
lessons from other countries that are 
beginning to emerge from COVID-19’s 
shadow.

State and local leaders are rightly focused on 
near-term solutions to provide immediate 
relief, some of which are outlined in Exhibit 9, 
below. It is also important to focus on 
establishing today the infrastructure, 
capabilities, and talent needed to recover and 
succeed in the post-COVID-19 economy.

3. Execute well to earn greater
flexibility
This war is unlikely to be fought in clearly 
delineated “stages.” It is more likely that 
leaders will need to ramp up and down the 
intensity of interventions (or the resources 
dedicated to them) over time. At present, 
many leaders are asking when it will be safe 
to relax some of the most intense restrictions 
on activity, such as shelter-in-place orders. 
Ultimately these decisions are judgments. 
That said, at least three aspects of this war 
could inform those judgments: the 
epidemiological reality in the community, 
domain performance, and the science.

Epidemiological reality
Leaders could enjoy increasing flexibility as 
the three conditions described below occur.

1.  The portion of the population that is actively 
contagious, especially those not effectively 
quarantined, is sufficiently low for leaders to 
accept the risks associated with relaxing 
restrictions.

2.  The rate of new infections is sufficiently low
that leaders are confident that the total of 
active cases will decline in the near future. 
Preliminary analysis of outbreaks in Wuhan, 
China, Lodi, Italy, and South Korea suggest 
that containing the rate of new infections 
below 6 percent may stabilize the 
population over the course of 17 to 24 days.

Second, work with industry to operationalize 
the federal economic supports as quickly as 
possible. Coordinating with large businesses 
and industries to bolster key employers and 
their workforce is essential. Equally important 
is providing support to small business owners 
in navigating, applying, and obtaining some of 
the $350 billion in Small Business 
Administration (SBA) loans. The planned 
legislation is more than ten times the 
expansion of SBA’s historical annual total loan 
volumes of around $25 billion, creating 
significant need to scale to meet the needs of 
the 30 million-plus small businesses in the 
United States, 80 percent of which are self-
employed individuals and more than a quarter 
owned by minorities.16 Small businesses 
collectively employ around 60 million US 
workers, and the median small business has 
only a 27-day cash buffer. This fact alone 
underscores how many businesses are  
at risk.

Third, ensure that state and local governments 
are ready and able to get payments from both 
new federal programs and existing safety net 
programs into the hands of citizens quickly and 
easily. Given that 78 percent of US workers live 
paycheck to paycheck, there is not a lot of time 
to help individuals most in need. In our recent 
publication, “COVID-19: How American states 
can manage the surge in unemployment 
services,” we highlight the ability to 
dramatically expedite unemployment benefits 
through a series of five levers.17

Fourth, states could develop and implement a 
set of economic recovery interventions that 
would not only provide immediate relief to 
people and businesses, but also build a path to 
a more resilient and inclusive post-pandemic 
economy. The interventions they identify 
should be influenced by the populations and 
businesses most at risk in the coming months 
and years, lessons learned from prior 
pandemics and global economic crises, and 

16 U.S. Small Business Administration website, sba.gov.
17 Fahs R, Mehta N, Pallotta J, Riley R, Tucker-Ray S, Vuppala H, and Whiteman R, “COVID-19: How American states can manage the surge in 

unemployment services,” March 2020, McKinsey.com.
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Domain performance
All else being equal, the stronger the 
performance achieved across domains the 
greater the flexibility leaders may have to relax 
restrictions. For example, leaders may feel 
more confident about relaxing restrictions on 
certain types of activity as they become 
confident those activities are sufficiently 
safeguarded and the necessary public health 
capabilities are in place. It may also be true that 
the stronger the performance in one domain, 
the less resource or intensity will be needed in 
the others.

The science
While effective treatment, prophylaxis, and 
vaccines would be the most welcome 

3.  Confidence there is sufficient health system 
capacity to meet three types of potential 
demand. First, health systems will be able to 
treat new and existing COVID-19 patients with a 
proper and consistent standard of care.18

Second, health systems have the capacity to 
treat emergent non-COVID-19 patients with an 
appropriate standard of care. Third, health 
systems have enough capacity to 
accommodate a potential surge in cases should 
the virus reemerge—this may mean maintaining 
surge beds and supplies ready for reactivation.

In addition, leaders would benefit from 
understanding the scale and degree of potential 
immunity to COVID-19 developing among the 
populations in their communities.

Exhibit 9
Levers for immediate reliefLevers for immediate relief

Protect 
current
employment

Enable rapid 
returns to the 
workforce 

Restart/
continue 
operations

Invigorate 
demand

Improve 
liquidity/ 
cash �ow

Support 
critical 
needs

Example speci�c measures

Support continued employment through targeted wage subsidies

Reduce barriers to accessing work (eg, ease licensing requirements)

Create COVID-19 response job portals to connect the unemployed 
or underemployed with companies seeing spikes in demand

Identify and communicate to bene ciaries of any stimulus funding 
measures to ensure appropriate enrollment

Ease  nancial obligations (eg, postpone/waive taxes or fees for SMBs or 
hardest hit sectors, commercial mortgage loan forbearance measures)

Accelerate state’s payment of outstanding AP¹ to state vendors

Facilitate process for SBA loans/grants (eg, portal to support application prep)

Target a�ected sectors and SMBs with dedicated state purchasing/ 
procurement programs

Shift attention to demand spikes and essential needs

Support shift to remote operations (eg, expanded WiFi coverage, targeted 
loans for remote work equipment)

Ease critical expenses through residential loan forbearance measures 
or eviction freezes

3

5

11

People

Businesses

People-oriented 
interventions should 
be tailored to account 
for underemployed 
populations and 
vulnerable 
populations

Business-oriented 
interventions should 
be tailored to 
account for speci�c 
sectors (eg, tourism, 
airlines), business 
sizes (eg, SMBs), and 
regional di�erences 
(eg, rural vs urban)

 AP, accounts payable; SMA, Small Business Administration; SMB, small- and mid-sized businesses.

18 What is a proper standard of care? At a minimum, this includes fully protected healthcare workers, sufficient bed capacity allocated to 
patients with highest need (e.g., critical care at quaternary hospitals), and supply of essential supplies (e.g., ventilators, masks).
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Monitoring, understanding, and applying the 
rapidly growing body of science could make a 
considerable difference in the approach of 
states and cities. These locales would benefit 
by most closely monitoring three issues:

1. Ability to limit new infection, including the 
expected timeline to effective vaccination and 
pre- and post-exposure prophylaxis

innovations, leaders will likely need to navigate 
choices well before the science is definitive.

That said, the pace and scope of research 
across the public and private sectors appears 
to be growing rapidly. Moreover, the diversity in 
approaches observed across the Unites States 
(and globally) is fertile ground for analysis of 
real-world evidence.

Exhibit 10
A COVID-19 War Dashboard helps connect actions to outcomes.

Foundational 
public
health

Domain 
performance 
metrics

Score

Societal 
compliance

Health 
system 
capacity

Industry 
safeguarding 

Composite
index

Vulnerable 
populations

Economic 
health

● Mortality 

● Hospitalized 
patients

● Active cases

● Testing rate

● Healthcare
workers
hospitalized

● Mask
availability

Compliance
by:
● High risk 

● Medium risk

● Lower risk

● Ventilators

● Beds

● Intensive-
care beds

● Clinical
workforce

● Consumer 

engage safely 

Portion 
safeguarded:
● Essential

services

● Nonessential
sectors

● Schools

Epidemio-
logical

Starting 
context

Rate of
new cases

Immunity

● Eviction
rates

● SNAP²
enrollment

● Suicide
rates

● Depression,
anxiety RXs

● Hate crimes

● Unemploy-
ment rate

● Bankruptcies

● Sales tax

● New
business
formation

● Solvency

● Workforce
availability

Tactics ● PPE¹/
worker 
safety

● Testing

● Contact
tracing

● Quarantines

● Masks

● Low-regret
tactics

● Activity 
restrictions

● Public
outreach

● Enforcement

● Support

● Supplies
(vents)

● Physical
space

● Clinical
workforce

● Direct
intervention

● Essential
services

● Non-essential
sectors

● Education

● Standards

● Monitoring/
compliance

Domain 
performance

Public health 

Societal 
compliance 

Health 
system 

capacity 

Industry 
safeguarding

The science

Treatment

Vaccine

● Social
sector

● Private
sector

● State
programs

● Federal
programs

● Monitoring

● Federal
programs

● State
programs

● State

A COVID-19 War Dashboard helps connect actions to outcomes.

¹Personal protective equipment.
²Supplemental Nutrition Assistance Program.

● High ● Medium ● Low

23 76 54 15 25 32 11

Degree of activation
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these results (for example, adding resources, 
increasing intensity, improving execution). 
Leaders could also create and use a 
“composite index” to empirically measure the 
epidemiological reality in their communities, 
domain performance, and the state of the 
science.

We hope that these perspectives are useful in 
fighting the COVID-19 war. Protecting our lives 
and our livelihoods may be the challenge of our 
time. We will update these perspectives and 
data regularly to reflect new information.

2. Treatment efficacy, to reduce disease severity 
and decrease healthcare resource need

3. Transmission, most importantly the extent to 
which asymptomatic people transmit the 
disease and the relative role of direct (i.e., 
person-to-person) versus indirect (for 
example, from contaminated surfaces) 
transmission.

To assist leaders in making these choices, we 
have created an illustrative COVID-19 War 
Dashboard (Exhibit 10). This dashboard 
highlights the most critical measures of 
success in each domain and the key 
interventions that can be “activated” to achieve 
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 19غلبه بر جنگ داخلی کویید 

شت مردم حمایت و محافظت فرمانداران , شهرداران و دیگر فرماندهان دست بکار شده اند تا از زندگی و معی

کنند. آنها موظف هستند از شش قلمرو از این با این دشمن مواجه شوند, سخت و محکم از صنعت محافظت 

 کنند و از اطالعاتشان برای سازگار کردن ))حقایق روی زمین (( استفاده کنند. 
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افراد و رهبران تجاری 

چه موقع به حالت نرمال برمیگردد, یا دست کم اینکه چه موقع  همه دوست دارند بدانند که زندگی ها

فعالیتهای اقتصادی به حالت اولیه ی خود باز میگردند و ما قبول کرده ایم که هیچ کدام ازین موضوع اطالع 

نداریم. ما قطعا میدانیم که با دشمنی طرف هستیم که اطالعات بسیار کمی راجع به آن داریم, این دشمن 

نطباقی تا بحال به بسیاری از ایالتهای آمریکا حمله کرده است. بسیاری از متخصصان امراض مسری به نهانی ا

ماه در کشور جوالن خواهد داد. با وجود چنین  18تا  12این نتیجه رسیده اند که این بیماری مسری بین 

میدهیم تا چالش انتخابهای واقعیتی در ذهن , ما سه پیشنهاد برای کمک به ایاالت و رهبران داخلی ارائه 

مورد نیاز را هدایت کنند و برای شهروندان جامعه, زندگی و معیشت مکفی تامین کنند. ما نتایج خود را بر 

اساس تجربیات کشورهای اسیایی خاصی مبنا قرار میدهیم که در مهار این بحران موفق عمل کرده اند.  ما 

ور میکنیم , تجربیات انها را زمینه ی ارائه ی خدمات بهداشتی نوشته های مربوط به ترقی این کشورها را مر

 را بررسی میکنیم و بحرانهای اقتصادی پیشین آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.    

آماده شدن برای جنگ و برنده شدن در آن  .1

 ایجاد یک مرکز فرماندهی واقعی با منابع و نفوذکافی,

بین هیئت دولت یا افراد معمولی( که توانایی ها و مهارتهای مورد نیاز ما را داشته  پیدا کردن افراد مستعد )از

 باشند بخصوص در بخش اجرایی و تدارکاتی, 

 سرمایه گذاری روی اطالعات و مطالبی که بیشترین ارتباط را با مبحث ما دارند,

 و در نهایت ظرفیت انطباق پذیری بر اساس ))واقعیت های روی زمین((.

 ارگیری شش حوزه و چندین صحنه ی عملیات    بک .2

این شش حیطه ی کلیدی عبارتند از : الف( بهداشت عمومی با زیر ساختار بنیادی      ب( پذیرش 

اجتماعی  ج( ظرفیت و گنجایش سیستم بهداشت   د( حفاظت از صنعت ه( محافظت از مسائل 

آسیب پذیر   و( بهداشت اقتصادی 

شامل شهرها , کشورها و بعضی از محله ها میشود. مرکز  19ر بیماری کویید صحنه ها و مکان جنگ د

فرماندهی موظف است ))عملیاتهای بهم پیوسته(( را ازبین بقیه ی حیطه ها و صحنه های عملیاتی هماهنگی 

و یکپارچه سازی کند.در حال حاضر بسیاری از شهرها و ایاالت شامل دو یا سه حیطه شده اند که اغلب 

 قالنه و با انطباق پذیری نامناسب عمل میکنند. مست

: این جنگ بعید است که با صوری واضح و یا  .خوب عمل کردن برای به دست اوردن انعطاف پذیری3

مراحلی طولی انجام شود. مدیران نیاز خواهند داشت که شدت نفوذ را  با گذر زمان و با توجه به واقعیتهایی 
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ند. یک ))شاخص مرکب(( بر اساس واقعیت های مربوط به امراض مسری در جامعه که میبینند باال و پایین کن

و همچنین بر اساس حیطه های اجرایی اش و گسترش درمانها موثر یا واکسینه کردن میتواندزمانیکه رهبران 

را در جایگاهی میخواهند ممنوعیتها را از روی فعالیتهای اقتصادی بردارند به اگاه کردن انها کمک کند و یا انها 

 قرار دهد.     

فهرست موارد مربوط به مرکز فرماندهی: 

  نظارت واضح با روشهای تصمیم گیری سریع

 اطالعات صحیح رایج و مفید برلی همه ی حیطه ها و همه ی مکانهای عملیاتی

  هر تیمی برای خودش حیطه ای واضح, اهدافی ملموس , منابعی مورد نیاز و حاکمیتی برای عمل

ردن دارد.ک

 مکانیسم های واضح برای مرتبط کردن کارگذارهای عمومی و خصوصی به یکدیگر

  استعداد کافی: گروه بزرگی از رهبران نتیجه گرا با چندین  مهارت مختلط از جمله : گرداننده بودن

, آمایشگر, با تدبیر , تحلیل گر و مطلع از امور بالینی و ...

در جنگآماده برای جنگ و پیروز شدن  .1
بسیاری از ایالتها و رهبران داخلی,  واکنش هایی مشابه  آنچه در زمان رویداد یک  حادثه ی طبیعی یا شیوع 

بیماری های مسری در گذشته از خود نشان میداده اند را  امروزه برای مردم  برنامه ریزی و اجرا کرده اند. در 

دست کم  19ت اورد , مبارزه کردن با ویروس کویید  حالیکه میتوان از این رویکردها چیزهای زیادی به دس

 از چهار روش قابل مقایسه با  یک جنگ واقعی میباشد :  

  :در میان متخصصان بیماری های واگیردار این اتفاق نظر وجود تاریخ پایان یافتن آن غیرقطعی است

ا بیشتر( با فاجعه ی ویروس ماه ی 18دارد که بسیاری از ایالتها بطور گسترده  و در مدت زمان طوالنی)

 کرونا مواجه خواهند بود.

  :درست است که جوامع از لحاظ اندازه , پیشرفتگی در داشتن صحنه ی جنگ نمشخص و معین

سیستم بهداشت , منابع , ترکیبات اقتصادی با هم متفاوت هستند ولی زمانبندی و اجرای استراتژی 

 الحظه ای فرق خواهد داشت. های شناخته شده در طول زمان به طور قابل م

  : اینگونه اضحار    دویت د ایزنهورژنرال ارتش و ریئس جمهور منابع: ارتباط تدارکات قابل استفاده

نظر کرده اند که : )) ثابت کردن این موضوع که جنگها , نبردها, و نزاع ها اصوال بخاطر مهمات خود 

نیاز به درخواست سریع و چشمگیراز  19ویید برنده یا  بازنده میشوند کار سختی نیست((. جنگ ک
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هزاران موضوع دارد از جمله اموزش دادن مهارتها به مردم در میزان مقیاس و اختصاص دادن چندین 

 متر مربع به محیطهای فیزیکی.

  :در این جنگ هم مثل بقیه ی جنگها , تنوع در توسعه های مطلوب یا غیر مطلوب تطبیق پذیری

د. وضعیت میتواند بر اساس جهش ویروس, وقایعی که از بیرون ناشی شده باشند میتواند مشاهده شو

, ابداعات و نوآوری ها و شرایط پیش بینی نشده فرق بکند. مفهوم این موضوع این است که ایالتها و 

شهرها هرکدام میتوانند از مرکز فرماندهی و ساختارهای سازمان یافته از لحاظ منابع و قدرت طی 

 ماه سود ببرند.   18این 

در پایین ما چند تا از نیازهای اساسی موجود در فهرستها را ذکر میکنیم که میتواند به عنوان راهنما مورد 

استفاده قرار بگیرد, ساختارهای درست را بما نشان بدهد , و مردم را از مقر فرماندهی مطلع سازد. 

بکارگیری شش حوزه و چندین صحنه ی عملیات     .2

: بهداشت عمومی با زیر ساختار بنیادی 1ی  حوزه

مکنزی چندین هزار روش برای تصمیم بر توقف گسترش ویروس کرونا را بر اساس چهار معیار  ارزیابی کرده 

است : این شواهد نشان میدهند که مداخالت توانسته کاهش بیماری ,  میزان تاثیر نامطلوب اقتصادی و 

نکته ی اساسی را  5(. ما از این موضوع 1یی را کاهش دهد)عکس شماره اجتماعی , و میزان مشکالت اجرا

 نتیجه میگیریم: 

گسترش توانایی برای محافظت و حمایت از کارمندان شبکه حمایت از کارمندان شبکه بهداشت: .1

(  از قبیل ماسک و دستکش و لباسهای مخصوصPPEبهداشت با تجهیزات حفاظتی شخص)

گسترده: کره ی جنوبی یک ازمایش اصولی و کلی سرانه  بر بیماران ازمایشات صحیح و اصولی و  .2

عالمتدار و بی عالمت انجام داد. انها این کار را با اختصاص مراکز ازمایش و از طریق انجان ازمایشات 

درصد بود . اسرائیل هم  43/0سرانه  2020انجام دادند. ازمایشات رایج امریکا در تاریخ سوم اپریل 

نفر  انجام داده است) با یکی کردن نمونه ها در کیتهای  60ک دستی را بطور همزمان روی ازمایشات ی

ازمایش فردی( و پیگیری ان تنها در صورت مثبت بودن ازمایش 

ردیابی تماسهای متمرکز و غیرمتمرکز نقش مهمی در جغرافیایی که )) رد یابی  تماسهای قیاسی:   .3

ی میکند. هنگ کنگ و کره ی جنوبی بعنوان مثال با برنامه هایی منحنی صاف و خمیده   (( دارند باز

که در دسترس داشتند از خدمات پیامکی برای اطالع رسانی به افراد مشکوک استفاده میکردند و به 

انها این امکان را میدادند که بطور ضربتی مورد درمان قرار بگیرند. عمال مکانهای عمومی بایستی بطور 

ضوع تمرکز کنند که کدام افراد بایستی قرنطینه شوند و چگونه باید اینکار)قرنطینه( ضربتی بر این مو

انجام شود. 
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. قرنطینه های موثر روی افرادی که به بیماری دچار شده اند)الوده هستند( و اشنایان نزدیک انها  .4

ند. اسناد و مدارک جستجو و دریابی  فقط زمانی موثر است که افراد مبتال را از بقیه ی افراد جدا کن

درصد( در خانواده ها اتفاق می افتد . شواهد نشان  85تا  78نشان میدهند که بسیاری از ابتالها )

میدهند که نیاز است فرد مبتال را از اعضای خانواده و نزدیکانش جدا کنید . بسیاری از کشورها و 

و جهت جلوگیزی از انتقال بیماری  چندین شهر در امریکا بیماران مبتال را در هتل نگهداری میکنند

تا بهبود کامل شخص مبتال را در هتل نگه میدارند. 

سختی 

در 

 اجرا

تاثیر 

اجتماعی 

تاثیر 

 اقتصادی

تاثیر 

سرایت 

مداخله برای متوقف کردن انتشار ویروس 

 دسته بندی

و پروتوکل های  PPEمحافظت از کارمندان شبکه سالمت , تجهیزات 

 مناسب
 تمحافظ

 ازمایشات اصولی

تشخیص 

 قرنطینه

 نمایش عالئم و نشانه ها

 ردیابی تماسها

 قرنطینه با محدودیت زمانی برای بیماران مبتال

 قرنطینه برای کسانی که با بمیران در تماس بودند

 گسترش قرنطیته برای جمغیت ریسکپذیر

 خانه مثل شستن دستها و صورت کارهای بهداشتی و شخصی در
رفتارهای 

 شخصی
 استفاده از ماسک

 حفظ فاصله ی اجتماعی

 انجام کارها از راه دور تا حد امکان
فعالیتهای 

 اقتصادی
 کارهای ایمنی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله ی اجتماعی

 ممنوعیت از هرگونه فعالیت جمعی

 مانده در مکانهای دربسته

مسافرت و 

 اقامت

 جلوگیری از هرگونه گردهمایی مثل مسجد و دانشگاه

 جلوگیری از گردهمایی های کوچک مثل مسجد و دانشگاه

 محدودیت در مسافرتهای شهری و ایالتی

 جلوگیری از حمل و نقل عمومی

 نظافت/پروتکلهای حمل و نقل جمعی

 تغییر اموزشهای اولیه به اموزش از راه دور

 تغییر اموزشهای ثانویه به اموزش از راه دور اموزش

تغییر اموزشهای عالی به اموزش از راه دور 
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استفاده از ماسک در مکانهای عمومی .5

رمانی وجود دارد. درحالیکه مباحثی مداوم  در رابطه با تاثیرگسترده ی استفاده از ماسک در خارج از مراکز د

در مجامع عمومی  N95شواهد در این زمینه نا تمام و بی نتیجه باقی مانده اند, ما دریافتیم که در انها ماسک 

رشد ویروس دارند. نظریه  %17است و جوامعی که از ماسک استفاده نمیکنند   %1استفاده میشود رشد ویروس 

استفاده از ماسک در امریکا ممکن است محدود به انتقال از فرد بیمار  سازی ما این است که فایده ی اولیه ی

به فرد سالم باشد, بخصوص در فضای زندگی, خرده فروشی ها و یا محیط های کاری که اجتماع در انها زیاد 

است حتی با شستن دست.  این روش بخصوص در امریکا ثابت کرد که کارهایی از قبیل آزمایش گرفتن از 

تال , ردیابی تماسها, و قرنطینه زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرند و به انها همیت داده نمیشود. ولی هر فرد مب

روشی که استفاده از ماسک را بطور کلی افزایش دهد ابتدا امنیت و سالمتی کارمندان بیمارستان را تامین 

تقسیم بندی کردیم )عکس شماره ی میکند.  ماراهکارهای مربوط به روشهای بهداشت عمومی رابه سه دسته 

2 :)

شواهد نشان میدهند که این روشها برای اینکه موثر باشند  دردناکترین ها موثرترین ها خواهند بود:

بایستی هزینه ی اقتصادی و اجتماعی باالیی برای انها صرف شود. زمان استفاده از انها , اهداف مدیریتی 

 ت اجرا شود و تا جایی که امکان دارد مدت نیاز را محدود کند. بایستی با میزان باالیی از موافق

اینها روشهایی هستند که شواهد کمی در مورد کاهش سرایت و واگیری در مورد  نزدیک به عدم پشیمانی :

آنها وجود دارد در حالیکه هزینه های  اقتصادی و اجتماعی نسبتا متعادلی دارند. هدف این استراتژی ها 

امه ریزی جهت اجرا در اینده ای نامعلوم باشد. به این معنا که انتظارات وابسته به جامعه را  تعدیل بایستی برن

 و هماهنگ میکند.

. اینها روشهایی هستند که شواهد کمی در مورد کاهش سرایت و واگیری در مورد آنها  موثر ولی دردناک :

خوردار هستند. هدف انها بایستی شناختن موارد زیر وجود دارد ولی از ارزشهای اجتماعی و اقتصادی باالیی بر

 باشد: 

 الف( چه زمانی این نفوذها گسترش پیدا میکنند 

 ب( چه زمانی متوقف شوند 

ج( چگونه میتوان به بهترین شکل ممکن  قیمتهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش داد. 
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دردناکترینها موثرترین ها 

  ماندن در فضای سربسته 

 در رفت و اندهای شهری و برون شهری  محدویت

  ممنوعیت در رفت و امدهای جمعی 

 پایه و اصل

 در مورد اجرای مقیاس 

 محافظت و حمایت از کارمندان مراکز

 بهداشت

PPE یا تجهیزات و پروتوکل های مناسب 

 ازمایشات اصولی

 ردیابی تماسها

 قرنطینه بدون محدودیت زمانی برای بیماران

 مبتال 

ه از ماسک استفاد

شواهد و 

ادله ی 

قوی در 

مورد 

میزان 

 سودمندی

موثر اما دردناک 

 قرنطینه با محدودیت زمانی برای افرادی که در تماس با

 افراد مبتال هستند

 ایجاد قرنطینه برای افرادی که احتمال واگیری انها زیاد

است. 

جلوگیری از فعالیتهایی مانند خرده فروشی و تولید 

گردهمایی های کوچک مانند اماکن مذهبی  جلوگیری از

 و ورزشی

 تبدیل اموزشهای ابتدایی به اموزش از راه دور

تبدیل اموزشهای متوسطه به اموزش از راه دور 

 تبدیل اموزشهای عالی به اموزش از راه دور

نزدیک به عدم پشیمانی 

 نشان دادن عالئم و نشانه ها 

 بهداشت فردی در خانه

 ت فاصله ی اجتماعی رعای

روی اوردن به دورکاری و رعایت اصول بهداشتی 

در  محیط کار )مثل استفاده از ماسک و رعایت 

 فاصله ی اجتماعی(

جلوگیری از گردهمایی های بزرگ مانند اماکن 

 مذهبی و ورزشی 

 پاکسازی در پروتوکل های رفت و امد جمعی 

 نیاز به اموزش مسائل بهداشتی  

شواهدی 

ر کم د

مورد 

سودمندی 

وجود 

 داشت

 پایین با متوسط باال

 سطح فشار اقتصادی و اجتماعی

 چهار طرح اصلی در رابطه با راهبرهای بهداشت عمومی /نفوذ
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حوزه ی دوم: توافقات مربوط به جامعه 

انه ماندن بکار سیاستهایی که برای محدود کردن رفت و آمد , قرنطینه , فاصله ی اجتماعی , دورکاری و در خ

میروند تنها زمانی موثر خواهند بود که همبستگی در جامعه را گسترش دهد. در حال حاضر در امریکا شاهد 

تنوع زیادی در راههای سختگیری در جامعه هستیم. بعضی از جوامع از ))الگوهایی(( مانند جریمه ی مالی یا 

کردن را بین مردم افزایش دهند. بعضی دیگر از جوامع  دستگیر کردن افراد استفاده میکنند تا تبعیت و اطاعت

هیچ جریمه ای برای کسانیکه از قانون تبعیت نمیکنند در نظر نمیگیرد , در نتیجه مشاغل غیرضروری و 

تجمعات عمومی در مکانهایی مانند پارکها ادامه دارد و یک عمل عادی بحساب می اید. شیکاگو و نیویورک در 

و آمد بین خانواده ها را کاهش دهند و با آماده سازی هتلها برای افرادی که به بیماری  تالش هستند تا رفت

کرونا مبتال شده اند خطر را در جامعه کاهش دهند.ولی در بهضی دیگر مناطق شهری , بیمارانی که به کرونا 

ها از روشهایی برای  مبتال شده اند را برای قرنطینه به آپارتمانهای شلوغ میفرستند. بسیاری از شهرداری

 ارتباط منظم با عموم با چندکانال های مختلف استفاده میکنند. 

مکنزی روشهای مختلف را در مکانهای متعدد بررسی کرده تا تفاوت در نتایج انها را بررسی کند)عکس شماره 

است که هرکجا  (. اگرچه تابحال هیچ نتیجه ی روشنی در این زمینه گرفته نشده ولی آنچه واضح است این3

که قرنطینه و رعایت فاصله ی اجتماعی به سرعت انجام شده است و قوانین سفت و سخت اجرا شده اند ) 

مانند لودی, ایتالیا که قرنطینه و جریمه و دستگیر کردن سریعا اجرا شد ( در مقایسه با جوامعی که فشار 

از سیاست جریمه کردن استفاده میکردند (  کمتری ازین لحاظ بر مردم وارد کردند)مثل اسپانیا  که فقط

ابتالی مردم به بیماری کمتر بوده است.  در نتیجه هرجا که رعایت قرنطینه و  فاصله ی اجتماعی اهمیت 

نداشته باشد تماس بین مردم زیاد میشود و در نتیجه منجر به ابتالی مردم به کرونا میشود. وقتی برای رعایت 

نه و حفظ فاصله ی اجتماعی اجبار زیادی وجود نداشته باشد, هزینه های اجتماعی سیاستهای مربوط به قرنطی

و اقتصادی زیادی به جامعه تحمیل خواهد شد.  

تقسیم بندی  

در میان همه ی تالشهایی که برای تغییر رفتار صورت گرفته است , تقسیم بندی راهکاری مفید است . در 

 ار میدهیم: افراد پیر , افراد جوان و افراد کم رامد. پایین ما سه گروه را مورد بررسی قر
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منطقه  تاریخ  جریمه/دستگیری /  ماسک  سرعت نوع

 ایجادمحدودیت

موارد محدودیت در 

 ان زمان 

 ایزوله تایوان

 قرنطینه ی نامحدود

سریع * Feb 2 10 

 ایزوله کره جنوبی

قرنطینه ی نامحدود/ 

 رد تماس

سریع *  * Mar 3 5,186

 ایزوله سنگاپور

قرنطینه ی نامحدود/ 

 رد تماس

سریع *** Jan 28 7 

هنگ -چین

 کنگ

منع رفت و امد سریع *** Jan 28 5 

-ایتالیا

 لومباردی

منع رفت و امد سریع *** Mar 8 4,189

-امریکا

 نیویورک

دستور به ماندن در 

 خانه

* کند Mar 21 11,710

* متوسط منع رفت و امد اسپانیا Mar 14 643 

-امریکا

 واشنگتن

بستن مدارس / منع 

گردهمایی های 

اجتماعی 

متوسط Mar 15 2660 

بستن مدارس / منع  المان

گردهمایی های 

اجتماعی

* کند Mar 22 1329 

-امریکا

 میشیگان

دستور به مانده در 

 خانه

Mar 23 متوسط 753 

-امریکا

 لویزیانا

دستور به ماندن در 

 محیط سربسته

سط متو ** Mar 21 837 

منع رفت و امد   هوبی-چین *** متوسط Mar 22 444 

-امریکا

 اوهایو

دستور به مانده در 

خانه

 Mar 23 356 سریع

-امریکا

 کالیفرنیا

دستور به مانده در 

خانه

متوسط  * Mar 17 698 

-امریکا

 مریلند

دستور به مانده در 

خانه

** متوسط Mar 23 290 

-امریکا

 اریزونا

بستن مدارس و  

محدود کردن 

اجتماعات 

Mar 19 کند 45 
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  3شمارش تصویر 

روزهایی که تعداد دو برابر شده اند 

به منظور پایین اوردن پیک بالقوه ی مورد نیاز برای منابع نایاب بهداشتی, ابتدا مهم است که  از سرایت به 

ر در انها باالست جلوگیری کنیم. پذیرش در بیمارستانهای افراد آسیب پذیر, افراد پیر , و افرادی که احتمال خط

چین و کره ی جنوبی  و المان )که همگی آزمایشات گسترده ای داشتند( نشان میدهد که بسیاری از افرادی 

درصد  40که باید در بخش مراقبتهای ویژه ی بیمارستان باشند افراد پیر هستند. اگر در امریکا قادر بودند از 

درصد از کل جمعیت امریکا میشود( مراقبتهای مکفی به عمل بیاورند , 6درصد دیگر )که  60بت به افراد نس

 ( .  4درصد کاهش پیدا میکرد )عکس  35پیک مربوط به بخش مراقبتهای ویژه 

مهم است خاطر نشان کنیم که بسیاری از روشهایی که برای محافظت از آمریکایی های پیر و آسیب پذیر 

شود میتواند هزاران هزار چالش ایجاد کند. بنابراین هر روشی باید بطور مستقیم نیازهای رفتاری استفاده می

 اجتماعی و خاص مردمی که برای مدت طوالنی بدون هیچ درامدی  در قرنطینه هستند را در نظر بگیرد . 

له گذاری فیزیکی عالوه بر آن, شواهدی هستند که نشان میدهند گروه های خاصی از مردم جامعه با فاص

 موافق هستند.   
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 4عکس 

کاهش بالقوه در تقاضا برای مراقبتهای ویژه به منظور مراقبت بهتر از جمعیت پیر 

 حساسیت سنی, بمنظور جلوگیری از  مصرف منابع مراقبتی خاص در امریکا 

مجددا  هم تراز میشوند( کاهش روزهای مراقبت با دستیابی به میزام جلوگیری )افراد در گروه های سنی دیگر 

% 

اطالعاتی که از مراکز جدید کنترل و پیشگیری از بیماری ها بدست مارسیده نشان میدهند که در این 

بیمارستانها پذیرش باالی  افراد جوان در امریکا در مقایسه با دیگر کشورها حاکی از آن است که پیرهای 

را رعایت کنند. همچنین ما متوجه تنوع جغرافیایی قابل  امریکایی بیشتر تمایل دارند فاصله ی اجتماعی

توجهی در بین جوامع شدیم. وفق دادن موفقیت آمیز رفتارهای بخشهای مجزا بخصوص با مرور زمان , نیاز به 

تلفیق بخش پیامی, محرک و اجرای بالقوه دارد. عدم رعایت فاصله اجتماعی و قرنطینه در بین افراد کم درامد 

میزان تلفات را  افزایش دهد و جامعه را بخصوص برای کارگران روز مزدی  بحران و خطر جدی ممکن است 

مواجه کند.بسیاری از این گروهها بخاطر درامد پایین یک مکان سکونت ثابت ندارند و یا حتی به مراکز 

 درمانی هم دسترسی ندارند. -بهداشتی

مان بیماری خود پس انداز نکرده اند و با وجود این بیماری میلیون امریکایی پولی را برای ز 34عالوه بر آن, 

واگیردار باز هم مایلند سر کار بروند.  تامین این افراد و براورده کردن نیازهای انها نیاز به روشهای خاصی دارد 

 .  تا نگرانی های این افراد بررسی شود و اقشار اسیب پذیر بطور همزمان تحت تاثیر این مشکل قرار نگیرند

  حیطه ی سوم: گسترش ظرفیت سیستم های بهداشتی 

درمانی این است که منحنی مربوط به میزان نفوذ را صاف کنیم -انگیزه ی اولیه برای نفوذ در مراکز بهداشتی

و از ارائه ی خدمات برای مسائل پیش پا افتاده جلوگیری کنیم. منطقا , جوامع و شهرهایی که از ظرفیت 

شتری برخوردار هستند ) و میتوانند سریعا این پتانسیل ها را ایجاد کنند( از ازادی بیشتری بهداشتی درمانی بی
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درمانی در حال حاضر حداقل در کشوری -برخوردارند. ما معتقدیم که دو برابر کردن ظرفیت های بهداشتی

نجا به توصیف موارد مثل امریکا الزم و امکان پذیر است. در بعضی شهرها ظرفیت بیشتری الزم است. ما در ای

زیر میپردازیم: بسترهای زیربنایی الزم, نیروی انسانی, عملکردهای بالینی, تجهیزات مورد نیاز برای زمانیکه 

. برخی از این 19شیوع بیماری بیشتر میشود, ظرفیت مراقبتهای ویژه  و میزان مراقبتها در زمان جنگ کویید 

 مثالها در پایین توضیح داده شده اند:

درصدی تخت های بیمارستانها ظرفیت خود را  50خوابها: بیمارستانهای نیویورک با گسترش  فیت تختظر

باال برده اند و گفته اند برنامه ای دارند که طبق ان به صد در صد دست پیدا کنند. برخی از بیمارستانهای 

اند.  خدمات مجهزی برای ندارند. در نیوجرسی کرکره های بیمارستان را انالین کرده  ICUخاص به تخت 

بیمارستانهای صحرایی و بیمارستانهای سیال در نظر گرفته اند.  ظرفیت تخت خوابها در امریکا به یک چالش 

استداللی قابل حل تبدیل شده اند که امریکا و دیگر کشورهای سرتاسر دنیا سعی کرده اند این موضوع را تا 

 .  قبل از اینکه به فاجعه تبدیل شود حل کنند

درمانی در حال افزایش کارمندان خود هستند و  به پزشکان و پرستاران -سیستم های بهداشتی نیروی انسانی:

درمانی -سروکار دارند  اموزشهای جدید میدهند.   سیستم های بهداشتی 19و دیگر کادر درمانی که با کویید 

نها را ترغیب میکنند که با دیگر دکترهای نقش مراقبتهای گروهی را برای کارمندان خود توضیح میدهند , و ا

کشور برای مسائل دارویی در ارتباط باشند. همچنین از پرسنل بازنشسته   و نیروهای تازه کار هم خواسته اند 

تادر این بحران انها را یاری کنند . استخدام نیروهای تازه کار  و تغییر قوانین مربوط به مرخصی و اعتبارات و.. 

م این هدف مفید بوده اند. خستگی, لباسهای کار خاص ,  الودگی در محیط و افزایش تقاضا در نیز در انجا

 دیگر مکانها جغرافیایی به مرور زمان تبدیل به چالشهایی بزرگ خواهند شد.

تغییر خدمات اورژانسی درمانی , اتاق اورژانس, کم حوصلگی , بخش مراقبتهای ویژه  عملیاتهای بالینی :

IDU  دارند یا ندارند کار سختی است. جوامعی که سیستم بهداشتی و درمانی  19بیمارانی که کویید  برای

انها  با تقسیم عادالنه ی تجهیزات  نهایت همکاری و مساعدت را با انها میکند بهتر و جامع تر میتواند پاسخگوی 

 نیازهای محلی باشد و قوی تر عمل کند.  

مخصوص )تجهیزات مناسب برای پرسنل( ,  PPEه تجهیزات مورد نیاز , تجهیزات:  تالش برای دستیابی ب

تجهیزات ازمایشگاهی , دستگاه تهویه ی هوا , میتوانند باعث باال رفتن سطح کار بیمارستان شوند. مهم است 

خاطر نشان کنیم که اطالع از نیازهای جامعه و همکاری برای فراهم کردن این نیازها برای مکانهایی که 

ترین نیاز را دارند  موضوع بسیار مهمی است. برای رسیدن به چنین هدفی باید  ابتدا نیازها را شناخت و بیش

کاهش پیدا کند. عالوه  19سپس برای رفع این نیازها مشارکت و تالش کرد تا تقاضا از طرف بیماران کویید 

ی داخل کشور هم باعث حمایت از کاالی بر ان , کار کردن با تولیدات داخلی و استفاده از تولیدات کارخانه ا

 داخلی میشود و هم موفقیت در کار را منوط به همکاری دیگر کشورها نمیکند. 
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: محافظت از صنعت 4حیطه ی 

ماه ادامه پیدا کند, پس رهبران در بخش عمومی  18تا  12اگر اعتقاد بر این باشد که این بیماری مسری بین 

( 5دیگر از فعالیتهای اقتصادی موثر مراقبت و محافظت کنند )عکس شماره و خصوصی بایستی با همکاری یک

مثالهایی از قبیل موانع , حائل ها , فاصله ی فیزیکی , رعایت نکات بهداشتی در بدو ورود,مرخصی منعطف 

نکات  بیماران, از جمله کارهایی هستند که میتوانند  ویروس کرونا را مهار کنند. شایع کردن و گسترش دادن

بهداشتی در سرتاسر اسیا )مثل هنگ کنگ, تایوان و کره ی جنوبی( شواهدی را ارائه کرد که طی ان شواهد 

 ثابت شد میتوان فعالیتها اقتصادی را بدون سرایت ویروس کرونا ادامه داد.  

انتخاب بهترین اقدامات برای حفاظت از سالمت عمومی در محیط کار  5نمودار 

تعامالت سالم 

 سانیان

سانتی متر از یکدیگر فاصله  183اطمینان حاصل کردن از اینکه کارمندان و مشتریان بیشتر از  .1

داشته باشند.

ضدعفونی کردن سطوح پرمخاطب  .2

محفوظ نگهداشتن مشتریان /مراجعه کنندگان و کارمندان از افراد بیمار بالقوه  .3

ارتباطند مثل انبارگردانی و حمل و نقل بهداشتی محصوالتی که با جمعیت گسترده تری در  .4

حمل و نقل 

عملکردهای 

سالم کسب و 

کار 

تشخیص و ایزوله کردن کارکنان  .5

اجازه ی مرخصی به بیمار انعطاف پذیر, که در نتیجه کارمندان میتوانند در صورت بیمار بودن  .6

در خانه بمانند  

تیبان و پیمانکاران حمایت از انعطاف پذیری عملکرد مثل زنجیره های تهیه ی نسخه ی پش .7

مدیریت غیبت و توانمند کردن دور کاری  .8

بکارگیری مکانهای چندگانه بدون سفر .9

محیط سالم 

کسب و کار 

محدود کردن ارتباط  فیزیکی میان کارمندان  مثال ایجاد موانع میان ایستگاههای کاری و محدود  .10

کردن تجهیزات مشترک 

تهویه بهبود شرایط ساختمان و جریان هوا مثل .11

تشویق به عادتهای بهداشتی و اموزش انها مثل فاصله گذاری اجتماعی و دستشویی عمومی   .12

بدون لمس و در دسترس بودن ضد عفونی کننده ی دست به مقدار زیاد 

تمرین ایجاد تغییر هدفمند محیطی مثل  زمانیکه تست یک کارمند مثبت باشد. .13

تجهیزات حفاظتی شخصی مثل ماسک و دستکش   .14

منبع : مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها  , مدیریت سالمت و حفاظت شغلی 

همچنین محافظت میتواند برای مدیریت اثر روانی بیماری , بازگزداندن اعتماد بنفس به مشتریان , و اطمینان 

ین موضوع پیدا کردن از اینکه مردم در فعالیتهای به ظاهر امن شرکت میکنند حیاتی باش. با توجه به شدت ا

هستند ممکن تس سازگاری پیام فاصله گذاری فیزیکی در  19که رهبران زیادی در معرض بیماری کویید 
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زمان مناسب , بویژه اگر در حد امکان همه گیری وجود داشته باشد , چالش برانگیز بنظر برسد. رهبران نیاز 

وی خود میتواند انجام دهد را تقویت خواهند داشت که استراتژی ها را در نظر بگیرند تا انچه بخش خصوص

کند. بطور مثال دولت میتواند به منظور اطمینان بخشی دوباره به مشتریان, گواهی نامه ی قابل مشاهده برای 

 محیطها و یا ایجاد استانداردهای حفاظتی شفاف را در نظر بگیرند. 

اهد بود و به گذراندن نیاز خواهد داشت تصویب به این افدامات برای برخی از صنایع بیشتر چالش برانگیز خو

تا سرعت و تکامل این اقدامات را که با توجه به اهمیت هر بخش میتوانند بکار گرفته شود بسنجند. ما بخشهای 

اصلی اقتصاد را بر اساس خطر ذاتی گسترش با توجه به ماهیت فعالیت , توانایی انها برای پذیرفتن حفاظتها , 

( 6اینها برای عملکرد جامعه الزم است  و اسبی پذیری اقتصاد انها را بررسی کردیم )عکس اینکه تا چه میزان 

 . 

سپس ما عمدتا بر اساس اینکه تا چه حد این فعالیتها عموما توسط دولتمردان حیاتی در نظر گرفته میشوند 

پنج قسمت گرداوری و اینکه حفاظت برای هر صنعتی تا چه حد دشوار خواهد بود , هر بخش را در یکی از 

 کردیم. 

درصد از استعالم به نسبت برای حفاظت  19درصد تولید ناخالص داخلی و  41بر اساس تجزیه و تحلیل ما , 

 از طریق ایجاد تغییرات محدود در فرایند ها و شیوه های موجود اسانتر هستند

 ( .7)نمودار 

ت مربوط به فاصله گذاری فیزیکی , افزایش میزان بطور مثال این تغییرات محدود میتواند شامل پذیرش اقداما

کار از راه دور و توسعه ی پروتکل های بهداشتی باشد . همانطور که شرکتهاب بسیاری در چین این اقدامات 

درصد از استخدام مربوط به  37درصد از تولید ناخالص داخلی و  20را انجام دادند. در انتهای دیگر طیف , 

ه انجام حفاظت در انها کامال دشوار بوده و نیازمند تغییرات اساسی در کسب و کار معمول فعالیتهایی هستند ک

 میباشد تا همه گیری محدود شود. در سمت زیر توضیح بیشتری برای هر صفت اورده شده است .
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گروه 

 کالن

درصد تولید  بخشها

ناخالص 

 لیداخ

درصد استخدام در 

 امریکا

جمعیت در 

 معرض

 تهدید اقتصادی تهدید سالمت عمومی

خطر ذاتی 

 شیوع

توانایی 

 حفاظت

توانایی کار  حیاتی

 کردن از راه دور

 خاموش تاب آوری

کسب و 

 کار

اطالعات سرمایه 

 گذاری

 مشاور امالک 

سرویسهای حرفه ای 

 مدیریت 

2/5% 

5/7% 

3/13 % 

6/7% 

9/1% 

9/1% 

4/2% 

5/1% 

2/6% 

6/1% 

پایین 

 پایین

پایین  

 پایین

پایین 

پایین 

پایین 

 متوسط

 پایین

پایین 

ساده تر 

ساده تر 

ساده تر 

ساده تر 

ساده تر 

 باال

 باال

متوسط 

باال 

 باال

باال 

 باال

متوسط 

متوسط 

 باال

مصرف 

کننده 

عمده قروشی 

 جزئ فروشی

 تفریح

غذا و اسکان 

9/1% 

9/5% 

9/5% 

1/1% 

1/3% 

6/3% 

8/9% 

6/1% 

2/9% 

 پایین

 باال

 باال

 باال

متوسط 

 باال

 باال

 باال

ساده تر 

 سخت تر

سخت تر 

سخت تر 

متوسط  3بله 

 پایین

پایین 

پایین 

متوسط 

 پایین

پایین 

پایین 

کشاورزی  صنعتی 

 معدن

 حمل و نقل

 خدمات رفاهی

 ساخت و ساز 

 تولید

8/0% 

3/2% 

7/2% 

7/1% 

1/4% 

9/10 % 

0/2% 

5/0% 

4/3% 

3/0% 

9/4% 

3/8% 

 پایین

پایین 

 باال

 متوسط

پایین 

پایین 

پایین 

پایین 

باال 

 پایین

 پایین

متوسط 

 متوسط

 متوسط

سخت تر 

متوسط 

متوسط 

متوسط 

 3بله 

 بله

 بله

پایین 

پایین 

پایین 

پایین 

پایین 

پایین 

متوسط 

متوسط پلیین 

باال 

متوسط 

پایین 

متوسط 

اجتماعی 

و 

 پشتیبانی

 اداری

 اموزشی

 سرویسهای اجتماعی

مراقبتهای سالمت 

 دولت 

1/3 % 

2/1 % 

5/7% 

2/12% 

1/6% 

4/2% 

3/13% 

متوسط 

 باال

 باال

متوسط 

 باال

 باال

متوسط 

متوسط 

سخت تر 

بله 

 بله

بله 

 متوسط

پایین 

 متوسط

متوسط 

 باال

 باال
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قال (: عموما بخشها برای عملکرد روزانه ی جامعه بسیار مهم و حیاتی به خطر کمتر انت-حیاتی )نیاز ضروری

حساب می ایند و میتوانند مورد حفاظت قرار بگیرند تا همه گیری با تغییرات نسبتا متوسط کاهش یابد. 

معموال این بخشها درگیر مشارکت تقسیم گسترده با دیگران هستند )همچون فراهم اورندگان خدمات رفاهی( 

ممکن اس با اقدامات پایه و اساسی )همچون بهداشت دست و فاصله گذاری فیزیکی( محافظت صورت پذیرد. و 

حیاتی اما سازگاز: ) نیاز ضروری , خطر متوسط انتقال( : عموما بخشهایی که خطر باالی همه گیری و موانعی 

مثال خرده فروشی های خواروبار( برای محافظت دارند بذای عملکردهای روزمره ی جامعه مهم تلقی میشوند. )

این بخشها و فعالیتها ممکن است به سازگاری قابل توجهی نیاز داشته باشند )بطور مثال غربالگری کارمندان 

بیمار , ماسک و دستکش , پاراوانهای فیزیکی میان کارمندان و مشتریان( تا اطمینان یابند که کارمندان و 

د و خطر گسترش ویروس کاهش یابد. محافظت ازین بخشها ممکن است مشتریان در معرض حداقل قرار دارن

 نیاز به تشخیص و بدست اوردن میزام مشخصی از مواد و لوازم فیزیکی داشته باشد. 

: بخشهایی که بر اساس اهمیت و توانایی حفاظت دسته بندی شده اند و معموال توسط ایالتها حیاتی 7نمودار 

 تلقی میشوند.

 حفاظت توانایی جهت

سخت تر  متوسط اسانتر

 اهمیت برای ایالت

 2دولت   باال

 خدمات رفاهی

 اموزش

سرویسهای اجتماعی و 

 1مراقبت سالمت     

خرده فروشی )غذا خوروبار و 

 دارو( 

 حمل و نقل عمومی

 3اطالعات   پایین

 سرمایه گذاری

 مشاور امالک

 سرویس های حرفه ای

 دیریت م

 عمده فروشی 

 4کشاورزی  

 معدن

ساخت و ساز 

تولید 

 اداری

 5تفریح                 

 باغ و اسکان 

خرده فروشی اختیاری 

 حمل و نقل شخصی 

درصد تولید ناخالص 

 داخلی امریکا 

 (OPP)% دالر امریکا 

41% 36% 20% 

درصد استخدام در 

 آمریکا

19% 39% 37% 
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بخش هایی که متشکل از فعالیت های نه چندان حیاتی به  ه  چندان ضروری؛ باالترین خطر (:)نیاز ن

همراه خطر باالی همه گیری هستند که محافظت از آنها بسیار چالشی می باشد )برای مثال : تفریح(. این 

اران شاید فعالیت ها اغلب نیازمند تعامل مهم با مردم در یک محیط کنترل نشده می باشد. سیاست گذ

بخواهند که به خصوص بر روی اطمینان حاصل پیدا کردن از حمایت اقتصادی برای سازمان ها و کارکنان در 

این بخش تمرکز کنند. حفاظت از فعالیت اقتصادی و اجتماعی می تواند یک چالش عملکردی و تدارکاتی 

قابل توجه باشد . 

جهت فعالیت حفاظتی  در میان دولت مردان، جوامع و نشانه های اولیه پیشنهاد می دهند که تالش ها 

موسسات خصوصی بسیار متغیر می باشد. بعضی از شرکت ها به سرعت ابتکار به خرج می دهند؛ برخی دیگر 

در حرکت رو به جلو آهسته تر می باشند )به کار بردن درجات باالی انطباق با حیاتی  برای هر نوع کاری به 

  انگیز خواهد بود. به منظور ذکر یک مثال به این مورد توجه کنید: در آمریکا مدارس  طور استثنائی چالش بر
k-12 دوره تحصیلی پیش از دانشگاه( انتخاب شدند تا به شکلی که مدارس در تایوا ن در طول بحران باز نگه(

درسه مجزا ، آموزش م130000داشته بودند ، عمل کنند . این شیوه نیاز مند تغییر ده ها پروتکل در میان  

 میلیون میز به منظور داشتنن شیلد های حفاظتی می باشد .  50میلیون معلم و به کار بردن 2/3

راه تالش کرد که حفاظت سریع تر تسهیل یابد: اول ، از طریق ایجاد  3این امکان وجود دارد که از طریق 

دامات و فرایند های مناسب ؛ دوم، از طریق پروتکل های شفاف به منظور هدایت کسب و کار ها برای ایجاد اق

توسعه ی  حسابرسی قدرتمند و قابلیت های انطباق به منظور اطمینان حاصل یافتن از پروتکل های حفاظتی 

که دنبال می شوند ؛ و سوم ،از طریق در نظر گرفتن برنامه ها یا شیوه ها به منظور حمایت و کمک به موسسات 

 کوچک و متوسط . ، به خصوص کسب و کار های

:  حفاظت از افراد آسیب پذیر  5حوزه ی تخصصی 

به طور خاص جمعیت های آسیب پذیر را بی ثبات می سازد . این شامل افرادی می شودکه پیش  19-کووید

از شیوع آسیب پذیر بودند ) برای مثال به دلیل شرایط فیزیکی یا سالمت رفتاری مزمن ، تحرک محدود ، سن 

از های اجتماعی مرتبط به سالمت موجود برآورده نشده هم چون غذا و عدم امنیت مسکن(، همچنین باال، و نی

کسانی که در نتیجه ی شیوع بیماری آسیب پذیر شده  اند )برای مثال کسانی که اخیرا از کار بی کار شده اند 

ه واسطه ی آزمایش بالقوه ی یا انتقال آن به دیگران ب 19-،کسانی باشند که به شکل بدی تحت تاثیر کووید 

محدود یا با تاخیر یا میزان باالی بیماری زمینه ای مزمن باشند .همچنین ، ممکن است آنها توانایی محدود 

تری برای قرنطینه داشته باشند .عالوه بر این افرادی که از لحاظ اقتصادی آسیب پذیرند و نگران از دست 

ه دادن تست یا دنبال کردن پروتکل های قرنطینه نداشته باشند دادن شغل خود هستند ممکن است تمایلی ب

وتا از این طریق به مهار شیوع بیماری کمک کنند چرا که انها بضاعت آن را ندارند که کار کردن خود را متوقف 

 سازند .
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ن گسترش عالوه بر این ، اثرات نامطلوب همه گیری )برای مثال عدم اطمینان ، استرس ، فشار اقتصادی ، میزا

بیماری و مرگ و میر ( و اقدامات کاهش دهنده ی مرتبط ) برای مثال فاصله گذاری فیزیکی ، قرنطینه ها( 

می تواند منجر به شروع یا تشدید افسردگی ، اضطراب ، استفاده بیش از حد مواد و دیگر نشانه های پریشانی 

 شود . 

ر دسترس بودن خدمات پشتیبانی سالمت رفتاری هم د19-تالش های سالمت عمومی به منظور مهار کووید 

حیاتی را محدود کرده است . این شامل درمان حضوری ، گروه درمانی ،  خدمات مسکونی و گروه های حمایتی 

می شود . عالوه بر این، افزایش تقاضا ممکن است به حمایت سرویس های اجتمایی آسیب برساند که شامل 

می شود، در حالی که هم زمان شاهد کاهش در دسترس بودن داوطلب و  عرضه در بانک های مواد  غذایی

کارمند هستیم . با بدتر شدن شیوع بیماری ، رهبران ایالتی و محلی می توانند فعاالنه داده های مربوط به نیاز 

( ، عالوه های اساسی مرتبط با سالمتی را دنبال کنند )برای مثال ثبت نام برنامه کمکی الحاقی ، میزان اخراج 

بر روی جمعیت های آسیب پذیر به طور مستقیم یا از  19-بر این، آنها می توانند به منظور کاهش اثر کووید 

طریق هماهنگ شدن و حمایت از بخش خصوصی و موسسات بخش اجتماعی اقداماتی را در نظر بگیرند . 

سایت های جایگزین برای مراقبت  روانی دیگر ایده ها شامل مراقبت سالمت از راه دور برای سالمت رفتاری ، 

اختصاص داده شده اند (، مهلت های قانونی  19-شدید ) در حالی که تخت های بستری به بیماران کووید 

 (.8اخراج موقت و تغییر قابلیت ها برای برنامه های کمکی تغذیه می شوند . )نمودار 
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  8نمودار شماره 

 پدید امده اند یا در اثر این بیماری تشدید شده اند  19اری کویید نیازهایی که به دلیل بیم

نیازهای پایه 

مرتبط با سالمتی 

 19چالشهای بالقوه مرتبط با کویید 

 کسادی اقتصاد کسب و کارهای کوچک را تهدید میکند استخدام 

 افزایش سن بیکاری به دلیل تعطیلی مشاغل در نتیجه ی فاصله گذاری فیزیکی

 به مخاطره انداختن توانایی قرنطینه کردن به دلیل شرایط زندگی )مثل پناهگاهها و خانه های گروهی(ن مسک

 بی ثبات سازی شبکیه ی ایمنی مواد غذایی در نتیجه ی بیماری و سیاستهای فاصله گذاری فیزیکی ایمنی مواد غذایی 

 یی()مثال: تعطیلی مدارس, کمبود نیروی کاردر آژانسهای مواد غذا

افزایش عدم ایمنی مواد غذایی به دلیل از دست دادن درامد ناشی از دوران بیکاری و کاهش ساعات کار 

 کاهش تکرار مسیرها توسط سیستم های حمل و نقل عمومی حمل و نقل 

 کاهش گزینه های مربوط به وسایل نقلیه برای سوار شدن به دلیل فاصله گذاری فیزیکی

 کاهش سرویس های حمایت اجتماعی و شخصی و فرصتهای اجتماعی شدن به دلیل فاصله گذاری فیزیکی حذف و حمایت اجتماعی

عدم پشتیبانی اموزشی برای دانش اموزان با نیازهای تحصیلی یا زبانی خاص در طول بسته بودن مدارس  تحصیل/زبان/سواد 

 ر طول تعطیلی دسترسی محدود به تکنولوژی برای ادامه ی یادگیری بصورت انالین د

در زبانها یا کانالهای مناسب به منظور پاسخگویی به  19امکان فراهم نبودن جریان سریع اطالعات درباره ی کویید 

 نیازهای جمعیتهایی که دسترسی به انها دشوار است 

امنیت )شامل 

نژادپرستی و 

 تبعیض(

 افزایش تبعیض در مقتبل گروههای نژادی و قومی خاص 

 ی نژادی و قومی خاص و اختالفات اقتصادی تشدید تنشها

فاصله گذاری و ایزوله ی فیزیکی و استرس اقتصادی ممکن است آغازگر سوئ استفاده ی خانگی باشد 

 استرس اقتصادی ممکن است موجب افزایش میزان جرم و جنایت شود

: سالمت اقتصادی  6حوزه ی تخصصی

پیش بینی می شود که پیامد های اقتصادی نسبت به آنچه که در همچنان اثرات عمیقی بر روی اقتصاد دارد 

میلیون  3/3اتفاق افتاد، بسیار بدتر باشد. مطالبات بیکاری در میانه ی ماه مارس به  2008بحران مالی سال 

میلیون اضافه تر در اوایل ماه آوریل اضافه شد. رکورد پیشین برای مطالبات بیکاری  6/6افزایش یافت، و 

اتفاق افتاد. بسیاری از پیش بینی ها نشان می دهد که مطالبات  1982بود که در سال   695000 هفتگی

بیشتری در سرتاسر ماه آوریل درخواست می شود. در حالی که برخی از تالش های امدادی در سطح اتحادیه 

توانند در نظر  هماهنگ خواهند شد، اما کارهای زیادی وجود دارد که سیاست گذاران ایالتی و محلی می

 کاهش یابد و همچنین به بهبود سریع اوضاع کمک کنند. 19-بگیرند تا رنج اقتصادی ناشی از کووید

ابتدا توسعه ی پایگاه واقعی تجزیه و تحلیل نیاز می باشدتا مداخالت به شکل مناسبی مورد هدف قرار گیرند. 

کدام یک از جوامع، بخش های صنعت، اندازه های  رهبران ایالتی و محلی از فهم جامع و پویا در مورد این که
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بیشتر آسیب پذیر هستند، بهره خواهند  19-کسب و کار، و نواحی محلیشان در برابر اثرات اقتصادی کووید

برد. اثر اقتصادی با توجه به اقتصاد یک ایالت یا شهر و همچنین با توجه به شدت شیوع ویروس در آن ناحیه 

 واهد بود.ی جغرافیایی متفاوت خ

دوم، کار کردن با صنعت به منظور کار انداختن هر چه سریع تر حمایت های اقتصادی اتحادیه. هماهنگی با 

کسب و کار و صنایع بزرگ به منظور تقویت کارفرمایان کلیدی و نیروی کار آنها ضروری است. به همان اندازه 

به کار گیری، و به دست آوردن مقداری از فراهم آوردن حمایت از صاحبان کسب و کار کوچک در هدایت، 

 10( مهم می باشد. قانون برنامه ریزی شده که بیش از SABمیلیارد دالر وام های اداره ی کسب و کار ) 35

میلیارد دالر است،  25برابر گسترش حجم مجموع وام تاریخی ساالنه ادره کسب و کار کوچک به مقدار حدود 

میلیون نفر به عالوه ی کسب و کارهای  30کند که با انجام سنجش به نیاز های این نیاز اساسی را ایجاد می 

درصد این جمعیت افرادی هستند که برای خودشان کار می کنند  80کوچک در آمریکا پاسخ داده شود، که 

 و بیش از یک چهارم متعلق به اقلیت ها می باشد. 

در آمریکا را استخدام می کنند و کسب وکار میلیون کارگر  60در مجموع کسب و کارهای کوچک حدود 

روزه دارد. این حقیقت تنها این موضوع را مورد تاکید قرار  27متوسط کوچک تنها یک سپر حفاظتی پول نقد 

 می دهد که چه تعداد کسب و کار در معرض خطر هستند. 

انایی این را دارند که با گرفتن سوم، اطمینان حاصل کردن از اینکه دولت های ایالتی و محلی آماده هستند و تو

پرداخت ها از طریق برنامه های جدید اتحادیه و برنامه های خالص ایمنی موجود، آنها را به سرعت و آسانی 

درصد از کارگران آمریکایی با چک حقوق ماهیانه خود  78به دست شهروندان برسانند. با توجه به این که 

در نتیجه زمان زیادی برای کمک به افرادی که واقعا در مضیغه هستند، زندگی می کنند)و پس اندازی ندارند( 

چگونه ایالت های آمریکا می توانند موج مربوط به سرویس های » وجود ندارد. در مقاله ی اخیر ما با عنوان 

رار می ، ما توانایی تسریع چشمگیر منافع بیکاری از طریق پنج اهرم را مورد تاکید ق« بیکاری را مدیریت کنند

دهیم.  چهارم، ایالت ها می توانند با گسترش و بکارگیری یک مجموعه از مداخالت مربوط به بهبود اقتصادی 

نه تنها به مردم و کسب و کار ها امداد فوری برسانند، بلکه می توانند یک مسیر برای اقتصاد مقاوم تر و 

نها تشخیص می دهند، باید توسط جمعیت ها و فراگیرتر برای دوره پس از همه گیری بسازند. مداخالتی که آ

کسب و کار هایی که در ماه ها و سال های پیش رو بیشتر در معرض خطر هستند، درس هایی که از همه 

گیری ها و بحران ها اقتصادی جهانی گرفته شده، و درس هایی که از دیگر کشور هایی که شروع به ظهور از 

 گیرند. قرار تاثیر تحت شود، یم گرفته کرده اند 19-سایه ی کووید

رهبران ایالتی و محلی به درستی بر روی راه حل های کوتاه مدت تمرکز می کنند تا امداد فوری فراهم 

نشان داده شده است(. همچنین، بسیار مهم است که امروز بر روی ایجاد  9آورند)برخی از اینها در نمودار 

 تمرکز کنیم. 19-ی بهبود و موفقیت در اقتصاد دوران پس از کوویدزیرساخت ها، توانایی، و استعداد الزم برا
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 اقدامات خاص نمونه اهرام ها برای امداد فوری

 مردم :

مداخالت مردم محور بایستی متناسب با 

جمعیت بیکار و جمعیت اسیب پذیر تنظیم 

 شود .

فمند و حمایت از ادامه ی اشتغال از طرق یارانه های هد حمایت از اشتغال فعلی 

دستمزد 

توانمند ساختن بازگشت 

 سریع نیروی کار 

کاهش دادن موانع بمنظور دسترسی به کار )مثال: 

 سهولت در الزامات مربوط به مجوز(

بمنظور متصل  19ایجاد پورتال های پاسخ شغلی کویید 

ساختن افراد بیکار یا نیمه بیکار به شرکتهایی که شاهد 

 افزایش تقاضا هستند 

سهولت بخشیدن به هزینه های حیاتی از طریق اقدامات  یت از نیازهای حیاتی حما

 مربوط به بخشش بانک مسکن و متوقف کرد اخراجها 

شناسایی و برقراری ارتباط با ذینفعان هرگونه اقدام مالی 

محرک بمنظور کسب اطمینان از ثبتنام مناسب 

 کسب و کارها :

ناسب با مداخالت کسب و کار محور باید مت

بخشهای خاص )همچون گردشگری و 

خطوط هواپیمایی ( و همچنین متناسب با 

اندازه ی کسب و کار )همچون کسب و 

کارهای کوچک( و تفاوتهای منطقه ای 

)مثال روستایی در مقابل شهری ( تنظیم 

 شود .

 سهولت بخشیدن به تعهدات مالی مثال به تعویق انداختن بهبود نقدینگی/ جریان نقدی 

و چشم پوشی از مالیاتها یا هزینه ها برای کسب و 

کارهای کوچک یا بخشهایی که سخت تریت ضربه ها را 

خورده اند ,  اقدامات مربوط به بخشش وام و رهن تجاری 

تسریع در پرداخت حسابهای پرداختی شهری به 

 فروشندگان دوره گرد 

سهولت بخشیدن به فرایند وام ها , بورسهای اداره ی 

 (SBAو کارهای کوچک ) کسب

 مثال پورتال برای پشتیبانی از آمادگی برنامه ی کاربردی

هدف قرار دادن بخشهای متاثر و کسب و کارهای کوچک  تقویت تقاضا 

 با برنامه های متعهدانه ی دولت برای خرید و تدارکات

 توجه کردن به افزایش تقاضا و نیازهای اساسی  

حمایت کردن از تغییر به سمت دورکاری مثال گسترش   شروع مجدد/ادامه ی فعالیت

, و وام های هدفمند برای تجهیزات  wi fiپوشش 

دورکاری 
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درست به منظور به دست آوردن انعطاف پذیری بیشتر اجرای -3

کامال مشخص شده ای انجام شود. بیشتر به نظر می رسد که رهبران « مراحل»بعید است که این جنگ در 

خواهند داشت که در طول زمان شدت مداخالت )یا منابع اختصاص داده شده به آنها( را افزایش و کاهش نیاز 

دهند.در حال حاضر بسیاری از  رهبران سوال می کنند که چه زمانی برای کاستن تعدادی از شدید ترین 

یان، این تصمیمات محدودیت ها بر روی فعالیت ها، همچون سفارشات پناهگاه در محل، ایمن است. در پا

قضاوت ها هستند. به عبارت دیگر حداقل سه جنبه از این جنگ می تواند اطالعاتی در مورد آن قضاوت ها 

 بدهد: واقعیت اپیدمیولوژیک در جامعه، عملکرد حوزه ی تخصصی، و علم. 

واقعیت اپیدمیولوژیک 

سه موقعیت شرح داده شده در زیر اتفاق  رهبران می توانند از افزایش انعطاف پذیری برخوردار شوند چرا که

 می افتد.

سهم جمعیتی که به طور فعال سرایت پذیر هستند، به خصوص آنهایی که به شکل مناسب قرنطینه نشده -1

 اند، برای رهبران به اندازه ی کافی کم است تا خطرات ناشی از محدودیت های آسان را بپذیرند.

کافی کم می باشد که رهبران مطمئن شوند مجموع موارد فعال در آیندهنرخ عفونت های جدید به اندازه  -2

ی نزدیک کاهش خواهد یافت. تجزیه و تحلیل مقدماتی وقوع بیماری در ووهان، چین، لودی، ایتالیا و کره ی 

 24تا  17درصد، ممکن است در طول یک دوره  6جنوبی نشان می دهد که وجود نرخ عفونت های جدید زیر 

 عیت را ثابت سازد. روزه جم

اعتماد داشتن به اینکه ظرفیت سیستم سالمت به منظور مواجه شدن با سه نواع حوزه ی تخصصی بالقوه -3

رت با استاندارد  19-کافی می باشد. اول، سیتم های سالمت قادر خواهند بود که بیماران موجود و جدید کووید

های سالمت این ظرفیت را دارند که بیماران ناگهانی که  مراقبتی مناسب و سازگار درمان کنند. دوم، سیستم

نیستند را با یک استاندارد مراقبتی مناسب درمان کنند. سوم، در صورت ظهور مجدد  19-مبتال به کووید

این به  -ویروس، سیستم های سالمت ظرفیت کافی برای کمک رسانی به یک موج افزایشی بالقوه را دارند

 ها و لوازم جراحی برای فعالیت دوباره آماده نگه داشته می شوند.معنای آن است که تخت 

که در میان جمعیت های جوامع  19-عالوه بر این، رهبران از درک مقیاس و میزان ایمنی بالقوه در برابر کووید

 آنها در حال گسترش است سود می برند. 
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 حوزه ی تخصصی عملکرد

دست آمده در حوزه ی تخصصی قوی تر باشد، ممکن است  همه چیز مساوی هستند، هر چه عملکرد به

رهبران انعطاف پذیری بیشتری برای برداشتن محدودیت ها داشته باشند. به طور مثال، رهبران ممکن است 

در رابطه با برداشتن محدودیت ها از روی انواع خای از فعالیت که مطمئن هستن به اندازه کافی محافظت 

های الزم سالمت عمومی وجود دارد، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. شاید این  شده می باشند و قابلیت

هم درست باشد که هر چه عملکرد در یک حوزه ی تخصصی قوی تر باشد، در حوزه های دیگر منبع یا شدت 

 کمتری احتیاج خواهد شد.

 علم

باشند، اما رهبران احتماال باید پیش  در حالی که درمان موثر، پیشگیری و واکسن ها مهم ترین نوآوری ها می

 از آنکه علم به قطعیت برسد، به گزینش مناسب بپردازند. 

همانطور که گفته شد، سرعت و دامنه تحقیق در میان بخش های عمومی و خصوصی به نظر می رسد که با 

جهانی( مشاهده می سرعت در حال رشد است. عالوه بر این تنوع در شیوه ها که در سرتاسر آمریکا)و درسطح 

 شود، زمینی حاصلخیز برای تجزیه و تحلیل شواهد دنیای واقعی می باشد.
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 به اتصال اقدامات با نتایج کمک میکند 19داشبورد جنگی کویید 

بر اساس حوزه ی تخصصی  19نحوه ی عملکرد مصور داشبورد کویید 

 سالمت اقتصادی جمعیتهای آسیب پذیر فظت صنعتمحا ظرفیت سیستم سالمت پذیرش اجتماعی مبانی سالمت عمومی

 32 25 15 54 76 23 نمره

معیارهای عملکرد حوزه ی 

 تخصصی

 اخالق

 بیماران بستری

 موارد فعال 

 نرخ تست 

کارکنان مراقبتهای 

 بهداشتی بستری شده 

 در دسترس بودن ماسک

 پذیرش با :

 خطر باال

خطر نسبی 

خطر کمتر 

 هواکش ها 

 تخت ها 

ای مراقبتهای تخت ه

 ویژه 

 نیروی کار بالینی

اعتماد مصرف کننده به 

 مشارکت ایمنی

 قسمت محافظت شده: 

 سرویسهای ضروری 

 بخشهای غیر ضروری 

 مدارس

 میزان اخراج

ثبتنام برنامه ی کمک 

تغذیه ی تکمیلی 

(SNAP) 

 نرخ خودکشی 

 افسردگی 

 اضطراب

 جرایم نفرت محور 

 نرخ بیکاری

 ورشکستگی

 وش مالیات فر

شکل گیزی مشاغل 

 جدید 

 توانایی پرداخت بدهی 

در دسترس بودن نیروی 

 کار 

 راهبردها

 تجهیزات 

( و PPEحفاظت شخصی )

 ایمنی کارگر

 تست کردن 

 ردیابی مخاطب 

 قرنطینه 

 ماسک 

راهبردهایی که پشیمانی 

 کمتر دارند

 محدودیتهای فعالیت 

کمک رسانی عمومی 

 اجرا 

 حمایت 

 بخش اجتماعی

 ش خصوصی بخ

 برنامه های شهری 

برنامه های اتحادیه 

 کنترل 

 تجهیزات )تهویه(

 فضای فیزیکی 

 نیروی کار بالینی 

مداخله ی مستقیم 

 سرویس های ضروری 

بخش های غیر ضروری 

 تحصیل 

 استاندارد ها 

 نظارت و پذیرش

برنامه های اتحادیه 

 برنامه های شهری 

 منافع شهری 

بدلیل عملکرد و حمایت های دولتیاقتصادی  تاب آوری  بدلیل عملکرد و حمایت های دولتیبهداشت عمومی  تاب آوری 
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به کار بردن بدنه ی به سرعت در حال رشد علم می تواند یک تفاوت چشمگیر در رویکرد ایالت کنترل، فهم، و 

ها و شهر ها ایجاد کند. این محل ها با کنترل بسیار دقیق سه موضوع زیر می توانند از مزایایی بهره مند شوند: 

ی واکسیناسیون موثر و ، که شامل جول زمانی پیش بینی شده براتوانایی محدود ساختن عفونت جدید -1

 پیشگیری قبل و بعد از مواجهه می شود.

 ، به منظور کاهش شدت بیماری و کاهش نیاز منابع مراقبت سالمت.اثربخشی درمان -2

از همه مهم تر اینکه افراد بدون عالمت تا چه حدی بیماری را انتقال می دهند و نقش نسبی انتقال  انتقال، -3

 نتقال فرد به فرد( در مقابل انتقال غیر مستقیم) به طور مثال سطوح آلوده(.مستقیم) به عبارت دیگر ا

ایجاد  19-به منظور کمک به رهبران برای اینکه اینها را انتخاب کنند، ما یک داشبورد جنگی مصور کووید

داخالت (. این داشبورد حیاتی ترین اقدامات مربوط به موفقیت در هر حوزه ی تخصصی و م10کرده ایم)نمودار 

شوند تا این نتایج به دست آید) همچون اضافه کردن منابع، افزایش شدت، بهبود « فعال»کلیدی که می توانند 

ساخته و استفاده « شاخص کامپوزیت»اجرا( را مورد تاکید قرار می دهد. همچنین رهبران می توانند یک 

کرد حوزه ی تخصصی و وضعیت علم را کنند تا از راه مشاهده ی حقیقت اپیدمیلوژیک در جوامع خود، عمل

 بسنجند.

مفید باشند. شاید محافظت از زندگی و امرار معاش  19-امیدواریم که این چشم انداز ها در مقابله با کووید

خود در این زمان برای ما چالش برانگیز باشد. ما باید این چشم انداز ها و اطالعات را به طور منظم به روز 

 دید بازتاب شوند.کرده تا اطالعات ج
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expectations about  
the shape of the  
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In this McKinsey survey, more than 2,000 executives around  
the world share their views on the likely impact of efforts to control 
the virus and support economic recovery. 
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Working from their homes, thousands of executives 
worldwide assessed McKinsey’s scenarios on 
recovery from the coronavirus pandemic.1 The 
nine scenarios were first presented in our article, 

“Safeguarding our lives and our livelihoods: The 
imperative of our time.” They estimate three likely 
paths for the spread of the virus and the public-
health response, and three potential levels of 
effectiveness for governmental economic response.2

These results come against the backdrop of a 
dramatic humanitarian crisis evolving at a global 
scale, with nearly two million infected by the virus, 
tens of thousands of lives lost, and tens of millions of 
people now unemployed in the midst of the fastest 
and deepest recession in living memory. 

Out of the nine scenarios describing the economic 
impact of the crisis and the recovery period, 
the clearest survey result was the respondent 
preference for the scenario defined by a (regional) 
recurrence of the virus after containment, a muted 
recovery, and slower long-term growth. This 
scenario is labeled A1 in the exhibit below, where 
alphanumeric labels (not seen by the respondents) 
are overlaid. The shaded scenarios, labeled A1 to 
A4, reflect those outcomes in which both the public-
health and economic-policy responses are adequate 
or better. The B1 to B5 scenarios reflect outcomes 
in which the responses are ineffective in one or both 
domains (public health and economic policy).

Respondents were asked to rank three scenarios 
in order of likelihood. The scenario they thought 
most likely, A1, suggests that respondents see 
interventions in both the public-health and economic-
policy dimensions as partially effective in recovering 
our lives and livelihoods, and that the return to 

preoutbreak levels for GDP, income, and corporate 
earnings will take time. After A1, the most prevalent 
choice was A3, a stronger scenario in which the virus 
is contained and the pace of economic growth slowly 
recovers toward preoutbreak norms. 

All together, 59 percent of respondents selected 
more optimistic A scenarios as their lead choice, 
and 41 percent chose B scenarios. Of the executive 
respondents selecting B scenarios as their lead 
choice, 29 percent chose scenarios in the first 
column, suggesting ineffective economic-policy 
responses as the significant failing in this crisis; 14 
percent chose scenarios emphasizing the failure of 
public-health interventions.3  

Another notable result is that respondents 
from China, which moved through the crisis 
first, expressed more positive views, with 68 
percent believing A scenarios to be more likely. 
Respondents from Europe, the United States, and 
Asia–Pacific strongly favored A1 as their most likely 
scenario, reflecting the general sober assessment 
of both viral containment and economic recovery.

Let’s be clear: none of these scenarios is good news. 
All of them describe a global health and economic 
crisis of proportions not seen since World War II. 
Most executives seem to have internalized this 
assessment. They hold balanced views regarding 
possible outcomes, expressing the anxiety we 
all share toward possibly worse recovery paths, 
especially in developing economies.

The dual imperative of safeguarding lives and 
livelihoods is a challenge to the world to combat 
the virus and ensure that people can get safely 
back to work as soon as possible. The world is 

1 The online survey was in the field from April 2 to April 10, 2020, and garnered responses from 2,121 participants representing the full range of  
regions, industries, company sizes, functional specialties, and tenures. The geographic breakdown of respondents is as follows: Asia–Pacific  
(including the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Japan, South Korea, Australia, and New Zealand), 249; greater China   
(including mainland China, Hong Kong, and Taiwan), 143; Europe, 784; India, 151; Latin America, 134; Middle East–Africa, 79; North America,  
490; other developing, 91.

2 Specifically, the two compound coordinates are: y = the spread of the virus and the public-health responses; x = the resulting economic  
effects and the economic-policy responses. The scenarios are situated on tripartite continua from less effective to more effective in each of  

 the two dimensions.
3 The 41 percent share in this category includes 3 percent of respondents choosing scenario B3, which foresees failures in both the public- 
 health and economic-policy responses.
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Exhibit

GES 2020
COVID Executive Expectations in the tunnel
Exhibit 1 of 1

Scenarios for the economic impact of the COVID-19 crisis.

Note: Figures may not sum to 100%, because of rounding.

GDP impact of COVID-19 spread, public-health response, and economic policies

Most likely scenario, % of respondents

GDP

Time

Virus contained but 
sector damage; 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

is 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 the

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

A2A1

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5

B2

B5 B4B3

Pandemic escalation; 
prolonged downturn

without economic recovery

Pandemic escalation; 
slow progression toward 

economic recovery

Pandemic escalation; 
delayed but full economic 

recovery

31 6 16 6 15

59

11 3 9 2

100%

now embracing this challenge. Governments and 
many private organizations are rapidly developing 
innovative public-health responses to fight the 
virus and help those affected. Governments are 
deploying their vast resources at record speeds, 

to cushion the economic blow of the lockdowns. 
Corporate leaders around the world are now 
working on the safety protocols to be followed 
once they are allowed to restart their businesses. 
The virus will be present for months to come. 
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Coexisting with it while operating businesses safely 
for employees and customers will be the most 
important step for getting the economy back on a 
path to recovery.

We will continue to report on this survey, with more 
depth and data by scenario. The results form a 
baseline against which we shall follow and evaluate 
perceptions of the crisis around the world.

Designed by Global Editorial Services 
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 بحران طیشرادر مورد  ارشد رانیمد انتظاراتتونل:  داخل

 کرونا روسیو

، بیش از دو هزار مدیر ارشد در سراسر دنیا شرکت کردند و نظرات مکینزیدر این ارزیابی شرکت 

ع اقتصادی به خود را در مورد پیامدهای احتمالی ناشی از تالش برای کنترل ویروس و حمایت از بهبود اوضا

 اشتراک گذاشتند.
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کردند، سناریوهای شرکت مکنزی را هزاران مدیر ارشد از سراسر دنیا در حالی که در خانه کار می

حفظ ضرورت زمان بر »این نه سناریو اولین بار در مقاله  1گیری کرونا ویروس ارزیابی کردند.درباره بهبود همه

و سه  واکنش بهداشت عمومیو  روسیگسترش و یبرا یاحتمال ریسه مس شد که ارائه« ما شتیو مع یزندگ

 2ند.دزیم نیدولت را تخم یاقتصاد واکنش یبرا یسطح بالقوه اثربخش

انگیزی که در مقیاس جهانی در حال گسترش است با نزدیک زمینه بحران انسانی غماین نتایج در پس

ترین ها میلیون انسانی که حاال در باالترین و سریعر نفر جان باخته و دهها هزابه دو میلیون آلوده به ویروس و ده

اند. اند در حافظه باقی خواهد مرکود اقتصادی جهان بیکار شده

ترین نتیجه دهند، واضحاز میان نه سناریویی که پیامدهای اقتصادی بحران و دوره بهبود را شرح می

ای( بعد از مهار ویروس، بهبودی کم و اریویی بود که بازگشتی )منطقهدهندگان برای سنارزیابی اولویت پاسخ

ناریوها با نامسنام دارد که کنار دیگر  A1رشد کند بلند مدتی را تعریف کرده بود. این سناریو در مدل زیر 

 A1از دهنده اولویت نیست( در این مدل قرار داده شده است. سناریوهای تیره رنگ گذاری الفبایی )که نشان

های های به دست آمده هم برای بهداشت عمومی و هم در واکنشدهد خروجیمی هستند که نشان A4تا 

های هر دو دامنه تأثیر خروجیواکنش بی B5تا  B1های اقتصادی کافی یا خوب است. سناریو سیاست

دهد. )بهداشت عمومی و سیاست اقتصادی( را نشان می

یت بندی کنند. سناریوی که سه سناریو را بر اساس احتمال وقوع اولو دهندگان خواستنداز پاسخ

صادی و سیاست اقت کنندگان مداخله در دو جنبه بهداشت عمومیحاکی از آن است که شرکت  A1تر، محتمل

گذارند و بازگشت به تولید ناخالص داخلی، دستمزد بینند که تا حدی در بهبود زندگی و معیشت تأثیر میرا می

 A3بیشترین رأی را  A1ها مثل زمان پیش از شیوع ویروس، زمان زیادی نیاز دارد. بعد از درآمد شرکت و

دهد سرعت رشد اقتصادی با سرعت کمی به دوران پیش از شیوع ویروس که نشان می گرفت، سناریویی قوی

 رسد.می

 41به عنوان رأی اصلی و  را Aدسته  تربینانهدهندگان سناریوهای خوشدرصد از پاسخ 59در کل، 

را انتخاب  Bرا  انتخاب کردند. از بین مدیران ارشدی که سناریوهای دسته  Bدرصد سناریوهای دسته 

بررسی آنالین در این زمینه از 2 آپریل تا 10 آپریل سال 2020 انجام گرفت و واکنشهای 2121 شرکتکنندهها که نماینده طیف 1

ها به آوری کرد. پراکندگی جغرافیایی نمایندهها بودند را جمعخزانههای کاربردی و ، تخصصها، شرکتها، صنعتهاای از منطقهگسترده

ASEANاین صورت است: آسیا و اقیانوسیه )شامل اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )  249(، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند( 

 134مورد، آمریکای التین   151مورد، هند 784ا مورد، اروپ 143( کنگ و تایوانمورد، چین بزرگ )از جمله سرزمین اصلی چین، هن

مورد. 91مورد و سایر مناطق  490مورد، آمریکای شمالی  79مورد، خاورمیانه   
= نتایج تأثیرات اقتصادی و واکنشهای سیاست x= گسترش ویروس و واکنش بهداشت عمومی، y به ویژه ترکیب دو مختصات شامل؛ 2

به پیوسته از کمترین تأثیرگذاری تا بیشترین تأثیرگذاری برای هر دو بعد ساخته شده است.اقتصادی است. سناریوها در سه جن
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 های سیاستدرصد سناریوهای ردیف اول را انتخاب کردند که حاکی از ناکارآمدی واکنش 29بودند، کرده

مداخالت  شکست برایی را انتخاب کردند که درصد سناریوه 14اقتصادی در شکست در این بحران است؛ 

 1.تاکید دارند یبهداشت عموم



های دهندگان چینی که زودتر از همه با این بحران درگیر شده بودند، دیدگاهنتیجه مهم دیگر این است که پاسخ

دهندگان اروپایی، ایاالت متحده و پیوندد. پاسخبه وقوع می Aها معتقدند که سناریوهای درصد از آن 69تری داشتند، مثبت

 است. یو بهبود اقتصاد روسیمهار و هوشمندانه یابیدهنده ارزنشان دانستند کهمی تررا محتمل A1آسیا و اقیانوسیه سناریو 

یک بحران سالمتی و  هاتر به شرایط نگاه کنیم، هیچ کدام از این سناریوها خوب نیستند. همه آناگر بخواهیم شفاف

رسد اکثر مدیران ارشد این است. به نظر میکنند که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون سابقه نداشتهاقتصادی را توصیف می

 یعنی عدم موفقیت بهداشت عمومی و سیاستهای اقتصادی را نیز پیشبینی کردهاند. B3 پاسخدهندگان 3 درصد از این 41 درصد، سناریو 1

 بهتر

 بدتر

گسترش ویروس و 

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 

عمل می کند اما مقیاس ها برای 

جلوگیری از برگشت کافی 

نیستند. بنابراین فاصله گذاری 

ه مدت فیزیکی به طور منطقه ای ب

 چند ماه ادامه می یابد. 

شکست وسیع مداخالت 

 بهداشت عمومی

ند شت عمومی نمی تواپاسخ بهدا

گسترش ویروس را برای یک 

نی گسترده کنترل کند. دوره زما

 )مثالً تا آمدن واکسن(

ا ویروس محدود شده ام

بخش آسیب دیده، کاهش 

 رشد روند طوالنی مدت 

برگشت ویروس، رشد آرام در 

 طوالنی مدت

نوسان پاندمیک، برگشت 

 وسیع بدون بهبود اقتصادی

 مداخالت بی تاثیر 

دینامیک خود تقویت کننده رکود وارد 

و  های گستردهستگی؛ ورشکعمل می شود

ی کمبود اعتبار؛ بحران احتمالی در حوزه

 بانکداری 

ویروس محدود شده ، روند 

 آرام بهبودی

برگشت ویروس، رشد آرام در 

 طوالنی مدت، بهبود جهانی خاموش

نوسان پاندمیک، پیشرفت 

 آرام به سمت بهبود اقتصادی

ویروس محدود شده ، 

 برگشت رشد قوی

س، برگشت روند برگشت ویرو

 رشد، بازگشت قوی جهانی

نوسان پاندمیک، با تاخیر اما 

 با بهبودی اقتصادی کامل

  نسبتًا تاثیرگذارمداخالت 

که از طریق  احتمال دارد که واکنش هایی

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 

ساختاری می شود؛ بازگشت به مبانی و 

 سرعت پیش از دوران بحران

 بهتر
 تاثیرات بازتابی و واکنش های اقتصادی از طریق سیاست گذاری

 تاثیرگذاری سیاست گذاری اقتصادی دولت
 بدتر
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و نسبت به مسیر بهبود بسیار بدی که به  دارند یاحتمال جیدر مورد نتا یمتعادل یدگاههایآنها داند. ارزیابی را نهادینه کرده

 ورد اقتصادهای درحال توسعه وجود دارد ابراز نگرانی کردند.  خصوص در م

از  نانیاطم و روسیمقابله با و یبرارا است که جهان  ی، چالششتیو مع یمحافظت از زندگ یبرا جانبهضرورت دو

است. ، در بر گرفتهراحت در اسرع وقت به کار خود برگردند الیخ توانند باب افراد نکهیا

 دهندگانلی، درصد پاسخهای احتماسناریو

 یادداشت: به دلیل گردکردن اعداد، شاید جمع نمودار صد درصد نباشد.

های بهداشت عمومی های خصوصی به سرعت در حال توسعه واکنشها و بسیاری از سازماندولت

خود با  ها در حال به کارگیری منابع عظیمدیدگان کمک کنند. دولتهستند تا با ویروس بجنگند و به آسیب

جهان در  ها در سرتاسررهبران شرکتبیشترین سرعت هستند تا ضربات این گره اقتصادی را از بین ببرند. 

وکار، آن را دنبال کنند. کسب یراه انداز پس از اجازه مجدد تاکنند یکار م یمنیا یهاپروتکل یحال حاضر رو

. وجود خواهد داشت ندهیآ یهاماه در روسیو نیا

وکار شرکت تی با آن به صورتی که کارمندان و مشتریان با خیال راحت بتوانند در فضای کسبهمزیس

های ها با عمق بیشتر و دادهترین قدم برای حرکت اقتصاد در مسیر بهبود است. به این ارزیابیکنند، مهم

شاهده بحران در سراسر مارزیابی  سناریو ادامه خواهیم داد. نتایج اقدامات اولیه مقابله را دنبال خواهیم کرد و به

پردازیم. جهان می

و از شرکا مؤسسه جهانی مکینزی، مارتین  مکینزیشریک ارشد دفتر آمستردام شرکت  1سون اسمیت

شریک دفتر  4شریک ارشد دفتر نیویورک، سوزان لوند 3شریک ارشد دفتر چین بزرگ، کوین بوئلر 2هیرت

شریک و همکار متخصص دفتر استنفورد و  5ینزی، عزرا گیرینبرگواشنکتون و از شرکای مؤسسه جهانی مک

شریک دفتر بوستون است.  6آرویند گوونداراجان

1 Sven Smit 
2 Martin Hirt 
3 Kevin Buehler 
4 Susan Lund 
5 Ezra Greenberg 
6 Arvind Govindarajan 
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Public Sector Practice

How to restart national 
economies during the 
coronavirus crisis
By recognizing differences among regions and sectors, governments 
can get people back to work faster and safeguard our livelihoods.

April 2020

© Bet_Noire/Getty Images

by Andres Cadena, Felipe Child, Matt Craven, Fernando Ferrari, David Fine,  
Juan Franco, and Matthew Wilson
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Around the world, life as we know it has changed 
drastically. Global leaders and millions of citizens 
are facing the challenge of a lifetime. The COVID-19 
pandemic is threatening not only healthcare systems, 
but also the livelihoods of citizens and the stability  
of economies. 

As our colleagues wrote in “Safeguarding our lives 
and our livelihoods,” the shock to our lives and 
livelihoods from the virus-suppression efforts could 

be the biggest of the past 100 years.1 If we do not  
stop the virus, many people will die. If attempts to  
stop the pandemic cause severe damage to social 
and economic networks, people will experience 
large-scale suffering in the medium and long 
term. The world must act on both of these fronts—
suppressing the virus and mitigating the negative 
impact on citizens’ livelihoods—at the same time. The 
progress we make on those fronts will determine the 
shape of the economic recovery (Exhibit 1).

Exhibit 1 

Article type 2020
PSSP Restarting national economies COVID-19
Exhibit 1 of 7

The economic impact of the COVID-19 crisis encompasses a range of scenarios. 
Scenarios for GDP impact of COVID-19 spread, public-health response, and economic policies

GDP

Time

Virus contained but 
sector damage; 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

is avoided; recovery
levels muted

E�ective
interventions

Strong policy response 
prevents structural 

damage; recovery to 
pre-crisis 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 
the 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

A More likely scenarios    B Less likely scenarios

1  Kevin Buehler, Arvind Govindarajan, Ezra Greenberg, Martin Hirt, Susan Lund, and Sven Smit, “Safeguarding our lives and our livelihoods:  
The imperative of our time,” March 2020, McKinsey.com.
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So far, most governments, businesses, and citizens 
have rightly focused on saving lives. We have seen 
a range of responses, from drastic (the complete 
lockdown of the Wuhan region in China) to more 
gradual (restrictions on public gatherings and the 
promotion of physical distancing in some European 
countries and North America). Other countries such 
as South Korea have followed a third path. Based on 
massive testing and contact tracing, this approach 
has allowed them to control the spread of the virus 
without imposing widespread restrictions on public 
movement, at least so far. In Latin America, some 
countries reacted quickly and ordered weeks of 
complete lockdown while case numbers were still 
relatively low, with the goal of flattening the curve 
and reducing the speed of transmission. 

Countries are also coming to grips with the second 
imperative: saving livelihoods. Many countries have 
responded with unprecedented levels of both fiscal 
and monetary stimulus to blunt the economic impact 
of the crisis. For example, the United States recently 
passed a $2 trillion stimulus package.  

Yet tremendous uncertainty remains about what 
to do next, on both fronts. Most national health 
systems, particularly in some emerging markets, are 
insufficiently prepared for the task at hand. Countries 
thus face daunting questions: Should the quarantine 
continue? If so, for how long? Should it be a blanket 
quarantine for all regions and age groups? Many 
countries have large, informal economies, crowded 
living conditions, or high levels of household debt. 
Some have all three. How should they proceed?

The second imperative—saving livelihoods—is 
just as perplexing. Should all economic sectors 
receive the same treatment? How do we restart the 
economy in some geographies without resurgence 
of the virus? What systems need to be in place to 
restart safely? 

In this article, we propose two frameworks for 
restarting an economy. The first is designed to help 
governments, the private sector, and nonprofits 
think through when to open their economies, and 
the second outlines an approach for how to do so. 

Many countries are still in the depths of crisis, with 
hundreds of deaths every day. But others seem to be 

flattening the curve. Given what’s at stake, it’s not too 
soon to begin thinking about what it will take to restart 
the economy. In the words of perhaps the greatest 
wartime leader in history, “This is not the end. It is not 
even the beginning of the end. But it is, perhaps, the 
end of the beginning.” Governments worldwide should 
recognize the hard work still to come and adequately 
prepare for the next phases of the crisis.

Prioritizing both lives and livelihoods: 
When to release constraints?
The threat of COVID-19 to lives and livelihoods will 
fully resolve only when enough people are immune 
to the disease to blunt transmission, either from a 
vaccine or direct exposure. Until then, governments 
that want to restart their economies must have 
public-health systems that are strong enough 
to detect and respond to cases. Leaders should 
recognize that regions may differ significantly in their 
readiness to restart their economies. 

The first and most obvious factor in determining 
readiness is the number of new cases in a given area. 
Regions with significant ongoing transmission should 
expect that restarting economic activity will only 
lead to more transmission. Case numbers and, more 
importantly, hospitalizations need to be low enough 
for a health system to manage individually rather than 
through mass measures. 

A second factor in thinking about this is the strength 
of the systems in place for detecting, managing, and 
preventing new cases. Elements of these systems 
include the following:

 — Adequate medical capacity, especially of intensive 
care units (ICUs), for those with severe disease

 — Ability to perform a diagnostic test for COVID-19 
with a fast turnaround time

 — Systems for effectively identifying and isolating 
cases and contacts, including digital tools for real-
time sharing of critical data (however, different 
systems will be appropriate for different countries 
and contexts)

 — Adequate medical resources, including trained 
doctors, beds, and personal protective equipment 
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 — Public education informed by the best scientific 
evidence available

These elements can be combined to provide a 
measure of strength for public-health systems.  
If we combine a system’s level of strength with an 
assessment of the intensity of virus transmission, 
we can evaluate any region’s readiness to 
restart activity (Exhibit 2). These two dimensions 
determine four stages of readiness to re-open the 
economy, with Stage 4 the least ready and  
Stage 1 the most. One broad observation on 
countries’ varying stages of readiness: many 
emerging markets are especially concerned with 
the question of how to add ICU capacity. 

Response leaders can plot subnational regions 
(states, counties, cities, hospital-influenced  
zones, and so on) on this matrix to evaluate when 
each can restart some measure of economic 
activity. Regions with strong public-health systems 
and few or no cases, where tracking and isolation 
of transmission chains are still feasible, might 
behave differently than regions with weaker 
public-health systems that are further along on 
the epidemic curve. In many emerging-market 
countries, including several in Latin America, many 
elements are important but the main obstacle is 
ICU capacity. Achieving the necessary capacity 
requires highly coordinated efforts and a detailed 
management system. 

Exhibit 2

Article type 2020
PSSP Restarting national economies COVID-19
Exhibit 2 of 7

The local response matrix can help governments understand the COVID-19 outbreak in 
regions more precisely.

Low Public-health
system readiness

High

Readiness to restart 
economy:

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Virus 
spread 

Low

High

Low system readiness 
and low virus spread

Low system 
readiness and 
medium virus spread

Low system readiness 
and high virus spread

Medium system 
readiness and low 
virus spread

Medium system 
readiness and medium 
virus spread

Medium system 
readiness and high 
virus spread

High system 
readiness and high 
virus spread

High system 
readiness and medium 
virus spread

High system readiness 
and low virus spread
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Positions on the matrix will not be static; regions 
will move upward as case numbers fall and better 
control mechanisms are established, and to the right 
as public-health systems strengthen. 

The matrix does not offer absolute guidelines 
but may be a useful tool to aid decision making. 
Governments can update the matrix every day, using 
real-time data. A robust management-information 
system can help countries use their own data to 
tailor their response to local realities. 

In time, other scientific breakthroughs could also 
transform this dynamic—an effective vaccine, an 
accurate antibody test, significant new treatments 
for COVID-19—assuming they are available at scale 
and deployed widely. This article does not factor in 
this impact.

Exhibit 3 illustrates the path that a large city,  
region, or other geography might take toward 
economic readiness.

Exhibit 3

Article type 2020
PSSP Restarting national economies COVID-19
Exhibit 3 of 7

Governments must slow the spread of the virus before opening up parts of the economy.

Journey to the next normal

A to B
• Mandatory lockdown measures in Stage 

4 slow the virus spread, placing the city 
in a position to start reopening its 
economy through Stage 3 measures

B to C
• As the economy reopens, the capacity of 

the healthcare system is signi�cantly 
expanded, thus allowing a move to Stage 2 
measures

• City may return to Stage 3 or 4 if virus 
spread soars after reopening

C to D
• The city would reach its next normal, 

wherein its healthcare capacity has 
expanded su�ciently, the virus spread is 
moderate, and the city deploys Stage 1 
measures

An illustration of how a city might move through four stages

Low Public-health
system readiness

High

Readiness to restart 
economy:

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Virus 
spread 

Low

High

A

B C D
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Countries may also have to choose adequate metrics 
to measure virus spread. The optimal metric would 
be the rate of transmission, but this demands a large 
testing capacity that may not be available to some 
countries. Alternative metrics might include the case 
growth rate and the cumulative total of cases. 

Exhibit 4 shows how one country might look on 
the matrix. In this example, many regions need to 
maintain strong measures until the speed of the 

transmission slows. Other regions do not need to 
undergo the same restrictions and could potentially 
resume some of their economic activity. When 
coupled with an understanding of each region’s 
relative economic importance, as we describe below, 
this information enables leaders to quickly identify 
places where more jobs are at stake—which in 
turn may help leaders prioritize efforts on building 
healthcare capacity.

Exhibit 4
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O�cials must track the public-health response by region.

Economic relevance, region

An illustrative snapshot of one country’s regions, three weeks into the crisis

Low Public-health
system readiness

High

Readiness to restart 
economy:

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Virus 
spread 

Low

High

Region 5

Region 17

Region 15

Region 1 Region 7

Region 11
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Exhibit 5

Article type 2020
PSSP Restarting national economies COVID-19
Exhibit 5 of 7

Population

At each stage, governments can implement policies that open parts of the economy: an illustration.

Economic 
sectors

Transport

Assembly Events of up to 200 
people are allowed in 
public and private 
spaces

No restrictions to 
intraregional mobility; 
interregional mobility is 
allowed but only between 
regions in Stage 1

Others

Essential

Others

Higher risk

No restrictions, but 
remote work is 
recommended

All sectors are allowed to 
operate, and key supply 
chains operate on a 
market basis

All sectors are allowed 
to operate

No restrictions but 
remote work is highly 
recommended

Government begins to 
prepare the management 
of key supply chains in 
partnership with the 
private sector

Most sectors are allowed 
to operate but they need 
to comply with speci�c 
social distancing and 
health protocols

Some restrictions to 
intraregional mobility, no 
interregional mobility 
allowed

Events of up to 50 people 
are allowed in public and 
private spaces

Restrictions to transit in 
speci�ed zones, times, and 
days of the week

Government partially 
manages essential supply 
chains in partnership with 
the private sector

Only a few sectors are 
allowed to operate and they 
need to comply with 
speci�c social distancing 
and health protocols

High restrictions to 
intraregional mobility, no 
interregional mobility 
allowed

Events of up to 10 people 
are allowed in public and 
private spaces

Required to stay home 
in mandatory isolation

Government ensures the 
management of 
essential supply chains 
in partnership with the 
private sector

Only those that can 
operate on an online 
basis are allowed 

Intraregional mobility is 
limited to exceptional 
cases, no interregional 
mobility allowed

Events are limited to 
household members and 
caregivers if required in 
private spaces

Stay at home or at 
designated location

Stay at home or at 
designated location

Stay at home or at 
designated location

Readiness to restart economy

Restrictions to transit in 
speci�ed zones, times, and 
days of the week

Stage  1 Stage  2 Stage  3 Stage  4

In summary, regions can be categorized into four  
stages of readiness to reopen parts of the economy 
(Exhibit 5). For each stage, leaders can define  
the level of intensity of actions to be taken, allowing 
them to adjust policies and specific actions. 
Furthermore, the local-response matrix allows 

for coordination of policies among regions and 
avoids conflicting solutions that could exacerbate 
the transmission. It could also offer citizens and 
businesses an idea of what to expect, which in turn 
can facilitate economic actions on a mass scale with 
fewer hiccups. 

7How to restart national economies during the coronavirus crisis143 بیدارى اقتصادى: مرکز تخصصى توسعه کسب و کار اتاق بازرگانى اصفهان



Restarting the local economy: 
A nuanced approach 
With an understanding of each region’s economic 
structure, governments can quickly identify places 
where the economy can be restarted. To do that 
well, governments can assess both the risk of 
transmission and the relative economic importance 
of each sector. For instance, authorities might 
define importance using metrics such as total 
employment, vulnerable jobs, or contribution to the 
economy (Exhibit 6).2

This analysis might require further elaboration for 
subsectors and individual jobs. A characterization at 
this level of detail could minimize the loss of jobs that 
entail only a low risk of transmission.

Some strategic sectors of the economy will need 
to operate even in lockdowns, including healthcare, 
defense and security, and procurement of strategic 
goods and services such as food, medicine,  
energy, water, gas, and communications. Remaining 
sectors can be gradually reopened regionally, as the 
public-health crisis abates. One group could start 
operating as a region’s readiness moves from  
Stage 4 to Stage 3. A second group could start 
operating once the region is in Stage 2, when the 
risk of transmission is relatively under control. 
Others could open later, once the speed of 
transmission has been minimized or clear protocols 
have been created to account for the activity’s 
higher risk of transmission.

Exhibit 6

Article type 2020
PSSP Restarting national economies COVID-19
Exhibit 6 of 7

Governments can prioritize sectors based on their economic relevance.

Essential sectors that must be 
open at all times:
• Healthcare
• Public transportation
• Utilities
• Information and communications
• Agriculture
• Financial and insurance
• Public administration and defense
• Manufacturing

An illustration of how countries might prioritize sectors

Low Economic relevance 
(varies by country)

High

Risk of 
transmission

Low

High

Sector 1

Sector 10
Sector 4

Sector 2

Sector 12

Sector 3

Sector 6

Sector 11

Sector 8

Sector 5

Sector 9

Sector 7

Group 1

Group 2

Group 3

2  Few metrics are available to describe specifically how an economic activity contributes to transmission. Until a better metric is available, we use a 
proxy based on the number of people interacting closely and for longer periods.
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Exhibit 7

Article type 2020
PSSP Restarting national economies COVID-19
Exhibit 7 of 7

1 All of these protocols should be clearly dened by local authorities based on their context and needs.

Protocols for safety and health are essential in every sector.

Cross-cutting measures1 Sector-speci�c protocols: Retail1 

Remote 
working

Physical 
distancing

Temperature 
and control

Health and 
hygiene

Reporting

Enforcement

• Encourage remote work for the next 3–6 months
• Create remote-work policies that o�er 

employees productivity incentives

• Ensure a minimum distance of 1.5 meters 
between two people1

• Dene regulation to establish maximum capacity 
in closed places

• Suspend any in-person events that congregates 
more than 25 people 

• Monitor people's temperature in all buildings 
and shops daily

• Request employee quarantine when the 
slightest COVID-19 symptom shows up

• Establish daily disinfection procedures
• Promote mandatory health and hygiene 

protocols for employees (eg, washing hands, 
wearing masks and gloves)

• Report to relevant health authorities of any 
case with COVID-19 symptoms

• Report the chain of contagion to relevant 
health authorities

• Perform random checks across sectors to 
ensure compliance

• Impose nes in cases of noncompliance

• Implement communication and marketing campaigns to 
encourage e-commerce

• Implement tax exemptions to e-commerce
• Alternate remote work with face-to-face work as much 

as possible, especially for administrative sta�
• Restrict maximum capacity of stores on per square 

meter basis
• Ensure that all large meetings are held online
• Set di�erentiated work shifts (eg, days, nights, 

weekends, holidays) for administrative sta�
• Set di�erentiated check-in, food, and check-out times
• Create a carpooling scheme for employees in order to 

prevent them from moving by public transport
• Extend opening times or commercial establishments
• Set specic hours to serve high-risk population

Illustrative measures

When sectors start to go back to work, leaders 
must institute health and behavioral protocols to 
lower the potential for further transmission. In 
almost every sector, businesses will need protocols 
to maintain physical distancing and prevent a 
resurgence of new cases: remote work, hygiene- and 
health-oriented guidelines, frequent monitoring of 
people’s temperatures for early detection of new 
cases, reporting of relevant information to the health 
authorities, and enforcement measures to guarantee 
compliance. Indeed, the adoption of these protocols 
and others can heavily influence a sector’s position 
on the matrix. Jobs can be redefined in ways that 
make them safer to restart.

Additionally, each sector and subsector may need 
to implement specific requirements and procedures 
to guarantee the health of workers and the rest 
of the community. Public-health leaders and 
industry associations could work together to design 
protocols for each subsector in the days before the 
quarantine is lifted. They could also collaborate to 
provide resources that educate citizens and workers 
on how to apply those protocols. 

Exhibit 7 illustrates general and sector-specific  
protocols to restart operations. These recom- 
mendations are based on McKinsey research and 
the experiences of several Asian countries—such 
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as China, Japan, Singapore, and South Korea—that 
have begun to use them.

Countries need to introduce an additional level 
of granularity to their efforts to protect lives and 
livelihoods. Our approach requires continual 
strengthening of the healthcare system through 
such factors as capacity for widespread testing, 
increased capacity of local ICUs, and the ability 
to monitor and quarantine chains of transmission. 
Technology will play an important role in “licensing” 

people to return to work, but each country will 
have to consider privacy issues in introducing 
such systems. The local-response matrix should 
be refreshed frequently to guard against a rise 
in transmission. Resurgence is a real risk and will 
inevitably occur in many locations. 

Countries are naturally anxious to restart their 
economies. So are citizens. But countries that 
deliberately shape the next normal, rather than 
moving to the next stage haphazardly, will have 
greater success in saving both lives and livelihoods. 

Technology will play an important  
role in “licensing” people to return to 
work, but each country will have to  
consider privacy issues in introducing 
such systems. 
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.دیکن یاندازدوباره راه روسیبحران کروناو یرا در ط یچطور اقتصاد مل

برگردند و معیشت ما را تضمین  تر به فعالیت اقتصادیتوانند سریعها میها، دولتبا شناسایی تفاوت بین مناطق و بخش

کنند.

 16و متیو ویلسون 15، جوان فرانکو14، دیوید فاین13، فرناندو فراری12، مت کریون11، فلیپ چایلد10نوشته آنذرس کدنا

10 Andres Cadena 
11 Felipe Child 
12 Matt Craven 
13 Fernando Ferrari 
14 David Fine 
15 Juan Franco 
16 Matthew Wilson 
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ای که مبارزه با این ویروس به زندگی اند، صدمهگفته« تأمین زندگی و معیشتمان»همانطور که همکارانمان در مقاله 

ایم. اگر نتوانیم جلوی این ای است که در صد سال اخیر شاهد آن بودهترین ضربهاد وارد کرده، بزرگو معیشت افر

گیری هایی که برای توقف این همهویروس را بگیریم، خیلی از افراد ممکن است جان خود را از دست بدهند. اگر تالش

ای نه چندان مدت و حتی در آیندهافراد در دراز های اقتصادی و اجتماعی شود،دهیم باعث آسیب به شبکهانجام می

شوند. بنابراین دنیا باید تالش زیادی در این دو زمینه بکند: اینکه هم بتواند بر دور مشکالت زیادی را متحمل می

هایی که ویروس غلبه کند و هم در عین حال اثرات منفی آن را بر زندگی و معیشت شهروندان کاهش دهد. پیشرفت

نگاه کنید(. 1ایم تصویری از بهبود اقتصادی ما نشان خواهد داد )به تصویر ن دو زمینه داشتهدر ای



توان به تأثیر گسترش گیرد. از جمله این سناریوها میسناریوهای مختلفی را در بر می 19 تأثیر اقتصادی بحران کووید

 های اقتصادی اشاره کرد.خلی(، پاسخگویی سازمان سالمت همگانی و سیاست)تولید ناخالص دا GDPویروس بر 

 بهتر

 بدتر

گسترش ویروس و 

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 

عمل می کند اما مقیاس ها برای 

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

روس را برای یک گسترش وی

نی گسترده کنترل کند. دوره زما

 )مثالً تا آمدن واکسن(

ویروس محدود شده اما 

بخش آسیب دیده، کاهش 

وند طوالنی مدت رشد ر  

برگشت ویروس، رشد آرام در 

 طوالنی مدت

نوسان پاندمیک، برگشت 

 وسیع بدون بهبود اقتصادی

 مداخالت بی تاثیر 

دینامیک خود تقویت کننده رکود وارد 

و  های گسترده؛ ورشکستگیعمل می شود

ی تبار؛ بحران احتمالی در حوزهکمبود اع

 بانکداری 

ویروس محدود شده ، روند 

 آرام بهبودی

برگشت ویروس، رشد آرام در 

 طوالنی مدت، بهبود جهانی خاموش

نوسان پاندمیک، پیشرفت 

 آرام به سمت بهبود اقتصادی

ویروس محدود شده ، 

 برگشت رشد قوی

برگشت ویروس، برگشت روند 

وی جهانیرشد، بازگشت ق  

نوسان پاندمیک، با تاخیر اما 

 با بهبودی اقتصادی کامل

  نسبتًا تاثیرگذارمداخالت 

احتمال دارد که واکنش هایی که از طریق 

ن داده می شود سیاست گذاری نشا

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 

ساختاری می شود؛ بازگشت به مبانی و 

 سرعت پیش از دوران بحران

 بهتر
 تاثیرات بازتابی و واکنش های اقتصادی از طریق سیاست گذاری

 تاثیرگذاری سیاست گذاری اقتصادی دولت
 بدتر
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هایی اند زندگی خود را نجات دهند. درنتیجه این امر، واکنشوکارها و شهروندان سعی کردهها، کسبتاکنون بیشتر دولت

تر در چین( و برخی دیگر مالیم ایم که برخی از آن بسیار شدید )مثل قرنطینه کامل منطقه ووهانرا از سوی آنان دیده

گیری اجتماعی در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای های عمومی و تشویق به فاصلهگردهمایی اند )مثل محدودیتبوده

ها با ردیابی ارتباطات و آزمایشات انبوه اند. آنشمالی(. کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی مسیر سوم را انتخاب کرده

های عمومی به وجود آورند از گسترش ویروس جلوگیری کنند های وسیعی در فعالیتاند بدون اینکه محدودیتتوانسته

اند و با وجود اینکه آمار )حداقل تاکنون(. در آمریکای التین برخی از کشورها به سرعت به این وضعیت واکنش نشان داده

ها در قرنطینه خانگی بمانند، با این هدف که بتوانند منحنی دم هفتهمبتالیانشان هنوز به نسبت کم بود، دستور دادند که مر

 نمودار رشد کروناویروس را هموار سازند و سرعت انتقال ویروس را کاهش دهند.

اند و آن مراقبت از معیشت افراد است. خیلی حل دیگری را برای رسیدگی به این مشکل لحاظ کردهبعضی از کشورها راه

اند تا بتوانند تأثیر اقتصادی بحران را های پولی و مالی به این مسئله واکنش نشان دادهم زیادی از محرکاز کشورها با حج

کاهش دهند. برای مثال ایاالت متحده آمریکا اخیراً استفاده از یک بسته محرک اقتصادی دو تریلیون دالری را تصویب 

 کرد.

از این چه اقداماتی صورت داد )چه برای غلبه بر بیماری و چه برای  ها، هنوز مشخص نیست که باید بعدبا وجود همه این

هایی که در بازارهای نوظهور فعالیت دارند هنوز های سالمت ملی و بخصوص آنکاهش اثرات منفی آن(. بیشتر سیستم

شوند: اینکه آیا قرنطینه آوری مواجه میبرای رسیدگی به این موضوع آمادگی کافی ندارند. بنابراین کشورها با سؤاالت دلهره

های جانبه باشد و همه مناطق و گروهباید ادامه پیدا کند؟ اگر چنین است تا چه مدت باید ادامه یابد؟ آیا قرنطینه باید همه

شان بسیار پرجمعیت و سنی را در بر بگیرد؟ بعضی از کشورها دارای اقتصادهای غیررسمی بزرگی هستند، شرایط زندگی

های زیادی دارند. بعضی از کشورها نیز هر سه این مشکالت را با هم دارند. با ها بدهیهای آناعضای خانوادهشلوغ است و 

 این تفاسیر چه اقدامی باید صورت دهند؟

آید این است که آیا از همه کننده است. سوالی که به وجود میحل دوم )یعنی نجات معیشت( نیز به همین اندازه گیجراه

توان بدون فعالیت دوباره اوضاع اقتصادی را در برخی از مناطق شود؟ چطور میقتصادی به یک اندازه مراقبت میهای ابخش

 هایی استفاده کرد؟جغرافیایی راه انداخت؟ برای اینکه بتوان با امنیت اوضاع اقتصادی را گرداند باید از چه سیستم

ها، بخش خصوصی و دهیم. چارچوب اول به دولتصاد پیشنهاد میاندازی مجدد اقتدر این مقاله، دو چارچوب برای راه

ها نشان کند که بدانند چه زمان اقتصادهایشان را راه بیاندازند. چارچوب دوم نیز به آنهای غیرانتفاعی کمک میسازمان

 دهد که چطور باید این کار را انجام دهند.می
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دهند اما برخی دیگر در حال هموارسازی ز صدها نفر کشته میبعضی از کشورها هنوز در عمق بحران هستند و هر رو

اندازی اقتصاد چه های موجود دیگر زمان آن رسیده که ببینیم برای راهمنحنی کروناویروس هستند. با توجه به ریسک

رای مراحل بعدی دانند که هنوز ماجراهای زیادی پیش رو دارند و باید خودشان را بها میکارهایی باید انجام دهیم. دولت

تواند این پایان ماجرا نیست. حتی شروع پایان هم نیست، ولی می»ترین رهبر زمان جنگ بحران آماده کنند. به قول بزرگ

«پایان یک آغاز باشد.

 ها برداریم؟بندی زندگی و معیشت: چه زمان باید دست از اعمال محدودیتاولویت

شود که افراد ها به وجود آورده فقط زمانی رفع مییشت انسانبرای زندگی و مع 19 خطری که ویروس کووید

دربرابر این بیماری ایمن شوند )چه با استفاده از واکسن و چه با جلوگیری از انتقال ویروس(. تا فرا رسیدن آن 

ندی های سالمت همگانی قدرتمخواهند اقتصادشان را دوباره راه بیاندازند باید سیستمهایی که میزمان، دولت

داشته باشند که بتواند مبتالیان را شناسایی و درمان کند. همچنین رهبران باید بدانند که میزان آمادگی 

 اندازی اقتصاد متفاوت است.مناطق مختلف برای راه

است. مناطقی که انتقال ویروس در  ترین عامل برای تشخیص آمادگی مناطق مختلف، شمار مبتالیان جدیداولین و واضح

شود. شمار مبتالیان و از آن ا زیاد است باید بدانند که شروع فعالیت اقتصادی فقط باعث افزایش انتقال ویروس میهآن

ها را به صورت تکی مدیریت کند، نه اینکه تر، مبتالیان تحت مراقبت باید آنقدر کم باشد که سیستم پزشکی بتواند آنمهم

 ن رسیدگی کند.مجبور شود از طریق اقدامات جمعی به بیمارا

ها برای ردیابی، مدیریت و جلوگیری از مبتالیان جدید است. دومین عامل برای شروع فعالیت اقتصادی تقویت سیستم

 ها شامل موارد زیر هستند:دهنده این سیستمعناصر تشکیل

بیماری مبتال (، برای کسانی که به نوع حاد ICUهای ویژه )ها، بخصوص در بخش مراقبتظرفیت کافی بیمارستان-

شوند.می

با زمان گردش سریع 19توانایی اجرای تست تشخیص کووید -

گذاری اشتراکها، از جمله ابزار دیجیتالی که برای بههایی برای شناسایی مبتالیان و قرنطینه کردن آنسیستم-

های متفاوتی در سیستم شوند )البته برای کشورها و شرایط متفاوت بایدها استفاده میهای حیاتی از آنآنی داد

نظر گرفته شود(.

های عمومی با استفاده از بهترین شواهد علمی موجودآموزش-

دهد. اگر بتوانیم های سالمت همگانی مناطق مختلف را به ما نشان میتواند میزان قوی بودن سیستمترکیب این عناصر می

یابی کنیم، به میزان آمادگی این منطقه برای شروع قدرت سیستم و همچنین شدت انتقال ویروس را در یک منطقه ارز
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(. این دو بعد )قدرت سیستم و همچنین شدت انتقال ویروس( چهار مرحله 2فعالیت اقتصادی پی خواهیم برد )تصویر 

است تر که اگر کشوری در اولین مرحله باشد از همه آمادهکشد، به طوریمختلف از آمادگی کشورها را برای ما به تصویر می

و اگر کشوری درآخرین مرحله باشد از همه آمادگی کمتری دارد. یکی از مشاهدات رایجی که به ویژه در بازارهای نوظهور 

 هایشان را افزایش دهند. ICUدانند چطور باید ظرفیت صورت گرفته، این است که اکثر مناطق نمی

ها، شهرها، ها، شهرستانانند مناطق محلی )مثل ایالتتورهبرانی که مسئول پاسخگویی به بحران کروناویروس هستند می

را دارند. مناطقی که  مناطق و غیره( ر ادر این ماتریکس قرار دهند تا بدانند چه زمان آمادگی شروع فعالیت اقتصادی

با شناسایی  توانندها صفر یا بسیار کم است و هنوز میهای سالمت همگانی قدرتمندی دارند، شمار مبتالیان در آنسیستم

گیری جلوتر تر که در محنی همهو قرنطینه موارد مبتال زنجیره انتقال را از بین ببرند، ممکن است نسبت به مناطق ضعیف

هستند، متفاوت عمل کنند. در خیلی از بازارهای نوظهور، از جمله بازارهای موجود در آمریکای التین، عوامل بازدارنده 

 هاست. ICUها ظرفیت ترین مانع آنتصادی وجود دارد ولی بزرگزیادی برای شروع فعالیت اق

 :2 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مناطق پی ببرند. 19 تر به شیوع کوویدکند دقیقها کمک تواند به دولتماتریکس مربوط به پاسخگویی مناطق می

 

آمادگی کم سیستم و 

 (3) انتشار کم ویروس

آمادگی متوسط سیستم و 

 (2انتشار کم ویروس )

آمادگی زیاد سیستم و 

 (1) انتشار کم ویروس

آمادگی کم سیستم و 

 (4انتشار متوسط ویروس )

آمادگی متوسط سیستم و 

 (3توسط ویروس )انتشار م

آمادگی زیاد سیستم و 

 (2انتشار متوسط ویروس )

آمادگی کم سیستم و 

 (4) انتشار زیاد ویروس

آمادگی متوسط سیستم و 

 (4) انتشار زیاد ویروس

آمادگی زیاد سیستم و 

 (3) انتشار زیاد ویروس

س از کم به زیاد
ی: انتشار ویرو

محور عمود
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های کنترلی بیشتر و مکانیزم های روی این ماتریکس به صورت ثابت باقی نخواهند ماند؛ وقتی تعداد مبتالیان کمترجایگاه

طق به تر شود، مناکنند و هرچه سیستم سالمت همگانی قویهای باالتر ماتریکس حرکت میشود، مناطق به سمت خانه

 کنند.سمت راست جدول حرکت می

ها ها باشد. دولتگیری دولتتواند ابزار مفیدی برای کمک به تصمیمآید اما میاین ماتریکس راهنمایی قطعی به حساب نمی

یتی روزرسانی کنند. داشتن یک سامانه اطالعاتی مدیرای هر روز این ماتریکس را بههای لحظهتوانند با استفاده از دادهمی

 های خودشان استفاده کنند.ای از دادهکند برای واکنش به اتفاقات منطقهقدرتمند به کشورها کمک می

توانند این شرایط را تغییر دهند. برای مثال اگر یک واکسن مؤثر، یک ها و اکتشافات علمی دیگر میبه مرور زمان پیشرفت

پیدا شود و به صورت گسترده در دسترس عموم قرار  19 ای کویدهای درمانی کاماًل جدیدی برتست پادتن دقیق یا روش

 بگیرد، اوضاع تغییر خواهد کرد. البته در این مقاله این عامل را در نظر نخواهیم گرفت.

کنند را نشان مسیری که یک منطقه، شهر بزرگ یا نواحی جغرافیایی دیگر به سمت آمادگی اقتصادی طی می 3تصویر 

 دهد.می

 هایی از اقتصادشان را به راه بیاندازند، باید سرعت گسترش ویروس را کاهش دهند.بل از آنکه بخشها قدولت

دهد یک منطقه چطور ممکن است بین چهار مرحله آمادگی حرکت کند.این تصویر نشان می

س از کم به زیاد
ی: انتشار ویرو

 Aمحور عمود

B C D 
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 Bتا  Aاز 

 ای دهد و شهر را در نقطهگسترش ویروس را کاهش می سرعت 4اقدامات مربوط به قرنطینه اجباری در مرحله

 شود. 3اندازی کند و وارد مرحله دهد که بتواند فعالیت اقتصادش را راهقرار می

 Cتا  Bاز 

یابد و باعث کند، ظرفیت سیستم سالمت همگانی به شدت افزایش میوقتی شهر شروع به فعالیت اقتصادی می

ت کند.حرک 2شود شهر به سمت مرحله می

 برگردد. 4یا  3اگر انتشار بیماری بعد از بازگشایی بازار افزایش یافت شهر ممکن است دوباره به مرحله

 Dتا  Cاز 

اش افزایش یافته، انتشار ویروس مالیم است رسد که ظرفیت سالمت همگانیدر این زمان شهر به نقطه نرمالی می

م دهد.را انجا 1تواند اقدامات مربوط به مرحله و می

کشورها ممکن است مجبور شوند برای ارزیابی گسترش بیماری معیارهایی را انتخاب کنند. بهترین معیار برای این کار نرخ 

انتقال ویروس است اما برای اینکه 

بتوانیم به این عدد برسیم باید قابلیت 

تست باالیی داشته باشیم که متاسفانه 

این امکان در برخی از کشورها وجود 

توان ارد. از جمله معیارهای دیگر میند

به نرخ رشد موارد یافته شده و تعداد 

 کل موارد یافت شده اشاره کرد.

تصویر یک کشور را در  4شکل 

دهد. در این مثال ماتریکس نشان می

بعضی از مناطق تا زمانی که سرعت 

انتقال کاهش یابد، باید اقدامات زیادی 

انجام دهند.

محور افقی: آمادگی سیستم سالمت همگانی
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(. 5توان از لحاظ آمادگی برای فعالیت اقتصادی به چهار مرحله تقسیم کرد )تصویر جغرافیایی را می طور خالصه، مناطق

توانند برای هر مرحله سطوح متفاوتی از اقدامات الزم را تعریف کنند تا هنگام قرار گرفتن در آن نقطه بتوانند رهبران می

شود مناطق مختلف این، داشتن یک ماتریکس محلی باعث می های بخصوصی را لحاظ کنند. عالوه برها و فعالیتسیاست

کند. همچنین شوند جلوگیری میهای متعارضی که باعث تشدید انتقال ویروس میحلبه همکاری با یکدیگر بپردازند و از راه

امات اقتصادی خود ای در انتظارشان است و به این ترتیب اقدکند شهروندان دقیقاً بدانند چه آیندهاین ماتریکس کمک می

 تر کنند.را تا بدون هیچ مشکلی و حد زیادی آسان

 کند.هایی از اقتصاد را فعال میهایی را اجرا کنند که بخشتوانند سیاستها میدر هر مرحله، دولت

میزان آمادگی برای فعالیت 

 اقتصادی

 4مرحله  3مرحله  2مرحله  1مرحله 

ی عبور و برا ایجاد محدودیت ریسک باال جمعیت

مرور در مناطق مشخص در 

 ها و روزهای مشخص هفتهزمان

ماندن در خانه یا محلی  ماندن در خانه یا محلی معین ماندن در خانه یا محلی معین

 معین

هیج محدودیتی برای عبور و  سایر

مرور وجود ندارد اما توصیه 

های راه شود مردم از روشمی

 دور استفاده کنند

ای عبور و مرور هیج محدودیتی بر

وجود ندارد اما استفاده از از 

های راه دور به شدت توصیه روش

 شودمی

برای عبور و  ایجاد محدودیت

مرور در مناطق مشخص در 

ها و روزهای مشخص زمان

 هفته

ماندن در خانه و قرنطینه 

 اجباره

های بخش

 اقتصادی

توانند فعالیت ها میهمه بخش های مهمبخش

های ارزش حیاتی هکنند و زنجیر

توانند بر اساس بازار فعالیت می

 داشته باشند

دولت با شراکت بخش خصوصی 

های شروع به مدیریت زنجیره

 کندارزش حیاتی می

های دولت تا حدودی زنجیره

ارزش حیاتی را با شراکت 

بخش خصوصی مدیریت 

 کندمی

دولت با شراکت بخش 

خصوصی مدیریت 

های ارزش حیاتی را زنجیره

 کندتضمین می

توانند فعالیت ها میهمه بخش هاسایر بخش

 کنند

ها اجازه فعالیت دارند بیشتر بخش

اما باید قوانین مربوط به 

گیری اجتماعی را رعایت فاصله

های سالمت کنند و از پروتکل

 استفاده کنند

ها مجاز فقط تعدادی از بخش

به فعالیت هستند و برای این 

ی سالمت و هاکار باید پروتکل

گیری قوانین مربوط به فاصله

 اجتمای را رعایت کنند

هایی که فقط بخش

توانند به صورت مجازی می

فعالیت کنند مجاز به 

 فعالیت اقتصادی هستند

هیچ محدودیتی برای عبور و  انتقال

ای وجود مرورهای بین منطقه

ندارد. البته جابجایی بین مناطق 

فقط بین مناطقی که در مرحله 

 هستند مجاز است 1

های اندکی برای محدودیت

ای وجود بین منطقه هایجابجایی

دارد ولی هیچ محدودیتی برای 

ای وجود جایی درون منطقهجابه

 ندارد

برای  های زیادیمحدودیت

ای بین منطقه هایجابجایی

در نظر گرفته شده و هیچ گونه 

ای مجاز جابجایی بین منطقه

 نیست

 درون هایجابجایی

ای فقط محدود به منطقه

موارد استثنایی هستند و 

جایی بین هیچ جابه

 گیردنمیای صورت منطقه
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 هایبرگزاری گردهمایی گردهمایی

نفر در  200اجتماعی تا سقف 

های خصوصی و عمومی بخش

 مجاز است

نفر در  50ها تا سقف گردهمایی

های خصوصی و عمومی مجاز بخش

 است

نفر  10ها تا سقف گردهمایی

های خصوصی و در بخش

 عمومی مجاز است

ها فقط محدود گردهمایی

به اعضای خانواده و در 

 صورت نیاز پرستاران است

 فعالیت دوباره در اقتصاد منطقه

 دقیق و متفاوت رویکردی

ادی دوباره شوند که در چه نقاطی شروع به فعالیت اقتصشان به سرعت متوجه میها با درک ساختار اقتصادی منطقهدولت

ها باید ریسک انتقال ویروس و همچنین اهمیت اقتصادی هر بخش را ارزیابی کنند. مثاًل مقامات کنند. برای این کار، آن

پذیر یا میزان کمک به اقتصاد منطقه اهمیت های آسیبتوانند با استفاده از معیارهایی از جمله تعداد کل مشاغل، شغلمی

(.6ر هر بخش را مشخص کنند )تصوی
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های هر ها مشخصههای فرعی و مشاغل فردی را هم در نظر بگیرند. وقتی آنها باید بخشبرای انجام این ارزیابی دولت

 ها کم است تعطیل نشود.هایی که ریسک انتقال ویروس در آنشود شغلشغل را با چنین دقتی در نظر بگیرند باعث می

همگانی، سازمان امنیت و مراقبت و تهیه محصوالت و  های سالمتجمله موسسه های استراتژیک اقتصاد ازبعضی از بخش

خدماتی از جمله غذا، دارو، انرژی، آب، گاز و ارتباطات باید حتی در زمان قرنطینه نیز به فعالیت خود ادامه دهند. سایر 

عالیت خود را شروع کنند. مثالً گروه توانند با کاهش بحران سالمت همگانی، به مرور و در برخی مناطق فها نیز میبخش

تواند شروع به فعالیت کند. گروه دوم زمانی رسد، میمی 3به مرحله  4اول زمانی که میزان آمادگی منطقه از مرحله 

های قرار داشته باشد و ریسک انتقال ویروس تحت کنترل باشد. گروه 2تواند به فعالیت بپردازد که منطقه در مرحله می

های مشخصی استفاده شود تا از خطر زیاد کنند که سرعت انتقال به حداقل برسد و پروتکلزمانی فعالیت می دیگر هم

 انتقال ویروس جلوگیری شود.

 بندی کنند.شان اولویتها را بر اساس اهمیت اقتصادیتوانند بخشها میدولت

 کنند.ندی میبهای اقتصادی را اولویتدهد کشورها چطور بخشاین تصویر نشان می

 های ضروری که باید همیشه فعال باشند:بخش

سالمت و درمان

حمل و نقل عمومی

خدمات رفاهی

ارتباطات و اطالعات

کشاورزی

بخش مالی و بیمه

اداره امور عمومی و دفاع

ایتولیدت کارخانه

های سالمتی و رفتاری را در نظر گردند، رهبران باید پروتکلهای مختلف اقتصادی دوباره به سر کار بر میوقتی بخش

گیری وکارها برای اینکه بتواند فاصلهها، کسببگیرند تا احتمال انتقال بیشتر ویروس کاهش یابد. تقریبًا در تمان بخش

هایی احتیاج خواهند داشت. از فیزیکی خود را حفظ کنند و از طغیان مجدد مبتالیان جدید جلوگیری کنند، به پروتکل
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درپی تب افراد )جهت وط به شستشو و سالمت، نظارت پیهای مربتوان به دورکاری، راهنماییهای میروتکلجمله این پ

شناسایی سریع موراد مبتال شده(، گزارش اطالعات مربوط به مراجع پزشکی و گسترش اقداماتی برای تضمین انطباق با 

کند دیگر به جایگاه یک بخش در ماتریکس کمکی زیادی می هایها و پروتکلقانون اشاره کرد. درواقع، پذیرش این پروتکل

توانند با استفاده از این ماتریکس میزان آمادگی مشاغل را تعریف ها میدهد. دولتتری قرار میو آن را در شرایط مطلوب

 ها را بدون هیچ خطری انجام دهند.اندازی آنکنند و راه

د برای خودش فرایندها و مقتضیات بخصوصی را در نظر بگیرد تا سالمت توانعالوه بر این، هر بخش و بخش فرعی می

توانند چند روز قبل از های این صنعت میکارمندان و سایر جامعه را تضمین کنند. رهبران بخش سالمت همگانی و انجمن

انند با همکاری هم توهایی برای هر بخش فرغی در نظر بگیرند. همچنین میشروع قرنطینه با همکاری یکدیگر پروتکل

 ها را به کارمندان و شهروندان آموزش دهند.منابعی ارائه دهند که نحوه استفاده از این پروتکل

ها بر دهد. این توصیههایی که هر بخش برای شروع فعالیتش احتیاج دارد را نشان میهای کلی و پروتکلپروتکل 7تصویر 

ها ر آسیایی )از جمله ژاپن، چین، سنگاپور و کره شمالی( که از آنکینزی و همچنین تجربه کشواساس تحقیقات مک

 اند.اند نوشته شدهاستفاده کرده

 :7تصویر 

 های ضروری امنیت و سالمت در هر بخش اقتصادیپروتکل

 چند نمونه از اقدامات موردنیاز

 اقدامات کلی

 دورکاری:

  ماه 6تا  3تشویق کارمندان به دورکاری برای

 وری بدهدهایی که در ازای دورکاری به کارمندان انگیزه بهرهایجاد سیاست

 گیری فیزیکی:فاصله

 متر فاصله فیزیکی بین افراد 5/1حداقل  رعایت

 های بستهتعریف مقررات مربوط به حداکثر ظرفیت در مکان

  آیندنفر گرد هم می 25حذف رویدادهایی که در آن بیش از

157 بیدارى اقتصادى: مرکز تخصصى توسعه کسب و کار اتاق بازرگانى اصفهان

PC
Stamp



 ارزیابی دمای بدن و تب افراد:

 های تجاریها و ساختمانارت روزانه بر دمای بدن کارمندان در تمام فروشگاهنظ 

 را در خود دارند 19 درخواست قرنطینه کارمندانی که عالئم ویروس کووید 

 شستشو و سالمت:

 ضدعفونی و شستشوی روزانه 

 و ها، پوشیدن ماسک های بهداشت و شتسشو برای کارمندان )از جمله شستن دستترویج پروتکل

 دستکش(

 دهی:گزارش

 19 گزارش به مراجع بهداشت مربوط در صورت مشاهده عالئم ویروس کووید 

 گزارش زنجیره شیوع به مراجع بهداشت 

 تقویت:

 های مختلق برای تضمین انطباق با قانونبررسی تصادفی در بخش 

 کننددر نظر گرفتن جریمه برای کسانی که از قوانین پیروی نمی 

 فروشیبخش خرده مخصوص هایپروتکل

 های بازاریابی و ارتباطی برای ترویج تجارت الکترونیکسازی کمپینپیاده 

 های مالیاتی برای تجارت الکترونیکاجرای معافیت 

 تا حد امکان جایگزین کردن دورکاری با کارهای رودررو، بخصوص برای کادر اداری 

 برای هر فروشگاه( محدودیت حضور افراد در هر متر مکعب )تعیین حداکثر ظرفیت 

 برگزاری آنالین جلسات بزرگ 

 های متمایز کاری )شیفت شب، روز، آخر هفته و تعطیالت( برای کارمندان کادر در نظر گرفتن شیفت

 اداری

 های مجزا برای ورود، غذا خوردن و خروج کارمندانایجاد زمان 

 جبور نشوند با حمل و نقل عمومی ایجاد الگوی حمل و نقل برای کارمندان )با این هدف که کارمندان م

 به سر کار بیایند(
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های باز کردن فروشگاه یا مؤسسات تجاریگسترش زمان

رسانی به افراد پرخطرهای معین برای خدمتتعیین زمان

کند اما هر شروع کار بدهند فناوری نقش مهمی ایفا می« مجوز»وکارها ها بتواند به کسببرای اینکه دولت

 ای را در نظر بگیرد.ها حریم خصوصی ویژههت معرفی این سیستمباید ج کشوری

کشورها باید سطح مدیریتشان را افزایش دهند تا بتوانند از زندگی و معیشت افراد محافظت کنند. بر اساس رویکرد 

بخش  پیشنهادی ما مناطق مختلف باید با در نظر گرفتن عواملی مانند توانایی آزمایشات گسترده، افزایش ظرفیت

های انتقال ویروس، سیستم سالمت و بهداشت خود را تقویت های ویژه و توانایی نظارت و قرنطینه کردن زنجیرهمراقبت

 کند اما هر کشوریشروع کار بدهند فناوری نقش مهمی ایفا می« مجوز»وکارها ها بتواند به کسبکنند. برای اینکه دولت

ای باید به صورت پیوسته ای را در نظر بگیرد. این ماتریکس ناحیهصی ویژهها حریم خصوباید جهت معرفی این سیستم

ها بتوانند با کمک آن از افزایش انتقال ویروس جلوگیری کنند. ظغیان مجدد بیماری ریسک روزرسانی شود تا دولتبه

 زیادی دارد و ممکن است در خیلی از مناطق اتفاق بیافتد.

شان مضطرب هستند و این امری کامالً طبیعی است. با برای شروع فعالیت اقتصادی کشورها و همچنین شهروندان آنان

وجود این، اگر کشورها بتوانند ورود به مراحل مختلف ماتریکس را در خودشان کنترل کنند و مدام از این مرحله به آن 

 ا تضمین کنند.توانند زندگی و معیشت شهروندانشان ررسند و میمرحله نروند، به نقطه نرمالی می
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مدیریت

تکنولوژی و تغییرات

تغییر در بینش 

و نگرش
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Jan Craps is Zone President for Asia Pacific, AB InBev, and Chief Executive Officer & Co-Chair at Bud-
weiser Brewing Company APAC. AB InBev is a leading premium brewer in the China beer market, and is 
expanding across the region after Budweiser APAC listed in Hong Kong in September 2019. After joining 
AB InBev in 2002, Jan relocated to Canada to lead the Quebec Sales Region, and was then appointed 
Head of Sales for Canada, before becoming Business Unit President in 2014. He later moved to APAC, 
where he served as Zone President Asia Pacific South, Member of the Executive Board of Management 
of AB InBev. Prior to joining AB InBev, he was a consultant in McKinsey’s Brussels office.

Motonobu Miyake is CEO of Japanese convenience store operator Lawson (China) Holdings, where he 
oversees more than 2,000 stores, and is driving an expansion to 3,000 outlets this year. 

Jean-Michel Moutin is Chief Operating Officer of luxury brand LVMH Perfumes for Greater China and 
North Asia. He has spent the past seven years in China, moving from Shanghai to Hong Kong, overseeing 
LVMH Perfumes & Cosmetics’ business in the region from a strategic, operational, and financial 
perspective. Previously, he was CFO of Parfums Christian Dior, LVMH’s biggest cosmetic brand. He has 
worked for LVMH for 25 years across Asia and Europe at the corporate, regional, and local level.

Feng Hua  Song is Vice President of Erdos Group. Erdos is the world’s largest manufacturer and retailer 
of cashmere apparel, with five brands: 1436, Erdos, 1980, Blue ERDOS and ERDOS Kids. Erdos markets 
its apparel through over 500 direct stores and over 1000 franchise stores. Feng Hua Song oversees 
Erdos’ operations including merchandising, customer relationship management, manufacturing, and 
supply chain operations.

Dr. Wenzhong Zhang is Chairman of Beijing-based Wumart and Founder of Dmall. Wumart operates 
more than 1,800 fresh grocery hypermarkets and supermarkets, convenience stores, department stores, 
and home improvement stores in China with annual sales over 50 billion RMB. Dmall is an ecommerce 
and online-to-offline retail specialist that partners with more than 100 large retailers and 10,000 brick-
and-mortar stores in China, and counts more than 80 million registered users and over 18 million monthly 
active users on its mobile app.

Belinda Wong is Chairman and Chief Executive Officer of Starbucks China, where she oversees the 
company’s overall business on the Chinese mainland, including driving Retail business growth through 
leading and strengthening the store experience, and pioneering the next wave of digital innovations for 
the Digital Ventures business. Wong is also a member of Starbucks global executive leadership team, 
contributing 20 years of experience building the Starbucks brand across China and the Asia Pacific 
region to the company’s global strategic decision making. 

About the participants
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On March 19, China reported no new locally transmitted cases of COVID-19 for the first day since the 
outbreak of the virus in the Hubei province capital of Wuhan. Extraordinary containment measures 
limiting the movement of millions, coupled with rapid medical response, appear to have proved effective 
in preventing new infections.  

As a result, China’s economy is resuming activity after a near total shutdown. Factories are restarting 
production, offices are reopening, and consumers are tentatively venturing outdoors and returning 
to stores. As China lifts its lockdown, Europe and North America are entering their own period of 
uncertainty, with governments closing borders, issuing self-containment advisories, and banning public 
gatherings. 

In this unprecedented period of transition, McKinsey’s Greater China Consumer and Retail Practice 
conducted a virtual roundtable discussion with China-based executives at leading consumer-facing 
companies about their experience managing operations under lockdown. They spoke with Jan Craps, 
Chief Executive Officer & Co-Chair at Budweiser Brewing Company APAC; Motonobu Miyake, CEO of 
Lawson (China) Holdings; Jean-Michel Moutin, Asia COO at LVMH Perfumes and Cosmetics; Feng Hua 
Song, Vice President of Erdos Group and GM of Erdos 1436 Brand; Belinda Wong, Chairman and CEO of 
Starbucks China; and Dr. Wenzhong Zhang, Chairman of Wumart and Founder of Dmall.

They offer perspectives on the chief difficulties they faced, the measures that proved most successful 
in mitigating the human and business impacts of the virus, and how their operational emphasis shifted 
through the epidemic. 

They agreed that creating, communicating, and delivering new business plans in an uncertain 
environment was among the most difficult challenges they have ever faced. Acting fast to provide 
protective gear and sanitizer, additional insurance, and other health-related benefits, emerged as the 
most effective strategic response, as this was crucial for maintaining morale.

As the crisis deepened, digital communication with employees, both of safety measures and operational 
changes, and messages of support to customers, became vital in keeping strategic responses on track. 
With stores closed, businesses doubled-down on digital initiatives, including contextualized WeChat 
campaigns, online-to-offline and omnichannel sales, community commerce, and pure ecommerce. When 
stores reopened, contactless in-store ordering systems helped customers and employees feel safe. 

The respondents also said planning to immediately reopen offline stores was critical to maintaining 
company spirit during the crisis. Many also suggested the experience has brought their companies closer 
together, while accelerating transitions to digital as they bring operations back to normal.    

Below is a collection of reflections about their experience working under lockdown conditions, collated in 
the hope that executives in other markets can better adjust to similarly testing circumstances. 

McKinsey: What was the most difficult challenge you faced during the COVID-19 
outbreak?

Motonobu Miyake: The biggest challenge was maintaining operations while keeping employees safe 
when it was unclear whether customers were infected. We hand-carried medical goggles and protective 
clothing from Japan as it was difficult to source these and other in-store consumables like disinfectant, 
masks, and non-contact temperature checking devices. Store opening conditions were also tough to 
coordinate as they differed by region, and according to rules imposed by the buildings in which they are 
housed, both of which changed frequently. We made sure staff were aware that if they acted to comply 
with local regulations without consulting supervisors, they would not be penalized, and that clear and 
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open communication about their situation was paramount. It was also a challenge to keep headquarter 
operations running as a result of restrictions on office working. 

Belinda Wong: There was no playbook. The situation was evolving rapidly amid huge uncertainty, 
so we had to decide how to lead. We pivoted from opening stores – in normal business a new Starbucks 
store opens roughly every 15 hours in China – to proactively closing most of our 4,300 stores, and taking 
measures to protect our 58,000 partners (employees). That meant unwinding everything I had learned 
over 30 years in retail. I had to completely reset my thinking, concentrating on protecting the safety of 
Starbucks partners and customers.  

Jean-Michel Moutin: The speed and severity of the crisis required daily immediate action either 
for the safety of our people, or for the continuity of our business. Fast decision making was required in a 
multi-brand and progressively multi-market environment, as well as crisis management for a type of crisis 
that was not specifically on our radar.

Jan Craps: Nightlife venue and restaurant closures cut off our usual points of contact with consumers, 
so the challenge was to shift resources to in-home occasions via ecommerce and omnichannel; online to 
offline, and community commerce. This involved realigning cross-category promotions, and launching 
new in-home consumer experiences like weekly DJ livestreams, and e-gaming events, while digital 
influencers conduct online sales. We also customized marketing around home-delivery, and linked this 
with our loyalty program to drive repeat purchases through the lockdown period. For social commerce, 
we piloted having select consumers and employees act as brand representatives and group-buying 
coordinators for different compounds and residential developments. Putting all this together in double-
quick time under lockdown conditions was hugely challenging for all involved. 

McKinsey:  In hindsight, what were the most impactful actions you took at the 
onset of the outbreak?  

Belinda Wong: We were among the first major brands to proactively close most of our stores, to 
protect our partners, customers, and society, though this quickly shifted to reactive closures. At the 
peak of the crisis, 80 percent of our stores were closed. For stores that remained open, protecting our 
partners and ensuring they felt safe drove our early decisions. Apart from securing supplies of masks 
and sanitizing agents, we drew up elevated store operation standards, establishing a ‘safety station’ at 
entrances to check customers’ temperatures, and ensure they wear masks before entering. All partners 
are required to undergo daily temperature checks, and wear masks at all times, while washing their hands 
and sanitizing surfaces at regular intervals. We also introduced the ‘Contactless Starbucks Experience’ 
– digital ordering via mobile that minimizes human contact, and reduces the time customers have to stay 
in-store. Some stores continued to offer limited lobby service, with reduced seats to maintain a safe 
distance between individual customers. 

Dr. Wenzhong Zhang: We convened our leadership every morning and evening to review 
procedures and progress, and published nine versions of guidelines to counter virus transmission with the 
result that among our 100,000 staff there have been zero infections so far. Our team traveled to South 
Korea to purchase facial masks, which enabled us to have the first batch delivered to Beijing on January 
29, and ensure the capital did not run out of stock, despite sales of 18 million units in the first month of 
the outbreak. At the onset of the crisis, we supplied up to 90 percent of the masks sold in Beijing, in the 
process helping minimize virus transmission in the city. We also tripled supplies of fresh vegetables and 
meat to Beijing to make sure the city did not run out, and donated food and other supplies to hospitals 
and communities in Wuhan.  

Jan Craps: Leveraging our global procurement network to source protective gear and masks for all 
our 26,000 employees. We launched digital employee health tracking and support, complemented 
by hygiene and health training, and measures to disinfect breweries and offices. We offered cashflow 
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support to our wholesalers, and provided retailers with toolkits including masks, gloves, and sanitizers 
so they could reopen. We also defined seven-day, 30-day, and 100-day action plans, starting with a war 
room focused on employee welfare and social responsibility, including donations of protective gear. The 
30-day plan aimed to reshape the business and resume operations, while the 100-day plan seeks to grow 
the China business post-crisis. Big data allowed us to differentiate the speed and level of our investment 
by channel and region, while monitoring progress on a city by city basis.

Jean-Michel Moutin: Protecting the safety of our staff was paramount. We defined safety 
measures, and in less than 10 days put in place a full supply chain to source and dispatch hundreds of 
thousands of masks to our staff all over Asia, in the field and at the office. That required an unprecedented 
degree of coordination between human resources and logistics staff. We then acted to preserve the 
business by focusing on ecommerce while managing a supporting supply chain, and organizing new ways 
for our office staff to work from home.

Feng Hua Song: Responding quickly and maintaining a strong relationship with customers and staff. 
We rapidly distributed masks to employees, and 500 VIP customers, along with a goodwill message. 
This might seem like a small gesture, but it helped instill confidence in our organizational stability, and 
was deeply appreciated by customers. Fast and effective communication was essential, so we prioritized 
sending a letter to all our staff emphasizing that the company would be there to support them. Once we 
had dealt with the fundamentals, we formed a dedicated team to accelerate development of our online 
business, as we knew offline would be hit hard. We used WeChat to ensure our customers and staff, which 
was larger than usual because of Chinese New Year sales, were kept up to date. Later, we successfully 
launched a Valentine’s Day WeChat campaign with the “love is the cure” slogan that helped drive online 
sales of new apparel lines.

On January 26, Erdos also restarted our cashmere coat factory, purchased materials from around the 
country, and converted production to manufacture protective masks and clothing. We also instituted 
professional disinfection and sterilization procedures that helped bring the epidemic under control in 
Inner Mongolia. On the same day, the Chairman of the Board of Directors of the Group personally called 
the President of Mitsui Corporation in Japan, drawing on a partnership built up over several years, and 
asked for help with the purchase of professional protective materials from around the world. From 
February 5, materials worth over 20 million RMB flowed into the country and onto the front lines of the 
fight against the epidemic. On February 9, we donated 8 million RMB to the Song Qingling Foundation to 
establish the “Erdos Warmth Fund” to care for and support frontline medical staff and their families. 

McKinsey: Is there any major difference in your actions and focus in the first two-
three weeks of the outbreak compared with more recently as things have started 
to stabilize/recover? 

Jean-Michel Moutin: Our first weeks focused on immediate decision making to preserve employees’ 
safety, and the continuity of our retail business and supply chain. Now, we are working on managing 
the recovery in China, with progressive reopening of our retail network, and preparing for the rebound. 
We are also analyzing the medium-term consequences of a worldwide outbreak, with an economic and 
financial crisis following in its wake. This will likely be combined with accelerated changes in our Chinese 
consumers’ habits, like moving even faster than expected to digital and ecommerce, while reducing their 
travel abroad for at least a few months. Focusing on crisis management does not mean that you have to 
give up long-term perspective and strategic capability building, especially in a market as important as 
China. Finally, in the last week, we have leveraged our China supply chain to secure orders for 40 million 
surgical masks, with the intention of distributing these to the French national health service. 

Belinda Wong: Early on, we committed to paying partners even when our stores were closed, stepped 
up insurance benefits in the event that partners or their family members contracted the virus, and 
launched a Partner Assistance Program (PAP) to give counseling to partners and their families, with costs 
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borne by the company. As the situation evolved, we shifted focus to reopening, which was critical not just 
for the business but also for company spirit. We started planning to reopen while store closures were still 
growing, prioritizing our partners to ensure they were safe and confident in their working environment. 
Now, over 90 percent of our stores have reopened.

Dr. Wenzhong Zhang: In the early days of the crisis, we concentrated on meeting demand for 
fresh and staple foods, as well as protective gear. There was enormous demand for home delivery, and 
contactless pick-up. We set up about 3,000 online-to-offline community pick-up stations, which covered 
more than half the 4,000 communities in Beijing. These played a significant role in keeping the city 
supplied as it was going under quarantine, and attracted strong mobile orders in the first 10 days. We 
expect this model to continue growing strongly even now that the virus situation has come under control.  

Motonobu Miyake: In early January, we did not yet feel a sense of crisis, and it was only on January 
20 that travel to Wuhan was restricted. After the city was blockaded, we web-conferenced a leadership 
meeting involving Chinese management who had experienced the Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) epidemic. They drafted advice on what the likely government regulatory response would be, and 
we delivered this across the regions, while adjusting opening procedures to keep employees safe. We 
also procured extra store consumables – particularly masks and cup noodles. As the crisis evolved, the 
government or host building instructed us to close stores to prevent new infections. We then reviewed our 
manufacturing processes and made volume adjustments based on the principle of safety first; we were 
concerned that factories facing staff shortages, and under pressure to meet emergency orders, might 
take shortcuts on hygiene, and so reduced our orders in line. We also looked into emergency financing 
in case we had funding difficulties. Right now, store supplies of consumables are almost back to normal, 
with relatively few shortages, and we aim to normalize headquarters and store operations. Our biggest 
task is to rescue the franchisee stores who have suffered economic distress.

Feng Hua Song: The biggest difference is in the mentality of the organization, which shifted from 
being unsettled to one of confidence after our response became clear, and people came to terms with 
ex-office work routines. Once the situation was under control, we shifted to strategic planning; looking at 
ordering remotely for the next season. We also began to work on revised three-year plans that included 
much more aggressive omnichannel targets, transforming our supply chain to be more agile, and other 
strategic moves to grow the business. 

Jan Craps: In the first few weeks, our focus was employee safety and preparing to resume commercial 
and supply chain operations. More recently, we have returned to growth mode; developing new consumer 
trends, and accelerating existing trends like premiumization, and digital trade.

McKinsey: If you had one piece of advice for companies around the world battling 
COVID-19 under lockdown conditions, what would it be? 

Jean-Michel Moutin: Dare and care. Dare to take quick decisions through a crisis management 
team properly empowered to preserve business continuity. Care about your team, always putting people 
first in terms of health and financial security both on the frontline and in the back-office to guarantee 
service continuity. It is important to make sure your teams feel supported by management. A combination 
of managerial courage, teamwork, and strong resilience is required. As Nelson Mandela said: “May your 
choices reflect your hopes, not your fears”.

Dr. Wenzhong Zhang: We believe the coronavirus crisis has brought forward the timeline for 
adoption of omnichannel grocery services, such as remote ordering and pick-up, by at least one year. 
Keeping track of how online ordering preferences change under lockdown is also essential; customers 
sought to vary their diet across a balance of ready meals and home-cooking, and there were significant 
shifts among top-selling brands.  
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Xin Huang is a partner in McKinsey & Company’s Shanghai office; Alex Sawaya is a partner in the  
Hong Kong office; Daniel Zipser is a senior partner in Shenzhen. 

The views and opinions expressed in this article reflect the thoughts and opinions of the individual 
interviewees and are not those of McKinsey & Company.

Motonobu Miyake: Assuming a prolonged lockdown, the first step is to keep employees safe, and 
prepare for reopening. A company cannot survive if it is closed forever, and there is tremendous value 
in empowering staff with the message that their work is essential to life returning to normal. Those in a 
position to do so should offer support to medical institutions.

Jan Craps: Empower regional teams to deliver within guardrails based on best practice and non-
negotiables like safety, quality, and business protection. Give more flexibility and autonomy to frontline 
teams to react rapidly, given the situation can be very different city-by-city and channel-by-channel. 
Crisis-hit consumers are shifting towards more home-cooking and looking for innovative forms of 
in-home entertainment, while demonstrating increased preparedness to trade up, opening opportunity 
for agile businesses to meet evolving consumer demands. 

Feng Hua Song: Though in physical lockdown, it is important not to panic, and focus on organizing a 
response. In the digital age, a strong organization should always be connected, and we have realized that 
many roles do not require face-to-face interactions. The leadership group must act calmly to maintain the 
confidence of employees, as this is key to holding the company together. If all goes well, a more tightly knit 
organization will emerge from the crisis.  

Belinda Wong: I remembered how Howard Schultz (Starbucks founder and chairman emeritus) used 
to say that not every decision is an economic one. That has stuck with me, and in the current crisis, it 
helped me understand what I needed to do. I fell back on the fundamental principle - what is the right 
thing to do for our partners, customers, and the country? In times of extreme ambiguity, our values can 
provide much-needed clarity and guidance.
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چینی چطور بحران بیماری  یهاشرکت

 را مدیریت کردند 19کووید 

  19، دنیل زیپسر18، الکس ساوایا17نوشته ژین هوانگ

17 Xin Huang 
18 Alex Sawaya 
19 Daniel Zipser 
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و مدیرعامل و  21بوش-انهایزر آسیا اقیانوسیه شرکت آبجوسازی رئیس منطقه 20ژان کراپس

بوش سازنده اصلی و برتر آبجو در -است. انهایزر APAC 22بودوایزر ره شرکتعضو هیئت مدی

 2019سپتامبر کنگ در بورس هنگدر  APACبازار چین است و پس از ثبت شرکت بودوایزر 

با  2002بوش در سال -درحال رشد در این منطقه است. ژان پس از پیوستن به شرکت انهایزر

دا نقل مکان کرد و همزمان به سمت سرپرستی فروش هدف هدایت منطق فروش کِبک به کانا

ریاست واحد بازرگانی را برعهده گرفت. سپس  2014او سپس در سال  .کانادا منصوب گردید

-اقیانوسیه، عضو هیئت اجرایی مدیریت شرکت انهایزر-ژان بعنوان رئیس منطقه جنوب آسیا

بوش مدتی -جوسازی انهایزررفت. ژان کراپس پیش از ملحق شدن به شرکت اب APACبوش به 

 کنزی در بروکسل مشاور بود.در دفتر مک

در ژاپن است  24السونای چینی هلدینگ های زنجیرهمدیرعامل فروشگاه 23موتونبو میاکی

فروشگاه را به عهده دارد و در سال جاری قرار است این  2000که نظارت و سرپرستی بیش از 

 برسد. 3000رقم به 

برای چین و شمال آسیا  LVMHمدیر ارشد عملیاتی برند لوکس عطر  25میشل موتین-ینج

کنگ در سفر بوده و سرپرستی است. او هفت سال اخیر در چین بین شانگهای و هنگ

در منطقه را برعهده داشته  LVMHاستراتژیک، عملیاتی و مالی شرکت عطر و لوازم آرایشی 

 LVMHبرند آرایشی  ینتربزرگ 26پرفیومز کریسشین دیور لیاست. او پیش از این مدیر ارشد ما

ای و محلی سال است که در آسیا و اروپا در سطوح مختلف عملیاتی، منطقه 25بود. موتین 

 کند.کار می LVMHبرای شرکت 

تولیدکننده و  ینتراست. اردوس بزرگ Erdos Groupنایب رئیس  27فنگ هوا سانگ

 Blue ERDOS، اردوس، 1436در دنیا است که پنج برند دارد:  فروشنده پوشاک کشمیر

هایش را از طریق بیش از فروشگاه مستقیم و بیش از . اردوس لباسERDOS Kidsو 

التجاره، مدیریت ارتباط با کند. سرپرستی عرضه مالفروشگاه انتخاب شده عرضه می

 سانگ است. در اردوس با فنگ هوا ینمشتری، تولید و عملیات زنجیره تأم

20 Jan Craps 
21 AB InBev 
22 Budweiser APAC 
23 Motonobu Miyake 
24 Lawson 
25 Jean-Michel Moutin 
26 Parfums Christian Dior 
27 Feng Hua Song 

169 بیدارى اقتصادى: مرکز تخصصى توسعه کسب و کار اتاق بازرگانى اصفهان

PC
Stamp



چین است که نظارت و سرپرستی تمام امور استارباکس مدیرعامل  28بلیندا وانگ

فروشی از طریق تقویت تجربه بازرگانی این شرکت در چین ازجمله رشد تجاری خرده

گذاری های دیحیتال برای کسب و کارهای سرمایهفروشگاه و پیشتازی موج آینده نوآوری

انگ است. او همچنین یکی از اعضای تیم رهبری جهانی استارباکس دیجیتال برعهده و

سال تجربه خود را صرف ساخت برند استارباکس در چین و منطقه  20است و بیش از 

 گیری جهانی این شرکت کرده است.اقیانوسیه و تصیمم-آسیا

ذار گدر پکن و مؤسس و بنیان 30وومارترئیس هیئت مدیره  29دکتر ونژونگ ژانگ

سوپرمارکت و هایپرمارکت خواروبارفروشی،  1800است. وومارت بیش از  31مالدی

های لوازم خانگی در چین دارد که ای کوچک و بزرگ و فروشگاههای زنجیرهفروشگاه

مال کسب و کار الکترونیکی میلیارد یوان است. دی 50اش بیش از میزان فروش ساالنه

 10000فروش بزرگ و خرده 100است که با بیش از فروشی آنالین به آفالین و خرده

میلیون کاربر عضو و بیش از  80کند و بیش از فروشگاه مجازی در چین همکاری می

 اش دارد.میلیون کاربر فعال ماهانه در اپلیکیشن نسخه موبایلی 18

ین دیگر چمرکز استان هوبئی در ووهان  19مارس اعالم کرد که از زمان شیوع ویروس کووید  19کشور چین در تاریخ 

های عبور و العاده اعمال قرنطینه و محدودیتهیچ نمونه انتقال جدیدی از این ویروس گزارش نشده است. اقدامات فوق

 اند.ر بودههای جدید مؤثها نفر در کنار واکنش سریع پزشکی ظاهراً در پیشگیری از عفونتمرور میلیون

ها دوباره درآمده است. کارخانه س از یک دوره نسبتًا طوالنی تعطیلی دوباره به حرکتهای اقتصاد چین پدرنتیجه، چرخ

روند. پس ها میو قرنطینه بیرون آمده و به فروشگاه کم از خانهها دوباره باز شده و مشتریان کم، ادارهشروع به تولید کرده

ها مرزهایشان را بسته، هرگونه کای شمالی رسیده و دولتاز برداشتن قرنطینه در چین، حال دوران تردید به اروپا و آمری

 کنند.اجتماع و گردهمایی عمومی ممنوع شده و مردم را دعوت به خودقرنطینگی می

های کینزی در چین، میزگرد مجازی را با مدیرعاملکننده مکفروشی و مصرفسابقه، شرکت خردهدر این دوره گذار بی

کننده سروکار دارند برگزار کرده و به گفتگو درباره تجربه مدیریت ا مشتری و مصرفهای پیشرو در چین که بشرکت

میاکی  موتونبو؛ APACها با ژان کراپس، مدیرعامل و یکی از روسای شرکت عملیات در دوران قرنطینه پرداخته است. آن

؛ فنگ هوا LVMHازم آرایشی یشل موتین مدیرارش عملیاتی شرکت عطر و لوم-مدیرعامل هلدینگ الوسن )چین(؛ جین

ند استارباکس ؛ بلیندا وانگ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بر1436سانگ نایب رئیس گروه اردوس و مدیرکل برند اردوس 

 مال صحبت کردند.رئیس هیئت مدیره وومارت و مؤسس دیونژونگ ژانگ در چین؛ و دکتر 

28 Belinda Wong 
29 Dr. Wenzhong Zhang 
30 Wumart 
31 Dmall 
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این دوره با آن مواجه شدند، اقداماتی که در تقلیل تاثیرات انسانی و اندازهای مشکالت اصلی که در ها و چشمها دیدگاهآن

 کنند.شان در این اپیدمی را مطرح میبازرگانی این ویروس نقش داشته و تغییر هدف عملیاتی

های تجاری و بازرگانی جدید در مهمانان این میزگرد معتقدند که ایجاد، گفتگو و ارائه پلن

اند. سرعت هایی است که تابحال با آن روبرو شدهارترین چالشمحیط نامطمئن یکی از دشو

عمل برای عرضه و ارائه وسایل بهداشتی و محافظتی، بیمه مکمل و دیگر مزایای سالمتی 

 موثرترین واکنش استراتژیک به این شرایط بوده که نقش حیاتی برای حفظ روحیه داشت.

 ترین نکات می باشد.برای این منظور ایجاد ستاد مرکزی بحران از مهم

های پشتیبانی به مشتریان با تشدید شدن بحران، ارتباطات دیجیتال با کارکنان، اقدامات امنیتی و تغییرات عملیاتی و پیام

وکارها حضور در فضاهای دیجیتال ها، کسبهای استراتژیک داشتند. با بسته شدن فروشگاهنقش حیاتی در تداوم واکنش

آفالین و چندکانال، تجارت عمومی و تجارت -به-های آنالین، فروشWeChatهای متنی جمله کمپینرا دوبرابر کردند از

دهی داخل فروشگاهی بدون تماس به مشتریان و کارفرماها های سفارشها، سیستمخالص. پس از بازگشایی فروشگاه

 احساس امنیت دادند.

طیری در حوزه تغییرات در فروش و ستاد مرکزی که به جز بحث بازگشایی و کارکنان، وظایف خ

 بازاریابی، مالی و زنجیره تامین در طول دوران کرونا دارد.

های حضوری نقش حیاتی در حفظ ریزی برای بازگشایی فوری فروشگاهمهمانان این برنامه همچنین عنوان کردند که برنامه

هایشان شده ن تجربه باعث نزدیکی بیشتر شرکترمق و روحیه شرکت در این بحران داشت. عده زیادی هم معتقدند که ای

 گردانند.ها همه چیز را به حالت عادی باز میدرحالیکه انتقال به حوزه دیجیتال را تسریع کرده است چرا که آن

 پذیرش تغییرات در حوزه تکنولوژی یا الزام برای  آنچه عصر کرونا نامیده می شود است.

خوانیم به این امید که مدیران کار در شرایط قرنطینه را می ه این مهمانان درباره تجربهدر ادامه برخی از تفکرات و اندیش

 سایر بازارها بهتر بتوانند خود را با شرایط مشابه وفق دهند.
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 چه بود؟ 19تان در دوران شیوع کووید ترین چالشکینزی: سختمک

هم زمانی که بود آن حفظ سالمت کارکنان چرخاندن چرخ کار و درعین حال: چالش اصلی موتونبو میاکی

های پزشکی و لباس محافظ را از ژاپن وارد کردیم چرا که دانستیم که مشتریان آلوده هستند یا خیر. ما شخصًا عینکنمی

شدند. هماهنگ کردن سنج جایی پیدا نمیهای تبها، ماسک و دستگاهکنندهکاالهای مصرفی و بهداشتی مثل ضدعفونی

ها باهم کرد بود چرا که شرایط هر منطقه و قوانین ساختمانبازکردن فروشگاه هم بسیار سخت و دائم تغییر میشرایط 

ها عمل کنند، دانند که اگر مطابق با قوانین محلی بدون مشورت با سرپرستمان میکرد. مطمئن بودیم که کارکنانفرق می

داشتن بود. همچنین بازنگه شان اولویت اصلیاحت درباره شرایطارتباطات شفاف و رجریمه نخواهند شد و بدانند که 

 هایمان بود.های کار دفتر یکی دیگر از چالشخاطر محدودیتدفتر مرکزی به

. شرایط به سرعت درمیان موجی از عدم قطعیت زیاد پیش ای وجود نداشتهیچ دستورالعمل و قاعده: بلیندا وانگ

ها به بستن بیش درباره چطور گذراندن این شرایط تصمیم بگیریم. ما از افتتاح فروشگاهای نداشتیم که رفت، پس چارهمی

شود( و ساعت در چین یک فروشگاه استارباکس جدید باز می 15فروشگاهمان رسیدیم )در حالت معمول هر  4300از 

شدن تمام چیزهایی که طی خیال این یعنی بی)کارمند( برداشتیم.  شریک 58000اقداماتی در راستای محافظت از 

دادم و فکر و ذکرم محافظت از امنیت فروشی یادگرفته بودم. باید کالً طرزفکرم را تغییر میسال در خرده 30

 مشتریان و شرکای استارباکس شده بود.

مان یا ادامه حیات کسب بخاطر حفظ جان کارکنانحدی بود که : سرعت و شدت این بحران بهمیشل موتین-جین

گیری سریع و . محیطی با برند و بازارهای مختلف نیازمند تصمیمشدیمکار میارمان باید هرروز بالفاصله دست بهو ک

 .مدیریت بحران است بحرانی که مشخصاً معلوم نبود که چه هست

چالش ما  ها و مراکز زندگی شبانه، ارتباط معمول ما با مشتریان را قطع کرد درنتیجه: بسته شدن رستورانژان کراپس

های مجازی و تجارت الکترونیک؛ آنالین به آفالین و تجارت عمومی توسط مردم انتقال منابع به داخل خانه از طریق کانال

کننده خانگی جدید مثل های مختلف و النچ و رونمایی تجربیات مصرفهای حوزهبود. که شامل طراحی دوباره پروموشن

دادند. شد، درحالیکه اینفلوئنسرهای دیجیتا فروش آنالین را انجام میالکترونیک میبازی رویدادهای و  پخش زنده موسیقی

مان پیوند دادیم تا مردم را تشویق همچنین بازاریابی را به سمت عرضه خانگی بردیم و آن را با برنامه وفاداریما 

صورت آزمایشی تماعی، بهو ترغیب کنیم که بازهم در دوران قرنطینه از ما خرید کنند. برای بازرگانی اج

های خرید کنندهعنوان نمایندگان و معرف برند و هماهنگهاو کارکنان را انتخاب کرده که بهکنندهمصرف
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های مسکونی مختلف عمل کنند. انجام تمام این کارها در زمان محدود در شرایط ها و مجتمعگروهی برای گروه

 د.قرنطینه چالش بسیار سختی برای تمام ما بو

کینزی: با نگاهی به شرایط گذشته، تاثیرگذارترین اقدامی که در شروع شیوع این مک

 بیماری داشتید چه بود؟

ای بودیم که پیشاپیش بخاطر حفظ جان شرکا، مشتریان و : ما از جمله نخستین برندهای مطرح و برجستهبلیندا وانگ

درصد  80همه بسته شدند. در دوران اوج و پیک بحران، کم هایمان را بستیم، هرچند که کمجامعه بیشتر فروشگاه

شان انگیزه هایی هم که باز مانده بودند محافظت از شرکا و تضمین سالمت و جانهای ما بسته بودند. در فروشگاهفروشگاه

یی برای کننده، استانداردهای عملیاتی سطح باالهای ضدعفونیماسک و ژل ینتصمیمات اولیه ما بودند. جدای از تأم

سنجید تیم که دمای بدن مشتریان را پیش از ورود میها گذاشدر ورودی« ایستگاه سالمت/امنیت»فروشگاه مصوب کردیم و 

شدند و در سنجی میکرد که حتمًا همه پیش از ورود ماسک زده باشند. تمام شرکا باید روزانه تبسنجی( و چک می)تب

کننده شسته و سطوح در فواصل هایشان را با مواد ضدعفونیصورت مرتب دستهتمام ساعات کاری عالوه بر ماسک زدن ب

را معرفی کردیم که سفارش دیجیتال از « تجربه بدون تماس استارباکس»طرح شدند. ما همچنین معین ضدعفونی می

در فروشگاه سپری  رساند و مشتریان زمان کمتری را بایدطریق موبایل است و تماس با کاربر انسانی را به حداقل می

عالوه اینکه جهت حفظ فاصله مناسب بین کردند، بههایمان در بخش البی خدمات محدودی ارائه میبرخی فروشگاه کنند.

 ها را کم کردیم.مشتریان، تعداد صندلی

داد تا روال و پیشرفت را ما هر روز صبح و عصر تشکیل جلسه می بحران  تیم مدیریت: دکتر ونژونگ ژانگ

اش این بود که از میان و نه نسخه دستورالعمل برای مقابله با سرایت و انتقال ویروس منتشر کردیم که نتیجه رسی کندبر

حال آلودگی گزارش نشده است. تیم ما برای خرید ماسک به کره جنوبی سفر صدهزارنفر نیرو و کارمندی که داریم تابه

میلیون  18ژانویه به پکن تحویل دهیم تا علیرغم فروش  20ین محموله را کرده و به لطف همان تیم اعزامی توانستیم نخست

درصد  90مساک در ماه نخست شیوع بیماری، موجودی انبار پایتخت تمام نشود. در شروع بحران، شرکت ما بیش از 

 ینمچنین تأمکرد تا میزان انتقال ویروس در شهر به حداقل برسد. ما همی ینهای فروخته شده در پکن را تأمماسک

شود و به برابر کردیم تا مطمئن شویم که شهر دچار مشکل کمبود و قحطی نمیسبزیجات تازه و گوشت به پکن را سه

 های ووهان هم غذا و سایر تجهیزات اهدا کردیم.ها و انجمنبیمارستان

لباس محافظ تهیه کرد. ما  کارمند شرکت ماسک و 26000شرکت ما برای تمام  ین: شبکه جهانی خرید و تأمژان کراپس

اندازی کردیم که آموزش بهداشتی و سالمتی و اقداماتی برای سیستم دیجیتال پشتیبانی و پیگیری سالمت کارکنان را راه

ها فراهم کردیم فروشها و دفاتر هم درکنارش داشت. پشتیبان جریان وجوه نقدی برای عمدهضدعفونی کردن آبجوسازی

173 بیدارى اقتصادى: مرکز تخصصى توسعه کسب و کار اتاق بازرگانى اصفهان

PC
Stamp



شان را باز کنند. ها دادیم تا بتوانند دوباره فروشگاهفروشکننده هم به خردهاسک، دستکش و ضدعفونیو ابزارهایی مانند م

روزه را تعریف کردیم که با اتاق عملیاتی متمرکز بر رفاه کارکنان  100و  30های عملیاتی هفت، طرحما همچنین 

شد. هدف طرح سی روزه، تغییر شکل یهای محافظ شروع مو مسئولیت اجتماعی ازجمله اهدای ماسک و گاون

روزه به دنبال ارتقا و رشد کسب و کار چین پس از  100که طرح کسب و کار و ادامه دادن عملیات بود، درحالی

مان را برحسب کانال و منطقه تفکیک گذاریهای زیاد این امکان را به ما دادند تا سرعت و میزان سرمایهداده بحران بود.

 حال روند پیشرفت را شهر به شهر کنترل و پایش کنیم.کنیم، درعین

ما اقدامات امنیتی را تعریف و وضع نمودیم و در  مان بود.اولویت اصلی ما حفظ جان کارکنان: میشل موتین-جین

این مان در کل آسیا تشکیل شد. و ارسال صدها هزار ماسک برای کارکنان ینکاملی برای تأم ینکمتر از ده روز زنجیره تأم

سپس با تاکید بر تجارت سابقه بین منابع انسانی و کارکنان لجیستیک بود. امر مستلزم میزان مشارکت و هماهنگی بی

های جدیدی برای پشتیبان را داشته و راه ینکه مدیریت زنجیره تأمالکترونیک به کارمان ادامه دادیم درحالی

 دورکاری کارکنان دفتری از خانه ارائه دادیم.

هایی را بین کارکنان حفظ رابطه قوی با مشتریان و کارکنان. ما بسرعت ماسک: واکنش سریع و هوا سانگفنگ 

شاید حرکت کوچکی باشد اما  مان توزیع کردیم.( همراه با پیام حسن نیتVIPمشتری ویژه )وی آی پی/ 500و 

ار گرفت. ارتباط سریع و مؤثر الزمه و قر مان شد و مورد تقدیر مشتریانباعث ایجاد حس اعتماد به ثبات سازمانی

اصل کار بود، درنتیجه ارسال نامه به تمام کارکنان در صدر امور قرار گرفت و در نامه تمام قد حمایت و پشتیبانی خود از 

مان رابطه با مبانی هم تیم اختصاصی برای تسریع روند توسعه کسب و کار آنالینکارکنان را اعالم کردیم. در 

چت استفاده کردیم تا کارکنان و مشتریانی . از ویصورت آفالین سخت بوددیم چرا که تحقق این هدف بهتشکیل دا

روز هستیم. سپس که بخاطر فروش و حراج سال نو چینی نسبت به روزهای معمول بیشتر بودند مطمئن شوند که به

راه بیندازیم که به فروش ا موفقیت بهب« عشق درمان درد است»را با شعار چت روز ولنتاین توانستیم کمپین وی

 .مان کمک کردجدید پوشاک آنالین الین

بار از کل کشور مواد اولیه را خریداری و های کشمیر را دوباره راه انداخت اما اینژانویه کارخانه کت 26اردوس هم در 

های استریلیزه و گندزدایی همچنین روشهای محافظ کرد. ما و لباس های کشمیری شروع به تولید ماسکجای تولید کتبه

کمک همین کار توانستیم در ایالت خودمختار مغولستان درونی روند این اپیدمی را تحت ای را انجام دادیم که بهحرفه

واسطه در ژاپن تماس گرفت و به Mitsuiکنترل دربیاوریم. همزمان، رئیس هیئت مدیره گروه شخصاً با رئیس شرکت 

فوریه، مواد  5ای از اقصی نقاط دنیا کرد. از ه درخواست کمک برای خرید مواد محافظ تخصصی و حرفهشراکت چندسال

 8فوریه،  9میلیون یوان به کشور سرازیر و به خطوط مقدم مبارزه با این اپیدمی ارسال شد. در  20اولیه به ارزش بیش از 
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 Erdos»هایشان راقبت و حمایت از کادر درمان و خانوادهکمک کردیم تا برای م Song Qinglingمیلیون یوان به بنیاد 

Warmth Fund ».را تشکیل دهد 

کینزی: آیا دو سه هفته ابتدای شیوع بیماری در مقایسه با روزهای اخیر بواسطه مک

تان بوجود ای در اقدامات و اهدافحالت طبیعی، تفاوت عمدهتثبیت/یا بازگشت اوضاع به

 آمده است؟

مان و تدام کار گیری سریع برای حفظ جان کارکنانهای نخست ما بیشتر روی تصمیم: در هفتهتینمیشل مو-جین

حاال هدف مدیریت ریکاوری و بازگشت در چین است با متمرکز بودیم. اما  ینها و حفظ زنجیره تأمفروشخرده

ال حاضر، پیامدهای فروشی و آماده شدن برای از سر گرفتن. همچنین درحبازگشایی تدریجی شبکه خرده

. که کنیممیان مدت شیوع این ویروس در تمام دنیا و بحران مالی و اقتصادی پس از آن را تجزیه و تحلیل می

مان همراه خواهد بود مانند سرعت بیشتر از حد های چینیکنندهاحتمااًل با تغییرات سریع در عادات مشتریان و مصرف

شود. کم برای چندماه کمتر میشان دسحالی که سفرهای هوایییکی و آنالین، درعینانتظار در پیوستن به تجارت الکترون

اندازهای بلندمدت و قابلیت استراتژیک را بخصوص در بازار تاکید روی مدیریت بحران به منزله این نیست که باید چشم

میلیون  40سفارش برای  ینرا به سمت تأمچین خود  یندر هفته پایانی، زنجیره تأم یتاً مهمی مثل چین نادیده بگیرید. نها

 ها را به خدمات بهداشت ملی فرانسه توزیع کنیم.ماسک جراحی برده تا آن

: از ابتدا ما متعهد شدیم که حقوق و مزایای شرکایمان را حتی وقتی تعطیل هستیم هم پرداخت کنیم، مزایای بلیندا وانگ

 Partner Assistance Programواده به ویروس تسریع کردیم و برنامه بیمه را در صورت ابتالی کارکنان یا اعضای خان

(PAPرا برای مشاوره به شرکا و خانواده ) هایشان و تقبل هزینه توسط شرکت ترتیب دادیم. با بهتر شدن شرایط، هدف به

برای بازگشایی شروع شد سمت بازگشایی دوباره رفت که نه تنها برای کار بلکه برای روح شرکت حیاتی بود. برنامه ریزی 

شدند، اولویت اصلی ما حفظ جان کارکنان و اطمینان از داشتن ها بسته میحالی که هنوز تعداد زیادی از فروشگاهدرعین

 هایمان دوباره باز شدند.درصد فروشگاه 90محیط کار سالم بود. درحال حاضر بیش از 

تقاضا برای غذاهای تازه و کاالهای عمده اساسی و ماسک و  نی: در روزهای نخست بحران، هدف تأمدکتر ونژونگ ژانگ

ایستگاه تحویل عمومی  3000محافظ بود. میزان تقاضا برای تحویل در منزل و خرید بدون تماس بسیار باال بود. ما حدود 

مایحتاج  ینر تأمداد. کاری که نقش مهمی دمحله پکن را پوشش می 4000آنالین به آفالین برپاکردیم که بیش از نیمی از 

های موبایل بسیار زیاد شدند. انتظار روز نخست سفارش 10در کرد و مردم شهری که در حصار قرنطینه بود ایفا می

رود که این الگو حتی حاال که شرایط ویروس تحت کنترل درآمده هم همچنان روند روبه رشد خود را ادامه می

 دهد.
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ژانویه بود که سفر و رفت و آمد به ووهان  20کردیم، تازه از احساس بحران نمی : اوایل ژانویه ما هنوزمیاکی موتونبو

ممنوع شد. پس از بسته شدن شهر، وبینار نشست رهبری با حضور مدیریت چینی را برگزار کردیم که تجربه حضور در 

ولت ارائه کردند و ما این دهنده دهای نظمهایی درباره واکنشها توصیهاپیدمی سارس )سندرم حاد تنفسی( داشت. آن

ها را جهت حفظ جان کارکنان تغییر دادیم. همچنین ملزومات دستورالعمل را به مناطق مختلف رساندیم و روال بازگشایی

منظور آماده لیوانی را به میزان بیشتری عرضه کردیم. با بدتر شدن بحران، دولت بههای نیمهبیشتر بخصوص ماسک و نودل

موقع فرایندهای تولید خود را بررسی و براساس اصول ها را داد. آنهای جدید دستور بستن فروشگاهنتپیشگیری از عفو

 ینها با کمبود نیرو مواجه شده و تحت فشار برای تأممان از این بابت بود که کارخانهسالمت تغییراتی اعمال کردیم؛ نگرانی

ها را کاهش دادیم. همچنین بود مواجه شویم، بنابراین سفارشهای اورژانسی، ممکن است در بخش بهداشت با کمسفارش

کاالهای  ینهای تأموجه انداختیم. درحال حاضر، فروشگاه یننگاهی هم به فاینانس اضطراری در صورت مشکالت تأم

و  به حالت نرمال برگشته و کمبود نسبتًا کم است و هدف امروز ما عادی کردن شرایط دفاتر مرکزی یباًمصرفی تقر

 اند.های معاف از مالیات است که دچار آسیب اقتصادی شدهکارمان نجات فروشگاه ینترهایمان است. مهمفروشگاه

تفاوت اصلی در طرزتفکر سازمان است که از تفکری آشفته و مختل به اطمینان رسیده است : فنگ هوا سانگ

ریزی استراتژیک رفتیم؛ و نگاهی ل درآمد، سراغ برنامه. وقتی شرایط تحت کنتراندو مردم روتین کار دفتری را پذیرفته

جو و پرتکاپو را سلطه ساله که بیشتر اهداف چندکانالههای سهبه سفارش از راه دور برای فصل بعد داشتیم. همچنین طرح

کار سرعت و سایر اقدامات استراتژیک با هدف رشد کسب و  ینشامل شده هم دستخوش تغییر و اصالح شده و زنجیره تأم

 اند.بیشتری گرفته

 ین: در چند هفته نخست، هدف حفظ جان کارکنان و آمادگی برای ادامه دادن عملیات تجاری و زنجیره تأمژان کراپس

روندهای مصرف کننده جدید را توسعه داده و ترندهای موجود مثل ، دوباره به حالت رشد بازگشتیم؛ یراًبود. اخ

 تجارت دیجیتال سرعت گرفتند.

روزها در مبارزه با های مختلف دنیا که اینکینزی: پیشنهاد و توصیه شما برای شرکتمک

 برند چیست؟در قرنطینه بسر می 19کووید 

: شجاع و مراقب باشید. شجاعت و جسارت برای گرفتن تصمیمات سریع توسط تیم مدیریت بحران میشل موتین-جین

تان باشید، برای تداوم کسب و کارتان ب و کار را داشته باشد. مراقب تیمکه توان مناسب برای حفظ تداوم و استمرار کس

کنند. مهم هایی را درنظر بگیرید که در جلو و پشت صحنه کار میهمیشه اول سالمت و امنیت مالی مردم و آن

شان است. ترکیبی از شجاعت مدیریت، کار تیمی و تان حس کنند که مدیریت پشتاست که کارکنان
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هایتان بازتابی از امید و آرزوهایتان بگذارید که انتخاب»قول نلسون ماندال: پذیری باال الزم است. بهفانعطا

«هایتان.باشند نه ترس

ای برای اتخاذ سرویس سالهبندی حداقل یکاعتقاد ما، بحران ویروس کرونا زمان: به ونژونگ ژانگدکتر 

های لویت. پیگیری اینکه چطور سلیقه و اواه دور بوجود آورده استخواروبار چندکانالی مثل سفارش و تحویل از ر

را تغییر داده  سفارش آنالین در دوران قرنطینه تغییر کرده الزم و ضروری است؛ مشتریان سعی کردند که رژیم غذای خود

رات قابل توجهی ش تغییو توازنی میان غذاهای آماده بیرونی و خانگی ایجاد کنند، ضمن اینکه برندهای پرفروش هم دستخو

 شدند.

ادگی برای : با فرض اینکه این قرنطینه قرار است طوالنی باشد، نخستین گام حفظ جان کارکنان و آممیاکی موتونبو

قویت تهیچ شرکتی اگر برای ابد بسته بماند اصالً زنده نخواهد ماند، توانمندسازی و بازگشایی دوباره است. 

سیار ان در بازگرداندن حیات و زندگی به حالت نرمال بسیار ضروری است ارزش بکارکنان با این پیام که کارش

 کسانی که در موقعیت انجام این کار هستند باید از مؤسسات پزشکی حمایت کنند.باالیی دارد. 

از  بهترین رویه در محصوریت و محدودیت و محافظت ای برای ارائههای منطقه: تقویت و توانمندسازی تیمژان کراپس

پذیری هایی که در خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند انعطافای چون امنیت، کیفیت و کار. به تیمموارد غیرقابل مذاکره

تری نسبت به اوضاع داشته باشد با فرض اینکه شرایط در هر شهری و قدرت اجرایی و اختیار بیشتری داده تا. اکنش سریع

ای از های نوآورانهدنبال شکلبه ن زده به سمت غذاهای خانگی روی آورده وهای بحراکننده. مصرفکندیفرق م

های های خانگی هستند، درعین حالی که کامالً آماده بازگشت به کار بوده، این امر فرصتی است برای کسب و کارسرگرمی

 کنند. ینچاالک که نیاز و تقاضاهای نوظهور مشتریان را تأم

در  تان متمرکز شوید.طینه این است که قوی باشید و نترسید و روی نحوه واکنشاصل در قرن: فنگ هوا سانگ

ها نیازی به ایم که بسیاری از شغلعصر دیجیتال، یک سازمان قدرتمند باید همیشه متصل باشد و در این شرایط فهمیده

عتماد کارکنان را مش عمل کرده تا اتعامالت و ارتباطات رو در رو ندارند. گروه مدیریت و رهبری باید با خونسردی و آرا

آید. اگر همه چیز خوب پیش رود، پس شمار میحفظ کند، چرا که این اصل و کلید کنارهم نگه داشتن و اتحاد شرکت به

 تر خواهید داشت.از این بحران، سازمانی متحد و منسجم

س و رئیس سابق هیئت مدیره آن( گذار استارباک)بنیان 32هاوارد شولتز آید که چطوریادم می: بلیندا وانگ

. این جمله در ذهنم مانده و در این بحران به کمک توان تصمیم اقتصادی دانستگفت هرتصمیمی را نمیهمیشه می

بهترین کاری که شرکا، مشتریان و  همین حرف شولتز فهمیدم که چکار باید انجام دهم. به اصل بنیادین متوسل شدم:

32 Howard Schultz 
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های ما هستند که چیز نامعلوم و مبهم است، این ارزشچیست؟ در دورانی که همهکشورمان باید انجام دهند 

 راه و مسیر را همچون چراغی برایمان روشن 
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Organization Practice

Applying past  
leadership lessons to the 
coronavirus pandemic 

Three seasoned leaders describe what they learned from managing 
through past crises. 
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