار را

راهکارها را سرعت بخشد. مدیریت مجبور نبود 

وقت خود را صرف جمع آوری اطالعات نماید و طی 

 سناریو به بررسی موارد بپردازد. 

یک مدیر ارشد اجرایی در تمام مدت تیم را هدایت 

می کرد. در ارتش این مسئله به عهده رئیس ستاد 

ین تیم ها معموال نه با استراتژی مردم می باشد و ا

و نه با عملکردهای عمومی اداره می شوند بلکه با 

فروش و بازاریابی و کارمندان زنجیره ای تامین مواد 

و همچنین تیم کارشناسانی که مسائل را بررسی 
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می کنند در ارتباط هستند. این در واقع عامل مهم 

راح محسوب های رو به جلو طدیگر در رابطه با تیم

می شود. این تیم ها ترکیبی و شامل چندین 

قسمت می باشند. شما آنها را بر اساس مسائل 

موجود طبقه بندی می کنید. ممکن است یک تیم 

با وظایف مشخص مقطعی و کارشناسی شده داشته 

باشیم. چون برخی از مسائل باعث پیشرفت و 

توسعه مسیر شما می شود پس شما می توانید یک 

پیشرو طراح داشته باشید که می تواند مثال  تیم

سناریویی را برای مدیریت روابط مشتری توسعه 

دهد. فعالیت تیمی با توجه به مقیاس بحران قابل 

 باشد. مرزبندی و مقیاس بندی می

این در واقع چیزی است که سازمانهای انفرادی 

الزاماً باید انجام دهند. اما در مورد اقتصاد گسترده 

ه باید کرد؟ ما لزوماً در بخش انحصاری مربوط تر چ

به کارمندان تعلیم دیده قرار داریم. بنابراین می 

توانیم کار را به خانه ببریم. تمرکز اولیه ما لزوماً 

بایستی روی افرادی باشد که نمی توانند در خانه 

کار خود را ادامه دهد. آنها کارخانه ها را اداره می 

لجستیکی را اداره می  کنند. آنها سرویس های

کنند. آنها خدمات مستقیمی را به مشتریها ارائه 

می کنند. برخی از این افراد اکنون در خانه هستند 

و یکی از دالیلی که باعث رکود اقتصادی شده 

همین است که شیب زیادی را ایجاد کرده است. 

درصدی را  30یا  20این مشاغل هیچ رکودی 

ایی که طی بحران مالی تجربه نمی کنند. مثل آنه

درگیر این شرایط شدند ولی برخی از آنها از روز 

اول به بعد صد در صد با بحران مواجه شده اند. چه 

چیزی در اینجا موجودیت دارد غیر از اینکه 

بخواهیم ویروس را متوقف کنیم و اینکه مردم را به 

سرکار برگردانیم. آنچه بیشتر مردم به دنبال آن 

ست که به سمت تست بیماری رو هستند این ا

بیاورند. ما مجبوریم حجم تست خود را افزایش 

دهیم. بنابراین می توانیم افرادی که مبتال نیستند 

را شناسایی کنیم و بستر کار امنی را با دیگران 

فراهم سازیم. این مسئله با پروتکل میسر می شود. 

یکی از سازندگان مطرح آیفون در چین، تسهیالت 

را نصب کرد تا بتواند تست دولت را ساپورت تستی 

هزار تست را در روز  20کند. کارخانه می تواند تا 

پردازش کند. شرکت پروتکلی دارد که به واسطه 

تواند بدون تست قبلی وارد آن هیچکس نمی

کارخانه شود. اکنون فکر کنید اگر بتواند این مسئله 

شما در فرودگاههای ما نیز اجرا شود. فرض کنید 

بدانید هر شخصی که سوار هواپیما شده است قبالً 

چک و تست شده است. هریک از کارکنان هواپیما 

نیز تست شده باشند. بنابراین می توانید با امنیت 

کامل و بدون ریسک ابتال سوار هواپیما شوید. این 

مسئله به شما حسی می دهد که می توانید پروتکل 

نید. سوپرمارکت های اجرا شده را به خوبی حس ک

ها اکنون رو زمین را نوارکشی کرده اند تا فاصله 

اجتماعی حفظ و خریداران از یکدیگر فاصله داشته 

و به کارمندان نیز خیلی نزدیک نشوند. کارهای 

 مشابهی را نیز می توان در رستوران ها انجام داد. 

این وظیفه ماست که به عنوان رهبران مشاغل در 

ها شتاب به خرج دهیم تا  توسعه این پروتکل

بتوانیم مشاغل خود را با امنیت و بهداشت کامل به 

جلو ببریم. با این مسئله ما می توانیم با دست 

اندرکاران ملی و محلی در محیط امن کار کنیم و 

با سرعت و احتیاط کامل در عین هوشمندی، از 

قرنطینه خارج شویم. تصور می کنم اکنون در 

این تنگنا در واقع نوعی پذیرش شرایطی هستیم که 

اجتماعی را برای برخی از این مقیاس ها ارائه می 

سازد. وقتی شما به برخی از این موارد در چین 

توجه می کنید. مثل برنامه های کاربردی که به 

افراد در امتیاز بندی ها کمک می کنند و نشان می 

د دهند که آیا ما با افراد مبتال درگیر هستیم یا افرا

غیرمبتال... ولی این مسئله تصورش برای مواردی 

در کشورهای غربی شاید کمی سخت به نظر برسد. 

پروتکل ها احتماالً به این معنا هستند که 

محدودیت هایی برای شما جهت ترک منزل وجود 
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دارد و یا جاهایی که الزم است در آن بسته و مهر 

 و موم شود و همسایگان شما بایستی کنترل کنند

که این مهر شکسته نشود. در هنگ کنک آنهایی 

که از خارج می رسند بایستی به مدت دو هفته 

کمربند الکترونیکی ببندند. وقتی شما به خانه می 

رسید مجبورید به گوشه هایی از ساختمان خود 

قدم بگذارید این مرز در واقع نوعی محدودیت 

حرکتی و جغرافیایی برای شما محسوب می شود 

ما از آن فراتر روید پلیس به سراغ شما خواهد اگر ش

آمد. چنین مقیاس هایی می توند ویروس را تحت 

سلطه خود در آورده و مردم را به یک سطح عملکرد 

معقول هدایت کند. اما حداقل اکنون برای اکثر 

جوامع غربی این مسئوله غیرقابل قبول می باشد. 

د با کره و تایوان نشان دادند که شما می توانی

قوانینی که از سختی و اجبار کمتری برخودار باشد 

نتایج مشابهی را دریافت کنید. بزرگترین سوالی که 

پیش می آید این است که در مورد متوقف کردن 

سرعت گسترش ویروس و مجاز کردن افراد برای 

برگشتن به کار در حالی که ویروس نیز در اطراف 

عی قابل ماست، چه پروتکل هایی از نظر اجتما

قبول هستند. آیا ما می توانیم رفتار خود را تغییر 

دهیم و برخی از این مقیاس ها را بپذیریم. حداقل 

تا مدت کوتاهی تا بتوانیم این مسئله را پشت سر 

بگذاریم؟

این وظیفه ماست که به عنوان رهبران مشاغل در توسعه این پروتکل ها شتاب به خرج دهیم و 

را در شرایط امن قرار دهیم تا زمانی که از قرنطینه خارج می شوند و می  بدین ترتیب مردم

 توانند به کار برگردند. 

اجازه دهید آخرین مثالم را با شما در میان بگذارم. 

دختر یکی از همکارانم یک دانشجوی پزشکی است 

التحصیل شده است و از طرف که سه ماه است فارغ

ات در خط مقدم دولت هلند موظف به انجام خدم

کمپین کرونا ویروس شده است او مجبور است 

شش روز از تریاژ را تلفنی از خانه هدایت کند و 

شش روز نیز در چادر مقابل بیمارستان به بیمارانی 

که مراجعه می کنند رسیدگی کنند. پس از آن 

شش روز در آی سی یو کار می کند. او یک دختر 

اوج خطر کار  ساله است که در ناحیه ای با 23

کند. کار کردن در محیطی با امنیت نسبی.... او می

و همکارانش از پوشش محافظتی استفاده می کنند. 

از پروتکل های بهداشتی تبعیت می کنند. حال اگر 

ما بتوانیم فرزندانمان را به منطقه خطر بفرستیم 

بایستی متوجه پروتکل های عملکردی ایمنی در 

 نیز باشیم. ارتباط با مشاغل دیگر

ثبت گردید. موقعیت  2020آوریل  2این مقاله در 

هنوز به  19های مرتبط با کرونا ویروس و کوید 

طور روزمره در حال بررسی می باشد و برای بیشتر 

اطالعات موجود و نگرش هایی که روی مشکالت و 

در مورد مشاغل شما  19پیچیدگی های کوید 

 Coronavirus: Leadingوجود دارد لطفاً به سایت 

through the crisis  مراجعه کنید. بر گرفته از خالصه
 نوشته های مکنزی.

مارتین هیرت یک عامل ارشد در دفتر چین وابسته به 

شرکت مکنزی می باشد.
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Winning the (local) 
COVID-19 war
As governors, mayors, and other leaders work to protect lives and 
livelihoods, they will need to confront this enemy across six domains, 
pressing hard to safeguard industries, and using data to adapt based 
on ‘the facts on the ground’.

by Tom Latkovic; Leah Pollack; and Jordan VanLare, MD
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2. Engage across six domains and multiple
theaters: The six key domains are (i) 
foundational public health, (ii) societal 
compliance, (iii) health system capacity, (iv) 
industry safeguarding, (v) protection of the 
vulnerable, and (vi) economic health. Theaters 
of the COVID-19 war will be in cities, counties, 
and, in some cases, neighborhoods. The 
command center needs to coordinate and 
integrate “joint operations” across these 
domains and theaters. At present, most cities 
and states are engaged in two or three 
domains, often independently, and with 
inadequate adaptation.

3. Execute well to earn flexibility: This war is 
unlikely to be fought in clearly delineated or 
linear “stages.” Rather, leaders will need to 
throttle up or down the intensity of 
interventions over time based on the facts as 
they emerge. A “composite index” based on 
the epidemiological reality in a community, its 
performance across domains, and the extent 
of effective treatment or a vaccine could help 
inform leaders when they can consider 
removing restrictions on economic activity (or 
put them in place).

1. Prepare to fight and win a war
Many state and local leaders have planned and 
executed their response with the same 
infrastructure, people, and approaches used to 

Individuals and business leaders 
understandably want to know when life will 
return to normal, or at least when economic 
activity can resume unencumbered. We admit 
we do not know.

We do know we face an enemy that is poorly 
understood, potentially adaptive, and has 
already attacked most of the United States. 
Most epidemiologists have concluded that 
there will likely be some degree of contagion 
across the country for at least 12 to 18 months. 
With that reality in mind, we offer three 
suggestions to help state and local leaders 
navigate the challenging set of choices 
required to safeguard lives and livelihoods in 
our communities.

We base our conclusions on analysis of the 
experience of certain Asian countries most 
often cited as successfully navigating the 
crisis; a review of the growing body of relevant 
literature; direct experience in the healthcare 
delivery system; and an analysis of previous 
economic crises.

1. Prepare to fight and win a war: Build a true 
command center with sufficient resources and 
authority; find talented people (within and 
beyond government) with the necessary skills, 
especially in operations and logistics; and 
invest in the most relevant data and 
information, as well as the capability to adapt 
based on the “facts on the ground.”

1

Command Center Checklist

 — Clear governance with agile decision-making processes

 — Useful, accurate, current information across all domains and all theaters

 — Each team/domain has clear, tangible objectives, necessary resources, and authority to act

 — Clear mechanisms to interface and engage with public and private stakeholders

 — Sufficient talent: large group of outcome-oriented leaders with mix of skills—operators, logisticians, strategists, analysts, 
clinicians, etc.

Sidebar
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based on four criteria: whether the strength of 
the evidence indicates that the interventions 
reduce disease spread; the degree of 
unfavorable economic impact; degree of 
unfavorable social impact; and the degree of 
implementation difficulty (Exhibit 1).

We conclude that five are most fundamental:

1. Protecting healthcare workers. Develop
the ability to fully protect healthcare workers 
with personal protection equipment (PPE), 
including masks, gloves, and protective gowns.

2. Widespread, systematic, and accurate 
testing. South Korea implemented a holistic 
testing strategy across both asymptomatic and 
symptomatic patients at 1 percent per capita 
by allocated testing centers and drive-thru 
testing. US testing currently stands at 0.43 
percent per capita (as of April 3, 2020).¹ Israel 
has employed batch testing of 60 people 
simultaneously (by pooling samples in a single 
test kit) followed by additional testing only if 
the sample is positive.²

3. Scalable contact tracing. Digitally enabled 
centralized and decentralized contact tracing 
has played a large role in geographies that 
have “flattened the curve.” Hong Kong and 
South Korea have, for example, publicly 
available applications/text services to alert 
individuals to nearby cases and allow these 
individuals to take precautions. In practice, 
public communications will need to be ramped 
up digitally to focus on which people should be 
quarantined and how they should do it.

4. Effective quarantines of those infected 
and their close acquaintances. Detection
and contact tracing are effective only if those 
at risk are safely separated from others. To 
date, most documented clusters of infection 
have occurred in families (78 to 85 percent of 
clusters), demonstrating the potential need to 
separate intrahousehold members and those 
with close acquaintances.³ Numerous 
countries and several US cities have used 
hotels for low-acuity infected patients for 

recover from either natural disasters or previous 
epidemiological outbreaks. While there is much 
to gain from those approaches, combating 
COVID-19 is much more analogous to fighting a 
war in at least four ways:

Indefinite end-date: There is near consensus 
among epidemiologists that most states will 
face some (maybe meaningful) virus outbreaks 
for an extended period, potentially up to 18 
months or longer.

Distinct theaters: Given that communities vary 
in size, health system sophistication, resources, 
and economic composition, the timing and 
execution of known strategies will vary 
considerably, especially over time.

Relevance of operational logistics: Army 
General and President Dwight D. Eisenhower 
observed: “You will not find it difficult to prove 
that battles, campaigns, and even wars have 
been won or lost primarily because of logistics.” 
Combating COVID-19 requires dramatic and 
immediate requisitioning of millions of items, 
reskilling people at scale, and adapting millions 
of square feet of physical environments.

Adaptation: As in any war, a variety of favorable 
or unfavorable developments could evolve. The 
situation could change based on mutations of 
the virus, exogenous events, innovations, and 
unforeseen circumstances.

The implication is that states and cities can each 
benefit from a command center and leadership 
structure designed to last at least 18 months 
with the right resources and authority to act. 
Below we highlight a handful of fundamental 
requirements within a checklist that can be used 
as a guide to consider the right structure, 
processes, and people for the command center.

2. Engage across six domains and
multiple theaters

Domain 1: Foundational public health
McKinsey has assessed the myriad strategies 
intended to stop the spread of coronavirus 

1 “Most recent data,” The COVID Tracking Project, April 5, 2020, covidtracking.com.
2 “Israelis introduce method for accelerated COVID-19 testing,” ISRAEL21c, March 19, 2020, israel21c.org.
3 “Report of the WHO–China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),” WHO, February 2020, who.int.
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We hypothesize that the primary benefit of 
widespread use of masks in the United States 
may be in limiting the transmission from 
infected people to healthy people, especially in 
shared living spaces, retail settings, or 
workplaces and in conjunction with hand-
washing.⁶ This strategy could prove 
particularly helpful in the United States, where 
aggressive screening (such as testing of 
asymptomatic people), contact tracing, and 
quarantines are not widely used. Any strategy 

whom returning home could pose a 
transmission risk.

5. Use of masks in public places. There is 
ongoing debate about the effectiveness of 
widespread use of masks, such as outside of 
healthcare settings.⁴ While the evidence is 
inconclusive, we note that countries where 
masks (not necessarily N95 respirators) are 
more frequently worn in public have a 1 percent 
growth rate of the virus compared with a 17 
percent growth rate⁵ in countries that do not. 

4  Burch J and Bunt C, “Can physical interventions help reduce the spread of respiratory viruses?,” Cochrane Clinical Answers, March 3, 2020, 
cochranelibrary.com.

5  Multiple recent articles from Time and The New York Times.
6 Aiello AE et al., “Mask use, hand hygiene, and seasonal influenza-like illness among young adults: a randomized intervention trial,” Journal of

Infectious Diseases, 2010, Volume 201, Number 4, pp. 491–8.

Exhibit 1
Assessment of 23 key public health interventions Assessment of 23 key public health interventions

Categories

Protection

Detection/
quarantine

Education

Travel/
movement

Economic 
activity

Personal 
behavior

Interventions to stop contagion
Impact on 
epidemic

Economic 
impact

Social 
impact

Protection of essential health workers—
adequate PPE¹ and protocols
Systematic testing
Sign and symptom screens
Contact tracing
Time-limited quarantine of infected patient
Time-limited quarantine of those in contact 
with infected patient
Extended quarantine of high-risk population

Targeted use of masks
Voluntary physical distancing
Migrate to remote working where possible
Workplace safeguards (eg, masks, physical distancing)
 Prohibiting selective activity/sectors 
Full shelter in place
Stop large gatherings (eg, church, sports) 
Stop small gatherings (eg, church, sports)  
Restricting movement in/out of state/city
Mass transportation shutdown
Cleaning/protocols of mass transportation
Shift primary education to remote
Shift secondary education to remote
Shift higher education to remote
Require education safeguards

Personal/home hygiene (eg, hand-washing, surfaces)
 

3
4
5
6

7

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23

PPE, Personal protective equipment

High Medium Low

Implementation 
di�culty
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“Effective, but painful”: These are strategies 
with at least some evidence to reduce 
contagion but with high economic and/or 
social cost. The objective should be to know 
(a) when to deploy these interventions, (b)
when to stop, and (c) how best to mitigate 
their economic and social costs.

Domain 2: Societal compliance
Policies to limit transmission, especially 
quarantining, physical distancing, remote 
work requirements, and shelter-in-place 
orders are only effective to the extent the 
public adheres to them. We currently observe 
high variability in the approaches to activity 
restriction in the United States across 
communities. Some communities are using 
“sticks,” such as fines and arrests, to increase 
adherence. Others have not implemented 
penalties for noncompliance, and as a result, 
nonessential businesses and public 

that expands use of masks by the general 
population needs to ensure that healthcare 
workers are protected first.

We classify the other public health strategies 
into three additional categories (Exhibit 2):

“Most painful, most effective”: Evidence 
suggests these approaches to be very 
effective, with a very high cost economically 
and socially. When applied, the management 
objective should be to execute with as high a 
degree of compliance as possible to limit the 
duration necessary.

“Close to no-regret”: These are strategies with 
at least some evidence of contagion reduction 
while having a relatively modest economic or 
social cost. The objective for these strategies 
should be to plan to operate them for the 
indefinite future. That means setting societal 
and stakeholder expectations.

Exhibit 2
Four archetypes of public health strategies/interventions

Level of pain, economically, socially

Four archetypes of public health strategies/interventions

Strongest 
evidence 
of high 

Some

The fundamentals
Execute at scale
Protection of essential health workers—
adequate PPE and protocols
Systematic testing
Contact tracing
Time-limited quarantine of infected patient
Targeted use of masks

Close to no-regret
Operate through pandemic, maintain readiness

Sign and symptom screens

Voluntary physical distancing

Migrate to remote working where possible

Workplace safeguards (eg, masks, physical 
distancing)
Stop large gatherings (eg, church, sports) 
Cleaning/protocols of mass transportation
Require education safeguards

Low/medium Higher

Personal/home hygiene 

Drive compliance

Full shelter in place

Restricting movement in/out of state/city

Mass transportation shutdown

Apply only as needed; mitigate risk/downside

Time-limited quarantine of those in contact with 
infected patient

Extended quarantine of high-risk population

Prohibiting selective activity/sectors (eg, retail, 
manufacturing)

Stop small gatherings (eg, church, sports)

Shift primary education to remote

Shift secondary education to remote

Shift higher education to remote

evidence 
o
ness 
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tightly enforced (for example, Lodi, Italy, where 
lockdown was rapid and penalties, including 
arrests, were implemented) compared with 
those communities that have been less intense 
in their enforcement (for example, Spain, 
where only fines were used). Conceptually, any 
lack of adherence to physical distancing and 
quarantine policies increases contact and 
therefore infections of susceptible people. 
Physical distancing and quarantine policies 
that are weakly enforced impose social and 
economic cost without extracting the full 
benefit of eliminating contact.

Segmentation
As with any attempt to change behavior, 
segmentation is useful. Below we focus on 
three groups: older people, younger people, 
and lower-income people.

gatherings in areas such as parks continue to 
operate as normal. Chicago and New York City 
are attempting to limit transmission within 
households and close or high-risk 
communities by providing temporary housing 
for infected individuals in hotels, but other 
urban areas are sending infected patients to 
self-quarantine in crowded apartments. Most 
municipalities are using some form of regular 
communication to the public through multiple 
channels.

McKinsey has monitored the different 
approaches across locations and continues 
to examine the differences in outcomes 
(Exhibit 3). While no definitive conclusions 
can be made, we observe a steeper decline in 
infections where quarantine and distancing 
policies have been rapidly implemented and 

Exhibit 3
Approach to movement restrictions have variedApproach to movement restrictions have varied

Taiwan

South Korea

Singapore⁴

China-Hong Kong

Italy-Lombardi

Spain

Germany

China-Hubei

⁵

⁶

⁷

US-Arizona

Isolated non-strict quarantine

Isolated non-strict quarantine/contact tracing

Isolated non-strict quarantine/contact tracing

Strict lockdown

Strict lockdown

Stay-at-home order

Strict Lockdown

School closings, no social gatherings

School closings, no social gatherings

Stay-at-home order

Shelter-in-place order

Stay-at-home order

Strict lockdown

Shelter-in-place order

Shelter-in-place order

Shelter-in-place order

School closings, limited social gatherings

Region Type Speed

Rapid

Rapid

Rapid

Rapid

Rapid

Slow

Moderate

Moderate

Slow

Moderate

Rapid

Moderate

Moderate

Rapid

Moderate

Moderate

Slow

Fines Arrests Masks²

Inter-
vention

date
2020

Cases 
at time 

of inter-
vention

Taiwan

South Korea

Singapore⁴

China-Hong Kong

Italy-Lombardi

Spain

Germany

China-Hubei

US-Arizona

Region

Days to double case volume, # of days

Pre-measure Post-measure Change

15.5

2.8

1.8

2.5

2.7

1.4

1.7

3.9

3.1

1.3

1.9

2.4

1.9

2.2

3.0

2.5

3.2

60.6

39.8

6.8

6.8

5.8

4.2

4.3

6.5

5.5

3.1

3.3

3.7

3.0

3.2

3.3

2.7

3.3

45.1

37.0

5.0

4.3

3.1

2.8

2.7

2.6

2.4

1.8

1.4

1.3

1.1

1.1

0.3

0.3

0.2

Type, speed, and breadth of response

Previous epidemic experience with SARS/MERS

Source: Johns Hopkins University daily cases as of March 29, 2020; press searches

A check indicated widespread use of masks at time of intervention.  
South Korea cases taken at time of strict measures post-super-spreader church event (ie, infection relapse).
A check indicated MoH or Department of Health recommendations towards mask usage at time of intervention; does not necessarily indicate government-
mandated mask wearing.
As of March 31, 2020, moved to stay-at-home order. 
As of March 31, 2020, issued shelter-in-place order. 
Average over 5 days. 
Average 6–10 days post-measure implementation. 

Feb 2

Mar 3

Jan 28

Jan 28

Mar 8

Mar 21

Mar 14

Mar 15

Mar 22

Mar 23

Mar 21

Mar 22

Jan 23

Mar 22

Mar 17

Mar 23

Mar 19

10

5,186³

7

5

4,189

11,710

6,391

643

2,660

1,329

753

837

444

356

698

290

45

• •

1

⁸

⁵

⁶

⁸
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It is important to note that many of the 
strategies to protect older and higher-risk 
Americans also could create a myriad of 
challenges. Therefore, any approach must 
directly address the practical, social, and 
behavioral needs of people who may be in 
relative isolation for a long period of time 
and have sources of income compromised.

Additionally, a growing body of evidence 
suggests that certain segments of people 
and those in certain communities have been 
less likely to comply with physical 

To reduce the potential peak demand for scarce 
healthcare resources, it is particularly important 
to reduce contagion to segments of people that 
are more vulnerable, namely older people and 
those with high-risk health conditions. Hospital 
admission data from China, South Korea, and 
Germany (all places with extensive testing) show 
a much higher propensity among older 
individuals to require hospitalizations and 
intensive care unit (ICU) care. If the United States 
could better protect 40 percent of people over 
60, roughly 6 percent of the US population, it 
could reduce peak consumption of critical care 
by 35 percent (Exhibit 4).

Exhibit 3 cont.

Approach to movement restrictions have varied

Taiwan

South Korea

Singapore⁴

China-Hong Kong

Italy-Lombardi

Spain

Germany

China-Hubei
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Isolated non-strict quarantine

Isolated non-strict quarantine/contact tracing

Isolated non-strict quarantine/contact tracing

Strict lockdown

Strict lockdown

Stay-at-home order

Strict Lockdown

School closings, no social gatherings

School closings, no social gatherings

Stay-at-home order

Shelter-in-place order

Stay-at-home order

Strict lockdown

Shelter-in-place order

Shelter-in-place order

Shelter-in-place order

School closings, limited social gatherings

Region Type Speed

Rapid

Rapid

Rapid

Rapid

Rapid

Slow

Moderate

Moderate

Slow

Moderate

Rapid

Moderate

Moderate

Rapid

Moderate
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Slow

Fines Arrests Masks²

Inter-
vention

date
2020

Cases 
at time 

of inter-
vention

Taiwan

South Korea

Singapore⁴

China-Hong Kong

Italy-Lombardi
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Germany

China-Hubei

US-Arizona

Region

Days to double case volume, # of days

Pre-measure Post-measure Change

15.5

2.8

1.8

2.5

2.7

1.4

1.7

3.9

3.1

1.3

1.9

2.4

1.9

2.2

3.0

2.5

3.2
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5.8

4.2
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3.1
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2.7

3.3

45.1
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4.3
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2.7

2.6

2.4

1.8

1.4

1.3

1.1

1.1

0.3

0.3

0.2

Type, speed, and breadth of response

Previous epidemic experience with SARS/MERS

Source: Johns Hopkins University daily cases as of March 29, 2020; press searches

A check indicated widespread use of masks at time of intervention.  
South Korea cases taken at time of strict measures post-super-spreader church event (ie, infection relapse).
A check indicated MoH or Department of Health recommendations towards mask usage at time of intervention; does not necessarily indicate government-
mandated mask wearing.
As of March 31, 2020, moved to stay-at-home order. 
As of March 31, 2020, issued shelter-in-place order. 
Average over 5 days. 
Average 6–10 days post-measure implementation. 
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undocumented workers.12 Many of these groups 
have less stable housing and are more likely to 
lose income or access to healthcare. 
Additionally, 34 million Americans have no paid 
sick leave, which correlates to a higher 
likelihood they will go to work with a contagious 
disease.13 Ensuring compliance will require 
specific strategies to address these concerns 
and ensure that these vulnerable communities 
are not disproportionately impacted.

Domain 3: Expanding health system capacity
The primary motive for public health 
interventions is to flatten the incidence curve 
and prevent demand for healthcare services 
from outstripping supply. Logically, 

distancing.7,8 Recent Centers for Disease 
Control and Prevention data⁹ show higher 
rates of admission from younger people in the 
United States compared with other countries,10 
implying that older people may be more 
consistently physical distancing. We also 
observe considerable geographic variation 
across communities.11 Successfully adapting 
the behavior of distinct segments, especially 
over time, will require a mix of segment-
specific messaging, incentives, and potential 
enforcement.

Physical distancing and quarantines could 
take an even higher toll on lower-income 
people and marginalized communities, such as 

7 Murad Y, “Most U.S. Adults Practice Some Degree of Social Distancing Amid Coronavirus Spread,” Morning Consult, March 20, 2020, 
morningconsult.com.

8 Cummins E, “’I’ll do what I want’: Why the people ignoring social distancing orders just won’t listen,” Vox, March 24, 2020, vox.com. 
9 CDC COVID-19 Response Team, “Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)—United States, February 

12–March 16, 2020,” Morbidity and Mortality Weekly Report, 2020, Volume 69, Number 12, pp. 343–6, cdc.gov.
10 Ferguson NM et al., “Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand,” Imperial 

College London, March 16, 2020, imperial.ac.uk.
11 Glanz J et al., “Where America Didn’t Stay Home Even as the Virus Spread,” The New York Times, April 2, 2020, nytimes.com.
12 Benfer EA and Wiley LF, “Health justice strategies to combat COVID-19: Protecting vulnerable communities during a pandemic,” Health 

Affairs, March 19, 2020, healthaffairs.org.
13 Ibid.

Exhibit 4
Potential reduction in critical care demand from better protection of older 
populations

Sensitivity of age-based prevention on critical care resource consumption in the United States
reduction in critical care days from base case, by achieving prevention rate 
(cases rebalanced across other age groups ), % 1

Over 60 
years 
old

+20% +0%

17%

12%

6% 0%

0%

0%22%

11%

4%

Portion of
US 

population -20% -40% -60% -80% -100%

-17%

-12%

-6%

-35%

-25%

-12%

-52%

-37%

-18%

-69%

-50%

-24%

-87%

-62%

-30%

puorg egA

Potential reduction in critical care demand from better protection of older 
populations
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 critical care average length 
of stay with additional four days hospitalization average length of stay (ALOS).

Over 70 
years 
old

Over 80 
years 
old
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 — Clinical operations. Shifting Emergency 
Medical Services, Emergency Room, 
inpatient, and Intensive Care Unit 
operations to accommodate COVID-19 and 
non-COVID-19 patients is critical. 
Communities where health systems 
collaborate, coordinate, and share 
resources (to the extent permissible) to 
create a more integrated local response are 
likely to emerge stronger.

 — Supplies. Maintaining access to critical 
supplies, particularly PPE, testing 
equipment, and ventilators, will likely be a 
choke point for scale up. It is important that 
states understand the needs of their 
communities and coordinate logistics to 
direct supplies to areas of greatest need, 
most likely in deep partnership with state 
and local healthcare providers and their 
associations. In doing so, states should 
understand and coordinate best practices 
in demand management across the 
healthcare ecosystem, including for non-
COVID-19 patients. States also may 
consider working with local manufacturers 
to ramp up production in existing factories, 
convert other factories where possible to 
manufacture supplies, and redirect existing 
inventory of non-healthcare businesses.

Domain 4: Industry safeguarding
If one believes the risk of contagion will 
continue for at least 12 to 18 months, the 
public and private sector leaders should 
collectively drive widespread use of the most 
effective adaptations and safeguards to 
economic activity (Exhibit 5). Examples 
include physical barriers, face guards, 
physical distancing, health screenings before 
entry, generous and flexible sick leave, and 
other approaches for limiting virus 
transmission. Widespread use of these 
safeguards and adaptations across Asia (for 
example, Hong Kong, Taiwan, South Korea) 
provide evidence it may be possible to 
reactivate economic activity without large-
scale reemergence of contagion.

communities and states that create and 
maintain (or have the potential to quickly 
create) more health system capacity will have 
more degrees of freedom. We believe that at 
least a doubling of critical care capacity is 
likely possible and necessary, at least 
temporarily, across most parts of the United 
States. More capacity may be needed in select 
communities.

We describe the necessary bed infrastructure, 
workforce, clinical operations, and supplies 
needed to scale up capacity in our recent 
publication, Critical care capacity: The number 
to watch during the battle of COVID-19.14 
Select examples of capacity expansion are 
described below.

 — Bed capacity. New York City hospitals were 
charged with expanding capacity by 50 
percent and advised to have a plan to reach 
100 percent. Specialty hospitals are being 
converted to general medicine and ICU 
beds. New Jersey is bringing shuttered 
hospitals back online. The Armed Services 
are standing up field hospitals and mobilizing 
floating naval hospitals. Bed capacity is a 
solvable logistic challenge that the United 
States and others around the world have 
solved before in disaster zones and 
battlefields.

 — Workforce. Health systems are stretching 
staffing ratios; reskilling physicians, nurses, 
and other clinical staff to work with 
COVID-19 patients; redefining roles in team 
care (for example, intensivist leading a team 
of noncritical care physicians); deploying 
remote monitoring and telemedicine across 
the country; and bringing nonpracticing or 
retired healthcare workers back into the 
workforce. Recruiting and changing 
regulations and processes to licensing and 
credentialing former military medics, out-of-
state professionals, and retired healthcare 
professionals are helping to buttress supply. 
However, addressing fatigue, infection, and 
growing demands in other geographies will 
likely pose greater challenges over time.

14 Singhal S, Finn P, Kumar P, Craven M, and Smit S, “Critical care capacity: The number to watch during the battle of COVID-19,” March 2020, 
McKinsey.com.
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We assessed major sectors of the 
economy based on the intrinsic risk of 
spread given the nature of the activity, 
their ability to adopt safeguards, the 
extent to which they are essential for 
society to function, and their economic 
vulnerability (Exhibit 6).

We then aggregated each sector into one 
of five segments primarily based on how 
critical these activities are typically 
considered by states and how difficult it 
would be for each industry to safeguard. 
According to our analysis, 41 percent of 
GDP and 19 percent of employment are 
relatively easier to safeguard with limited 
changes to existing processes and 
approaches (Exhibit 7). These limited 
changes could include, for example, 
adopting physical distancing practices, 
maximizing telework, and developing 
hygiene protocols, as many companies did 

Safeguarding also could be critical to 
managing the psychological impact of the 
disease, restoring consumers' confidence, 
and ensuring that people engage in activities 
deemed safe. Given the intensity with which 
leaders are communicating the very real risks 
of exposure to COVID-19, it may prove 
challenging to adapt the physical distancing 
message at the appropriate time, especially if 
some degree of contagion is present. Leaders 
will need to consider strategies to bolster 
what the private sector can do on its own.  
For example, the government could consider 
visible certification for environments and/or 
the creation of clear safeguarding standards 
to reassure consumers.

Enacting these measures will be more 
challenging for some industries, and policy 
makers will need to weigh the speed and 
completeness with which these practices can 
be adopted with the criticality of each sector. 

Exhibit 5
Select best practices for safeguarding public health in the workplaceSelect best practices for safeguarding public health in the workplace

Ensuring employees and customers stay more than 6 feet apart

Enforcing sanitization of high-contact surfaces

Securing customers/clients and employees from potentially ill individuals

Ensuring hygenic handling of products that come in contact with the broader
population (eg, shelf stocking, material handling)

Identifying and isolation sick workers (eg, temperature-testing employees)

Managing absenteeism and enabling remote work

Operating multiple locations without travel

Limiting physical contact between employees (eg, barriers between 
workstations, limiting shared equipment)

Encouraging and educating of hygienic habits (eg, physical distancing, 
no-touch bathrooms, widely available hand sanitizer)

Practicing routine and targeted environmental change 
(eg, if an employeetests positive)

Enforcing personal protective equipment (eg, face masks, gloves)

Healthy human
interactions

Healthy business
operations

Healthy work
environment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Source: Centers for Disease Control and Prevention; Occupational Safety and Health Administration.
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with relatively modest modifications. These 
sectors do not typically involve widespread 
direct engagement with others (for example, 
utilities providers) and may be safeguarded by 
reinforcing basic practices (for example, hand 
hygiene, physical distancing).

Critical but adaptable (critical essential 
need; medium risk of transmission): Sectors 
typically considered critical to day-to-day 
functions of society with a high risk of 
contagion and barriers to safeguarding (for 
example, retail grocery). These sectors and 

in China.15 On the other end of the spectrum, 
20 percent of GDP and 37 percent of 
employment are activities that are quite 
difficult to safeguard and would require 
significant changes to “business as usual” to 
limit contagion.

A more detailed description of each industry is 
provided below.

Critical (critical essential need; lower risk of 
transmission): Sectors typically considered 
critical to day-to-day functioning of society 
and can be safeguarded to mitigate contagion 

Exhibit 6
Assessment of sectors by contagion risk and economic vulnerability
Assessment of sectors by contagion risk and economic vulnerability

Business

Consumer

Industrial

Macro group Sectors Critical²

Information
Finance
Real estate
Professional services
Management
Wholesale
Retail
Recreation
Food and accomodation
Agriculture
Mining
Transportation
Utilities
Construction
Manufacturing
Administrative
Education

Social services and 
healthcare

Government

Social and
support

5.2%
7.5%
13.3%
7.6%
1.9%
5.9%
5.9%
1.1%
3.1%
0.8%
2.3%
2.7%
1.7%
4.1%
10.9%
3.1%
1.2%

7.5%

12.2%

1.9%
4.2%
1.5%
6.2%
1.6%
3.6%
9.8%
1.6%
9.2%
2.0%
0.5%
3.4%
0.3%
4.9%
8.3%
6.1%
2.4%

13.3%

14.7%

Low
Low
Low
Low
Low
Low
High
High
High
Low
Low
High
Medium
Low
Medium
Medium
High

High

Medium

Low
Low
Medium
Low
Low
Medium
High
High
High
Low
Low
High
Low
Low
Medium
Medium
High

High

Medium

Easier
Easier
Easier
Easier
Easier
Easier
Harder
Harder
Harder
Medium
Medium
Harder
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium

Harder

Medium

Yes³

Yes³

Yes
Yes

Yes

Yes

High
High
Medium
High
High
Medium
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Low
Medium

Low

Medium

High
High
Medium
Medium
High
Medium
Low
Low
Low
Medium
Medium
Low
High
Medium
Low
Medium
Medium

High

High

Economic threatPublic health threat

Source: Moody’s Analytics; US Bureau of Labor Statistics (CES, QCEW); Moody’s Analytics

 Sum is less than 100%, due to other minor sectors not depicted.

Pop-
ulation 
exposed

Intrinsic 
risk of 
spread

Ability 
to safe-
guard

Ability 
to work 
remotely

Shut-
down 
resil-
ience

Sectors typically considered critical by states
Partial

Yes

 % of 
US 2019 
GDP

 % of 
US 2019 
employ-
ment

15 Huang X, Sawaya A, and Zipser D, “How China’s consumer companies managed through the COVID-19 crisis: A virtual roundtable,” March 
2020, McKinsey.com.
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process. These could include implementing 
improved hand-washing requirements and/or 
drive-through access for bank branches, as 
well as remote working options. These sectors 
may be easier to keep open or reopen quickly.

Adaptable (less critical essential need; 
higher risk of transmission mitigated with 
major investments): Sectors with comparably 
high risk of contagion that can be safeguarded 
but only with meaningful adaptation (for 
example, constructing enclosures around 
desks in offices or schools). The timeline for 
safeguarding these industries will be governed 

activities may require significant adaptation 
(for example, screening sick employees, face 
masks and gloves, physical dividers between 
some employees and customers) to ensure 
limited employee and customer exposure and 
to reduce the risk of virus spread. 
Safeguarding these sectors may require 
identifying and procuring a meaningful amount 
of physical materials and supplies.

Medium risk (less critical essential need; 
medium risk of transmission): Noncritical 
sectors that could be safeguarded with 
comparably basic changes in protocol or 

Exhibit 7
Sectors categorized by criticality and ability to safeguard
Sectors categorized by criticality and ability to safeguard

reisae ylbarapmoc si enilno gniyatS—elbatpada tub ,lacitirC 

Medium risk—Less critical, more modest intrinsic risk that can be safeguarded

Adaptable—Less critical, high intrinsic risk but easier to safeguarded

draugefas ot gnignellahc dna ksir cisnirtni hgih ,lacitirc sseL—gnignellahc tsoM 

2

43 5

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (CES, QCEW), Moody’s Analytics
Sum is less than 100%, due to other minor sectors not depicted.

Ability to safeguard

Easier Medium Harder

hgi
H

Lo
w

Sector categories

Government
Utilities
Education

Social services 
and healthcare
Retail (food, grocery, 
pharmacy)

Information
Finance
Real estate
Professional services
Management
Wholesale

Agriculture
Mining
Construction
Manufacturing
Administrative

Recreation
Food and 
accomodation

Retail (discretionary)

Transportation (public)Typically 
considered 
critical by 
states

% of US GDP 

% of US 
employment

41% 36%

39%19%

20%

37%

1

1

2

3

4

5

Critical, highest risk—Staying online requires intense precaution, monitoring, and safety enforcement

Transportation (private)
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health-related social needs such as food and 
housing insecurity) as well as those who have 
become vulnerable as a result of the pandemic 
(for example, being newly unemployed, 
experiencing social isolation). Certain 
vulnerable populations may be at particular 
risk of being adversely affected by COVID-19 
or spreading it to others due to potentially 
limited or delayed testing or high rates of 
underlying chronic disease. They also may 
have more limited ability to quarantine. Further, 
individuals who are economically vulnerable 
and concerned about losing their jobs may be 
reluctant to get tested or follow quarantine 
protocols to help contain the spread because 
they cannot afford to stop working.

In addition, the pandemic’s adverse effects (for 
example, uncertainty, stress, economic strain, 
rates of morbidity and mortality) and 
associated mitigation measures (for example, 
physical distancing, quarantines) can lead to 
the onset or exacerbation of depression, 
anxiety, excessive substance use, and other 
signs of distress. Public health efforts to 
contain COVID-19 have also further limited the 
availability of critical behavioral health support 
services. These include in-person therapy, 
group therapy, residential services, and 
support groups. Additionally, increased 
demand may strain social services support, 
including supply within food banks, while 
simultaneously facing decreased volunteer 
and employee availability.

As the pandemic worsens, state and local 
leaders can proactively track data related to 
health-related basic needs (for example, 
Supplemental Nutrition Assistance Program 
enrollment, eviction rates). In addition, they can 
consider actions to mitigate the impact of 
COVID-19 on vulnerable populations directly or 
by coordinating with and supporting private 
sector and social sector institutions. Other 
ideas include exploring telehealth for 
behavioral health, alternative sites for acute 
psychiatric care (where inpatient beds are 
reprioritized for COVID-19 cases), temporary 
eviction moratoriums, and changing eligibility 
for food assistance programs (Exhibit 8).

by the speed at which institutions can make 
the required changes to operate safely.

Most challenging (low essential need; 
highest risk): Sectors comprised of less 
critical activities with a high risk for contagion 
that are very challenging to safeguard (for 
example, recreation). These activities often 
require significant interaction with people in an 
uncontrolled environment. Policy makers may 
want to focus particularly on ensuring 
economic support for organizations and 
employees in these sectors.

Safeguarding economic and social activity 
could be a considerable operational and 
logistical challenge.

Early evidence suggests that efforts to 
safeguard activity are highly variable across 
states, communities, and individual 
institutions. Some companies are rapidly 
innovating; others are slower to move. Driving 
high degrees of compliance with the most 
critical strategies for each type of work will be 
exceptionally challenging.

To cite one example, adapting K–12 schools in 
the United States to operate the way Taiwan 
kept schools open through the crisis would 
require changing dozens of protocols across 
130,000 distinct schools, training 3.2 million 
teachers, and adapting 50 million desks to 
have protective shields.

It is possible to facilitate more rapid 
safeguarding through three efforts: first, by 
creating clear safeguarding protocols to guide 
businesses in creating appropriate practices 
and processes; second, by developing robust 
audit and compliance capabilities to ensure 
safeguarding protocols are being followed; and 
third, by considering programs or approaches 
to support and assist institutions, especially 
small and midsize businesses.

Domain 5: Protection of the vulnerable
COVID-19 is especially destabilizing for 
vulnerable populations. This includes 
individuals who were vulnerable before the 
pandemic (for example, due to chronic physical 
or behavioral health conditions, limited 
mobility, advanced age, and existing unmet 
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to reduce the economic pain caused by 
COVID-19, as well as to enable rapid recovery.

First, develop the analytical fact base required 
to target interventions appropriately. State and 
local leaders will benefit from a comprehensive 
and dynamic understanding of which of their 
populations, industry sectors, business sizes, 
and local regions are most vulnerable to the 
economic effects of COVID-19. The economic 
impact will vary by a state or city’s specific 
economic mix as well as by the intensity of the 
virus’ spread in that geography.

Domain 6: Economic health
COVID-19 is already having profound effects on 
the economy. The economic ramifications are 
projected to be significantly worse than those in 
the 2008 financial crisis. Unemployment claims 
spiked to 3.3 million in mid-March, with an 
additional 6.6 million added in early April. The 
previous record for weekly unemployment claims 
was 695,000, set in 1982. Most forecasts 
suggest that additional claims will be filed 
throughout April. While some relief efforts will be 
coordinated at the federal level, there is much 
that state and local policy makers can consider 

Exhibit 8
Needs created or exacerbated by COVID-19Needs created or exacerbated by COVID-19
Health-related 
basic need

Employment

Housing

Education and 
language/ 
literacy

Social support

Transportation

Food security

Potential COVID-19-related challenges

Economic downturn threatening small businesses

Ability to quarantine compromised by living arrangements (eg, shelters, group homes) 

Increase in housing insecurity due to inability to pay rent

Rise in food insecurity due to loss of income from layo�s and reduced hours

Public transportation systems reducing frequency of routes

Ride-share options reduced with physical distancing 

Elimination/reduction of in-person social support services and socialization opportunities due to 
physical distancing

Lack of educational support for students with special education or language needs during 
school closures

Limited access to technology to continue with online learning during shutdown 

Rapid  ow of information about COVID-19 may not be provided in appropriate languages or 
channels to meet needs of hard-to-reach populations

Destabilization of food safety net as a result of illness and physical distancing policies (eg, 
school closures, sta� shortage at food agencies) 

3
4
5

10
11

14

17
18

Spike in unemployment due to businesses closing as a result of physical distancing

Safety (including 
racism/ 
discrimination)

Increasing discrimination against certain racial/ethnic groups

Exacerbation of existing racial/ethnic tensions and economic disparities

Physical distancing/isolation and economic stress may trigger domestic abuse

Economic stress may increase rate of crime
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