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بر کنترل انتشار ویروس  ای است که بیشتر کشورهاچند هفته

ی کامل را اند و بیشترشان استراتژی قرنطینهکرونا تمرکز کرده

کنند. به تازگی، این وضعیت شروع به تغییر کرده است؛ اعمال می

طی روزهای اخیر، چند کشور شروع به برقراری تعادلی بهتر بین 

اند. اما چیزی که و احیای اقتصاد نموده« از بین بردن منحنی»

ی قبلی، . در مقالهدهد ابهام درمورد آینده استهمه را عذاب می

شده را شرح دادیم؛ بر اساس این ی انتخاباستراتژی قرنطینه

توانند به تدریج، کارشان ها میاستراتژی، برخی از مناطق و بخش

سازد تا تعداد ای ما را قادر میرا از سر بگیرند. چنین استراتژی

ها شوند؛ تعریف کنیم که اجازه دارند وارد خیابانی کسانی را بهینه

شان حفظ توانیم اطمینان حاصل کنیم که زندگیوسیله، میبدین

 رسانیم.شان را به حداقل میهای زندگیگردد؛ همچنین، هزینهمی

ی گزینشی را در این مقاله، عناصر موردنیاز برای راهبرد قرنطینه

دقیق از گسترش ویروس در  دهیم: درکیبرای کار کردن شرح می

های کشور؛ اهمیت اقتصادی هر بخش در هر منطقه؛ ی بخشهمه

های موردنیاز برای پیروی از فرآیند آزمایش، ردیابی و ظرفیت

گیری فیزیکی و حفظ های فاصله( و پروتکلTTCسازی )ایزوله

های ویژه ایمنی. در برخی از موارد، گسترش ظرفیت  بخش مراقبت

(ICUهم ) گردد. اگر یکی دیگر از عناصر کلیدی محسوب می

های ها بتوانند این الزامات را به خوبی، محقق کنند و سیستمدولت

اطالعاتی موردنیاز برای درک واقعی عوامل موثر و غیرموثر را 

 رفت از این کابوس بیابند.توانند راهی برای برونبسازند، می

 دها با هم برابر نیستنی استراتژیهمه

سازی های ایزولهکشورهای مختلف از طیف وسیعی از استراتژی

گیر کرونا مبارزه کنند. اند تا با بیماری همهفیزیکی استفاده کرده

توان آنها را به دو باوجود منحصربفرد بودن هرکدامشان، می

استراتژی کالن تقسیم کرد که هرکدام بر طرز فکر خاصی مبتنی 

 است:

ی کامل کشور برای محدود کردن رنطینه: قی کاملقرنطینه -

ای که، تنها اش، به گونهجابجایی ویروس و کاهش میزان جابجایی

های ضروری اجازه داشته باشند کار کنند و مردم تنها برای بخش

شان، همچون غذا و دارو، از خانه خارج تامین نیازهای ضروری

همچون اند، شوند. چندین کشور از این راهبرد پیروی نموده

 فرانسه، آرژانتین و کلمبیا.

ای که، ی نسبی به گونه: قرنطینهی گزینشیقرنطینه -

ها اجازه داشته باشند کار های اصلی و برخی دیگر از بخشبخش

های مربوط به خود باشند. به طرق کنند و هر کدام دارای پروتکل

سد راند؛ به نظر میمختلف، کشورها این استراتژی را اجراء کرده

ترین پروتکل امکان ردیابی ویروس کرونا را داشته باشد و موفق

ها را قادر سازد تا کسانی را ایزوله کند که پاسخ آزمایش دولت

کرونایشان مثبت است؛ همچنین، الگوهای جابجایی مردم را 

ی های شیوع بیماری را بیابند. کرهوسیله، زنجیرهردیابی و بدین

 استراتژی استفاده کرده است. جنوبی باموفقیت، از این 

باتوجه به ظرفیت مراقبت بهداشتی هر کشور، هر دو استراتژی در 

پی مدیریت میزان شیوع است، اما هرکدام از آنها بر طرز فکر 

متفاوتی مبتنی است. کشورهایی که در پی اعمال قرنطینه به 

اند شاید منتظر تولید واکسن یا درمانی صورت کامل و طوالنی

خواهند میزان ند؛ تا زمان محقق شدن یکی از این دو، آنها میموثر

ابتال به کرونا را به حداقل برسانند و ظرفیت مراقبت بهداشتی را 

ی این عقیده است کنندهی گزینشی بیانافزایش دهند. قرنطینه

که درصد باالیی از افراد پیش از تولید یک واکسن موثر،  به کرونا 

دهیم، شاید انطور که بعدا هم توضیح میمبتال خواهند شد. هم

ی کامل در ی گزینشی مستلزم اعمال قرنطینهاستراتژی قرنطینه

ی زمانی کوتاه باشد تا بتوان ظرفیت مراقبت بهداشتی چند برحه

را افزایش داد یا اینکه، سرعت انتقال ویروس کرونا آنقدر افزایش 

 خواهد یافت که دیگر نتوان آن را کنترل نمود. 

اگر منحنی شیوع بیماری در گذر زمان را ترسیم کنیم، معلوم 

خواهد شد که بخاطر نبود یک واکسن یا درمان موثر، تعداد افراد 

مبتال به کرونا و افراد نیازمند به مراقبت بهداشتی در هر سه برنامه، 

ی ی کامل یا قرنطینهواکنش، قرنطینهمشابه هم خواهد بود: عدم

(. البته، با اعمال هر کدام از این دو استراتژی، گزینشی )تصویر یک

بهایی که افراد باید از طریق جان یا جیبشان بپردازند به صورت 

 چشمگیری، فرق خواهد داشت. 

ی از بین بردن منحنی به خوبی، اثبات شده است، اما این دو ایده

کنند. استراتژی کالن آن را به دو روش متفاوت اعمال می

تواند در از بین بردن منحنی موثر باشد، اما در مل میی کاقرنطینه

استفاده از بخش تواند به عدمی گزینشی، میمقایسه با قرنطینه

ی آبی توجهی از ظرفیت مراقبت بهداشتی منجر گردد )ناحیهقابل

های بیش رنگ در شکل یک(؛ همچنین، بخاطر اعمال محدودیت

 ر مردم تحمیل کند.های غیرضروری بتواند هزینهاز حد، می

تواند مدت زمانی را افزایش مدت میی طوالنیبه عالوه، قرنطینه

های اقتصادی محدود شده است؛ این دهد که در طول آن، فعالیت

های غیرضروری بر مردم تحمیل کند تواند هزینهمسئله هم می

مان از چند سازیی خاکستری در شکل یک(. در مدل)ناحیه

ی اقتصادی دهد که هزینهای هدفمندمان نشان میهکشور، ارزیابی

های ناشی از ی کامل حداقل، دو برابر بیش از هزینهقرنطینه

های گزینشی خواهد بود. به عالوه، در صورت تداوم استراتژی

ی کامل به مدت چند ماه، شاید تا بیست درصد از تولید قرنطینه

ی از موارد، ناخالص ملی هر کشور صرف این قضیه شود. در خیل

ی اقتصادی و اجتماعی را تواند چندین دهه توسعهاین مسئله می

 نابود کند.
 1شکل 
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 مشاهده است.قابل های متفاوت قرنطینه به خوبی،در شکل زیر، خالء بین استراتژی

 

 

 

 

 

سازد تا ی گزینشی کشورها را قادر میاز سوی دیگر، قرنطینه

ها باالجبار، از هایی کم شود که دولتمدت زمان محدودیت

سازی برخی عناصر بر فعالیت اقتصادی طریق تلفیق و بهینه

 کنیم. اند؛ در این مقاله، این عناصر را توصیف میاعمال نموده

ی گزینشی راهبرد هرسد قرنطینباوجود اینکه، به نظر می

تری باشد، در خیلی از کشورها، همچنان قرنطینه هوشمندانه

آمیز گذر از اعمال خواهد شد، چون درمورد چگونگی موفقیت

دانیم؛ همچنین، بستر ی انتقال، هنوز خیلی چیزها را نمیمرحله

 توجهی، با بستر دیگر کشورها فرق دارد. هر کشور به شکل قابل

کنیم که توان فائق آمد. اینطور استدالل میمی بر این ابهامات

اگر کشورها از لحاظ استراتژیک، مشخص کنند چه کسانی و در 

ها را دارند و همچنین، ابزار چه زمانی حق رفت و آمد به خیابان

مناسب برای کنترل گسترش ویروس را در اختیار داشته باشند 

نها آمادگی بهتری و افراد مبتال به بیماری را مدیریت نمایند، آ

 برای کنترل این بیماری خواهند داشت. 

ها را دارند؟ برزخی چه کسانی حق آمدن به خیابان

 کنندهناراحت

ی گزینشی، خطر شیوع کرونا بین براساس استراتژی قرنطینه

کند؛ این مسئله بخاطر شرایط فردی آنها افراد مختلف فرق می

 ها و تعامالتشان است. و ماهیت فعالیت

 واکنشعدم

 کامل یقرنطینه

 ظرفیت افزایش گزینشی یقرنطینه

 بهداشتی مراقبت

 یاولیه ظرفیت

 بهداشتی مراقبت

 یناخواسته افزایش

 شدهصرف زمان میزان

 مداخله انجام برای

 مراقبت ظرفیت

 بالاستفاده بهداشتی

 به نیازمند بیماران

 بهداشتی مراقبت

 بیشتر

  کمتر

 زمان  بیشتر کمتر 
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کند؛ این ی گزینشی، خطر شیوع کرونا بین افراد مختلف فرق میبراساس استراتژی قرنطینه

 ها و تعامالتشان است.مسئله بخاطر شرایط فردی آنها و ماهیت فعالیت
 

 

ی شیوع باید در ای، افراد مبتال و زنجیرهبراساس چنین قرنطینه

دوران شیوع بیماری، قرنطینه شوند. همچنین، افراد 

های ترها و افراد مبتال به بیماریپذیرتر )مسنآسیب

ای( و کسانی که خیلی احتمال دارد ویروس را به زمینهپیش

ر خانه دیگران سرایت دهند )همچون کودکان( باید آنقدر د

بمانند که سرعت شیوع آنقدر کاهش یابد که بتوان بدون خطر، 

با دیگران تعامل برقرار کرد. با این حال، اجباری کردن 

سازی فیزیکی برای دیگران دشوارتر است، چون این افراد ایزوله

ی اقتصادند. جدا کردن آنها بر میزان ترین مردم در عرصهفعال

ه تاثیری جدی دارد. بدون در درآمد و زندگی مردم یک ناحی

توانند از راه دور، کار کنند، باید پی نظر گرفتن کسانی که می

برد که در رابطه با دیگر افراد، چه باید کرد: کارگران در 

های غیرضروری که معموال، بیشتر افراد را تشکیل بخش

دهند، بخصوص، در اقتصادهای نوظهور و اغلب، غیررسمی. می

مچون تولید، ساخت و ساز، تجارت، خدمات هایی هفعالیت

های کلیدی تا هشتاد درصد از تولید ای و دیگر بخشحرفه

دهند. آنها چه زمانی باید ناخالص داخلی هر کشور را تشکیل می

به سر کارشان برگردند؟ اگر زود کاری صورت میگیرد، چند  

 شغل از بین خواهد رفت؟ 

محلی را شرح دادیم؛  ی جدیدمان، چهارچوب واکنشدر مقاله

ی این چهارچوبی برای کمک به رهبران برای خروج از قرنطینه

کامل است. بخاطر مشکالت ناشی از جلوگیری از گسترش 

ی کامل را ویروس در شهرهای بزرگ، خیلی از کشورها قرنطینه

توان زمان خرید و در اند. از طریق این استراتژی، میبرگزیده

سازی و از فروپاشی کشور ت، ظرفیترابطه با سیستم بهداش

جلوگیری کرد. چهارچوب واکنش محلی موید این ایده است که 

میزان شیوع بیماری و ظرفیت مراقبت بهداشتی در مناطق 

گوناگون در هر کشور، با هم فرق دارد. چهارچوب واکنش محلی 

های واقعی تشکیل شدن تا بتوان بر دادههای مبتنیبینیاز پیش

ی ویروس، پیش رفت؛ همچنین، ا سرعت رشد فزایندههمراه ب

سازد تا به طور  تدریجی، این چهارچوب رهبران را قادر می

ی کامل خارج کنند و آثار منفی تک مناطق را از قرنطینهتک

خارجی شدیدترین اقدامات در راستای اعمال قرنطینه را به 

کشور حداقل برسانند. در تصویر دو، نمایی از مناطق در یک 

 نشان دادن شده است. 

بندی و توانند مناطق را اولویتدر هر منطقه، کشورها می

اش، وسیله، براساس خطر انتقال ویروس و اهمیت اقتصادیبدین

دوباره آنها را فعال کنند. هر چه خطر کمتر و اهمیت اقتصادی 

توان آن بخش را دوباره فعال بیشتر باشد، با سرعت بیشتری، می

 کرد.

هایی دوباره فعالیتشان را از سر تی مشخص شد چه بخشوق

توان آنها را با هم در یک دسته قرار داد؛ همچنین، اند، میگرفته

و تدریجی  توانند آنها را برای از سرگیری دوبارهرهبران می

فرآیندی که در چند مرحله،  -های اقتصادی، آماده کنند فعالیت

های بهداشتی هبران پروتکلبه اتمام خواهد رسید. همچنین، ر

ها را تعیین اندازی این گروه از بخشو رفتاری موردنیاز برای راه

خواهند کرد. کشورهای حامی این راهبرد به صورت 

ها دهند مردم به خیابانشده و االکلنگی، اجازه میساختاربندی

های بیایند. با این حال، با افزایش تعداد کسانی که به فعالیت

گردند، به طور طبیعی، خطر گسترش ویروس شان بازمیروزمره

انگاری این مسئله، شاید و در صورت نادیده -یابد هم افزایش می

ی شیوع بیماری دوباره به اوج برسد و به اعمال مجدد قرنطینه

های رفتاری و و پروتکل TTCکامل نیاز باشد. در این حالت، 

ند که امکان اعمال پایدار ابهداشتی اعمال خواهد شد: آنها ابزاری

 سازند. های گزینشی را با گذشت زمان، فراهم میقرنطینه
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 های اقتصادی در آنها بیشترین احتمال را دارد.تواند مناطقی را نشان دهد که از سرگیری فعالیتچهارچوب واکنش محلی می 

 تصویر چهارچوب واکنش محلی

 

 

 

 

 ها اینقدر مهم است؟ها و پروتکلچرا آزمایش ظرفیت

توانند ی اجتماعی، دو متغیر دیگر هم میبه غیر از رعایت فاصله

و اعمال  TTCبه کاهش میزان شیوع کرونا کمک کنند: 

های دقیق و قابل اجرای رفتاری و بهداشتیِ حاکم بر پروتکل

 تعامالت فردی در فضاهای عمومی. 

ای شیوع را آزمایش کردن امکان محدودسازی هدفمند زنجیره

شان بخصوص، در رابطه سازد. با این حال، بکارگیریفراهم می

هایی را به همراه با مدیریت ظرفیت مراقبت بهداشتی، چالش

 خواهد داشت. 

تاکنون، خیلی از کشورها ظرفیت کافی برای اعمال یک 

اند. این مسئله استراتژی موثر به منظور انجام آزمایش را نداشته

لزومات و تجهیزات در به همراه تالش کشورها برای تامین م

ای بغرنج و پیچیده برای رهبران بازارهای جهانی به مسئله

شود: چگونگی تخصیص ظرفیت محدود آزمایش. تبدیل می

توانند ی گزینشی میی قرنطینهکنندهکشورهای اعمال

های خاصی از مردم استراتژی آزمایشی را اعمال کنند که بخش

ان ظرفیت مراقبت بهداشتی، را هدف قرار دهد و با افزایش میز

توان ی منطقی زیر، میآن را گسترش دهند. براساس رابطه

 ها را تعریف نمود: بخش

های . بیشتر بخاطر بیمارانی که نشانهآزمایش متمرکز -

بیماری در آنها وجود دارد و کارگران ضروری )بخصوص، 

کارمندان پزشکی( ، کشورها باید از ظرفیت کنونی انجام 

سازی، خود این ش استفاده کنند. در اولین مراحل ظرفیتآزمای

های موجود را کامال، به خود تواند به تنهایی، آزمایشکار می

 اختصاص دهد.

. با فراهم شدن آزمایش گزینشی برای ردیابی بیماری -

های بیشتر، کشورها باید به سرعت، مردم امکان انجام آزمایش

وسیله، و آزمایش کنند؛ بدین های شیوع، شناساییرا در زنجیره

گسترش 

 ویروس

 کمتر

 بیشتر

اندازه دایره= 

تولید توزیع 

ناخالص داخلی 

 منطقه ای

آمادگی از سرگیری 

 فعالیت اقتصادی

 آماده

 عدم آمادگی

 1ی مرحله

 2ی مرحله

 3ی مرحله

 4ی مرحله

آمادگی سیستم 

 بهداشت عمومی
 کمتر بیشتر
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از افزایش ابتالی مردم جلوگیری به عمل خواهد آمد. سرانجام، 

گاه ردیابی بیماری و اجرای این کار به چهارچوب و تکیه

گیری کرونا تبدیل خواهد شد، همچون ها در دوران همهپروتکل

های کاربردی سازی هوشمند از طریق برنامهاستفاده از ایزوله

 سازی.مرجعتری و زمینکامپیو

. و باالخره های تصادفی در مقیاسی بزرگانجام آزمایش -

توانند به اینکه، با محقق شدن ظرفیت کامل کشورها، آنها می

طور تصادفی، مردم را برای انجام آزمایش، انتخاب کنند؛ این 

کار با هدف ایجاد یک سیستم اعالم اخطار زودرس، صورت 

تواند از شیوع شدید بیماری در ایش میگیرد. این نوع آزممی

 آینده جلوگیری کند. 

 

ی شیوع را ردیابی و آن را ها باید زنجیرهی دوم، دولتدر مرحله

توان به ترکیبی از ها میمحدود کنند. از جمله بهترین روش

های کاربردی کامپیوتری ردیابی دستی با استفاده از برنامه

ها امکان ردیابی موثر را افزایش امهیابی اشاره کرد؛ این برنزمین

ها نیاز داشته باشند به مردم منافع فردی دهند. شاید دولتمی

 اش را بگویند.و جمعی همکاری به منظور افزایش تاثیرگذاری

داشتن مردم در خانه ضروری سازی و نگهو باالخره اینکه، ایزوله

رد. پیروی توان شیوع بیماری را محدود کاست؛ از این طریق، می

ها مطرح های دولت سواالتی را برای دولتاز دستورالعمل

کند که پاسخ به آنها دشوار است. در رابطه با کسانی که از می

ها باید چه کار کنند؟ کنند، دولتها پیروی نمیدستورالعمل

خواهند پیروی کنند، اما همچنین، در رابطه با افرادی که می

ند با چند نفر دیگر در آن زندگی چون خانه ندارند یا مجبور

پذیر همچون کودکان یا پدر و مادر کنند )مثل افرادی آسیب

ی هتل یا آپارتمانی با ها چه باید بکنند؟ تهیهبزرگان(، دولت

حلی موثر باشد، تواند راهسازی میی دولت برای ایزولههزینه

ی بخصوص، در رابطه با افرادی که آلوده شدنشان بوسیله

اری اثبات شده و آنها باید به دقت زیرنظر گرفته شوند تا بیم

 ی شیوع شکسته شود. زنجیره

ها احتمال انتقال ویروس را کامال معلوم است که تعامل انسان

های عمومی همچون کند. در این حالت، پروتکلایجاد می

ی مردم هنگام رفت و آمد بیرون از خانه گذاری توسط همهنام

ها های عمومی همچون پارکداقل فاصله در مکانو نیز رعایت ح

ی مردم اجباری شود. با تواند برای همهها میو خواربارفروشی

ها خطر بیشتری این حال، باتوجه به اینکه، برخی از فعالیت

های رفتاری و مرتبط با دارند، مقامات باید برای همه، پروتکل

کنند. در های سنی مختلف تدوین سالمتی متناسب با گروه

ها، احتمال شیوع صورت تدوین و اجرای موثر این پروتکل

 بیماری به شکل بنیادی، کاهش خواهد یافت )شکل سه(. 

ها به منظور تایید استراتژی کاهش انتشار ویروس، شاید دولت

ی افراد مبتال دارو و تجهیزات بخواهند مطمئن شوند که همه

از این رو، ساکنین  کنند؛پزشکی موردنیازشان را دریافت می

ی مناطق باید از چگونگی تقویت سیستم مراقبت همه

 شان، درک واضحی داشته باشند.بهداشتی

 

 باید ساخت؟ ICUچقدر ظرفیت 

یکی از متغیرهای  ICUهای ها در بخشمیزان کنونی  تخت

گذاران باید مدنظر داشته باشند. هر بخش مهم است که سیاست

تواند بر تعداد شود میجدیدی که به سیستم بهداشت اضافه می

کند تاثیر گذارد. به عالوه، هر افرادی که جانشان نجات پیدا می

ش یابد، زمان در کشوری افزای ICUچه افزایش ظرفیت 

های یابد و نیز، هزینهموردنیاز برای قرنطینه و  کاهش می

 گردد. کمتری بر زندگی مردم تحمیل می

در  ICUتوان گفت همانطور که افزایش ظرفیت هنوز هم، می

رسد، اما به طور نسبی، این مشکل را ظاهر هم مهم به نظر می

ت. بکارگیری ای نیسبصرفهحل مقرونکند، چون این راهحل می

جدید در سراسر منطقه مستلزم  ICUهای تخت

توجهی از لحاظ پول و زمان است؛ های قابلگذاریسرمایه

همچنین، منابع دیگر همچون کارکنان پزشکی، تجهیزات 

دانیم که کند؛ همه میپزشکی و زیرساخت را مصروف خود می

میک گذاران باید این دینامیزان این منابع کم هستند. سیاست

شان را ICUگسترش  های سیاسترا درک کنند تا محدودیت

ی دیگر اقدامات تکمیل کنند. بجای تالش درک و آن را بوسیله

ترین راهکار درک حداکثر ، امنICUبرای افزایش ظرفیت 

ی افزایش ظرفیت کنترلش بوسیله امکان انتشار ویروس و

ICU اینکه،  و همچنین، کسب اطمینان از -در یک منطقه است

های اقتصادی ی فعالیتافزایش گسترش ویروس با آغاز دوباره

 ارتباط دارد.
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 3شکل 

 ها کاهش دهند. ی فعالیتتوانند خطر انتقال ویروس را در همهرفتارهای جدید می 
 .ویروس را کاهش دهندتوانند میزان انتقال های رفتاری و مرتبط با سالمتی که میپروتکل

 

 

 

 

 های قرنطینههای اقتصادی استراتژیهزینه

توانند منابعشان را بکار ها میی متغیرها، دولتباتوجه به همه

شده های تحمیلبگیرند تا زندگی مردم را نجات دهند و از هزینه

 بر زندگی مردم را بکاهند.

ارزش جان مردم بیشتر است. از نظر ما، نجات جان مردم به 

معنی نجات جان کسانی است که در صورتی ممکن است بمیرند 

های مراقبت بهداشتی پُر باشند و در نتیجه، برخی که سیستم

توانند مراقبت موردنیازشان را دریافت کنند. به بیماران نمی

شد که زندگی عبارت دیگر، هدف باید تضمین این مسئله با

توان آنها را نجات داد از طریق مراقبت بهداشتی کسانی که می

و از طریق اجتناب از سیستم  -مناسب، حفظ خواهد شد 

توان به این هدف دست یافت. هیچ مراقبت بهداشتی، می

تواند حتی زندگی یکی از استراتژی بازگشایی اقتصادی نمی

کند.  کسانی که بدین روش از بین رفته را تحمل

 

 خطر

 سرایت، %

خطر 

 بیشتر

خطر 

 کمتر

 13بخش  1بخش 
 افراد مشغول به کار براساس نوع شغل

 شتریطول بخش = افراد ب شیافزا

 

 حمل و نقل عمومی

 خدمات بهداشتی

 تفریحات

 بخش های اشتغال آموزش
 خرده فروشی

 رستوران ها

 فعالیت های مالی

 هتل ها

 تولید
 کشاورزی

 ساخت و ساز

 معدن

 صنایع همگانی

در بدون رعایت پروتکل ها 

 محل

در بدون رعایت پروتکل ها 

 محل

 متوسط بدون رعایت پروتکل ها 

 متوسط با رعایت پروتکل ها 

 

کاهش خطر سرایت 

بواسطه ی رعایت 

های بهداشتی و پروتکل

 رفتاری
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شده به زندگی مردم دشوارتر است، چون ی تحمیلتعریف هزینه

شده است. به اش فراتر از تاثیر اقتصادی اقدامات انتخابدامنه

ی مسائل بیرونی منفی مادی و تواند شامل همهعنوان مثال، می

ا اهداف گذارد. در رابطه بروانی شود که بر زندگی مردم تاثیر می

های عنوان هزینهتوان بهعملی، تاثیر بر زندگی مردم را می

ای تعریف کرد که استراتژی شده بر منطقهاقتصادی تحمیل

هفتگی  GDPتوان آن را به عنوان کند. میقرنطینه را اجراء می

رفته در یک منطقه تعریف کرد. باتوجه به مسائل مذکور، از دست

ید این تاثیر اقتصادی با گذر زمان، ی همکارانمان، شابه گفته

تواند های طوالنی و شدید میادامه نداشته باشد: قرنطینه

کنندگان را کم های اجتماعی را قطع و انتظارات مصرفتماس

 شود. کند؛ این مسئله به رکود اقتصادی عمیقی منجر می

ها این امکان را دهد چطور این تعریفتصویر چهار نشان می

سازند تا تاثیر هر نوع اقدامی که در هر یک از مناطق فراهم می

گیرد را بسنجیم. براساس تعریف، تاثیرهر سطح از انجام می

ی گزینشی بر زندگی افراد در صورتی صفر خواهد بود قرنطینه

ی که به درستی، اجراء شود. در صورت نیاز به اجرای قرنطینه

ر شدن ظرفیت کامل )سطح چهار، در طرح ما( در واکنش به پ

نشده، تعداد مراقبت بهداشتی و/ یا گسترش ویروس کنترل

ندارند ممکن است خیلی  ICUبیمارانی که امکان دسترسی به 

افزایش یابد. در مراحل یک، دو و سه، گسترش ویروس تحت 

کنترل است و ظرفیت مراقبت بهداشتی بدون تغییر است. در 

وجود استفاده شود تا ی ابزارهای می مناطق، باید از همههمه

چندان حساس رفت )یک، بتوان به سرعت، به سوی مراحل نه

 دو، سه( تا تاثیرش بر زندگی مردم را کاست.

ها ی هفتگی هر استراتژی، دولتی هزینهاز طریق محاسبه

توانند تاثیر مستقیم تغییرات استراتژیک را درک تر میراحت

مردم،  تاثیرش بر وسیله، باوجود حفظ زندگی کنند و بدین

 کیفیت زندگی آنان را بکاهند.

های گوناگون مرتبط با ظرفیت مراقبت با استفاده برنامه

توانند روزهایی را بهداشتی و گسترش ویروس، رهبران می

ای را به تجسم کنند که در آنها، هر منطقه در هر مرحله، بودجه

یرگذاری توانند تاثها میاین کار اختصاص دهد. همچنین، دولت

یا  ICUاعمالشان را تجسم کنند )همچون گسترش ظرفیت 

ی انجام اقدامات برای کنترل ها در زمینهگذاریافزایش سرمایه

شده برای هر مرحله )بخصوص، گسترش ویروس( تا زمان صرف

ی چهار( را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، در مرحله

ی دولت حول محور شده در شکل پنج، استراتژی تحلیلمنطقه

گشت. اما این تجزیه و انجام اعمالی برای ارتقاء متغیرها می

، انجام ICUتحلیل نشان داد که درمقایسه با افزایش ظرفیت 

برای کنترل گسترش ویروس در  TTCاقداماتی همچون 

برانگیز، در بیشتر مدت، موثرتر خواهد بود. به شکلی بحثکوتاه

طور مراقبت بهداشتی، همین کشورهای دارای ظرفیت مناسب

های خوب که در مقابل، اهمیت داشتن سیستم -خواهد بود 

TTC های بهداشتی به خوبی، مشخص و اجرای صحیح پروتکل

 شود.می

توانند منابعی را به این کار ها میبا توجه به این اطالعات، دولت

اختصاص دهند و رهبران را راهنمایی کنند و به آنها نشان دهند 

در مناطقی  ICUکه در هر مرحله، چه کار کنند. ایجاد ظرفیت 

که در آنها تعداد کسانی بیشتر است که بیشتر در معرض 

در مقیاسی وسیع، اجرای  TTCخطرند، افزایش ظرفیت 

های بهداشتی و رفتاری یا و یا در صورت نیاز، تقویت پروتکل

ترل سازی فیزیکی )به عنوان آخرین راهکار برای کنایزوله

تواند در پی داشته باشد؛ به گسترش ویروس( چه تاثیراتی می

 ی موارد باال نیاز است. طور حتم، به ترکیبی از همه

 

 

 

ی گزینشی بر زندگی افراد در صورتی صفر براساس تعریف، تاثیرهر سطح از قرنطینه

 خواهد بود که به درستی، اجراء شود.
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 4تصویر 

 .های گوناگونی بر زندگی و میزان درآمد مردم دارداقدامات مرتبط با قرنطینه هزینه 

 

 

 

 

 ها، ابانیمردم در خ

 تیدرصد کل جمع

 ICU به دسترسی امکان که بیمارانی

 ندارند را

 پذیرآسیب افراد

 دیگران

 در حیاتی و مهم بسیار هایبخش

 اقتصاد

 موارد دیگر

 نقل و حمل

 اجتماعی تجمعات

GDP هفتگی یشدهارزیابی 

 اقدامات به باتوجه رفتهازدست

 گرفتهصورت

ها به صورت  نهیاقدامات و هز

 ریتصو

 آمادگی بیشتر

 کامل ینهقرنطی  ینشیگز ینهقرنطی

 4ی مرحله 3ی مرحله 2ی مرحله 1ی مرحله

 چیزهیچ چیزهیچ چیزهیچ

 در جابجایی هایمحدودیت

 و هازمان و هامکان از برخی

 هفته روزهای

 و محدودیت وجودعدم

 دورکاری یتوصیه

 اقتصاد هایبخش یهمه

 و کنند کار توانندمی

 در عرضه کلیدی ایزنجیره

 .کنندمی کار بازار

 دارند اجازه هابخش یهمه

 .کنند کار

 برای محدودیت اعمالعدم

 جابجایی مناطق، بین جابجایی

 اما است، پذیرامکان مناطق بین

 را کار این توانمی مناطقی بین

 به یک یمرحله در که داد انجام

 .است شده اشاره آنها

 و عمومی فضاهای در

 تجمع امکان خصوصی،

 .دارد وجود نفر 200 حداکثر

 از که بمانید جایی یا خانه در

 است شده مشخص قبل

 و محدودیت وجودعدم

 دورکاریبه  شدید یتوصیه

تا  شوندیم دولت ها آماده

 یدیکل یهارهیزنج تیریمد

عرضه را همراه با بخش 

 .آغاز کنند ،یخصوص

بخش ها اجازه دارند  شتریب

از  دیکار کنند، اما با

خاص فاصله  یهاپروتکل

و بهداشت  یاجتماع یریگ

 .کنند یرویپ

 از که بمانید جایی یا خانه در

 است شده مشخص قبل

 شدهاعمال هایمحدودیت

 مناطق، در جابجایی برای

 هفته روزهای و هازمان

 با همراه نسبی، طور به دولت

 ایزنجیره خصوصی، بخش

 مدیریت را عرضه مهم

 کندمی

 کار یاجازه بخش چند تنها

 هابخش این و دارد کردن

 و بهداشتی هایپروتکل باید

 را فیزیکی گیریفاصله

 .کنند رعایت

ها در  تیاز محدود یبرخ

 نیب ییجابجا ینهیزم

 ییمناطق؛ عدم امکان جابجا

 مناطق نیب

 خصوصی، و عمومی فضاهای در

 نفر 50 حداکثر تجمع امکان

 .دارد وجود

 زیاد هایمحدودیت اعمال

 مناطق، بین جابجایی برای

 بین جابجایی دادن اجازهعدم

 و عمومی فضاهای در مناطق؛

 تجمع امکان خصوصی،

 دارد. وجود نفر ده حداکثر

 و عمومی فضاهای در

 تجمع امکان خصوصی،

 دارد. وجود نفر 10 حداکثر

 افراد از خیلی

 بمانید جایی یا خانه در

 مشخص قبل از که

 است شده

 خانه در ماندن به الزام

 سازیایزوله براساس

 اجباری

 مدیریت دولت

 عرضه مهم هایزنجیره

 بخش با همراه را

 تضمین خصوصی

 .کندمی

 به کردن کار امکان تنها

 راه از و اینترنتی صورت

 دارد وجود دور

 به مناطق بین جابجایی

 محدود استثنایی موارد

 جابجایی امکان و است

 وجود مناطق بین

 .ندارد

 خانه در باید تنها افراد
 نیاز، صورت در و بمانند

 یاجازه بهداشتی مراقبان
 و هاخانه به ورود
 را خصوصی هایمکان
 .دارند

 کمتر یآمادگ اقتصاد  یآغاز دوباره یبرا یآمادگ
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 5شکل 

 ی کامل داشته باشند. توانند تاثیر متفاوتی بر تعداد روزهای موردنیاز برای قرنطینههایی که میاستراتژی

 ی کامل )تعداد روزها(شده در دوران قرنطینههای گوناگون بر میزان زمان صرفتاثیر استراتژی

 

 

 

 

 

موقع و گیری موثر مستلزم وجود اطالعات بهتصمیم 

 درست است

موقع و یکی از الزامات اصلی گرفتن تصمیمات به

های واقعی و صحیح است. پذیرانه وجود دادهمسئولیت

های همچون داده -گذاران به منابع متعددی نیاز دارند سیاست

شده در مقیاس کامل )پس از های انجامآمده از آزمایشبدست

به های موردنیاز برای ردیابی ابتالی سازی( و سیستمظرفیت

به منظور تخمین گسترش بیماری در مناطق مختلف.  -بیماری 

آوری و و باهم ها را جمعهمچنین، آنها باید به سرعت، این داده

 به باتوجه واکنش، نوع هر بدون

 کم آمادگی و ویروس زیاد گسترش

 آن، در عمومی بهداشت سیستم

 مدت به منطقه این رودمی انتظار

 سر به کامل یقرنطینه در روز، شصت

 .ببرد

 یقرنطینه در احتمالی روزهای کاهش

 بخش در تخت نصب طریق از کامل؛

 آمادگی رودمی انتظار ویژه، هایمراقبت

 و یابد افزایش بهداشت عمومی سیستم

 در احتمالی تقاضای میزان وسیله،بدین

 .گردد رفع بیماری شیوع دوران اوج

 روزهای تعداد رسانیحداقلبه منظور به

 باید منطقه، در قرنطینه، دوران

 گسترش تا گردد وضع هاییاستراتژی

 این یجمله از نمود؛ محدود را ویروس

 ردیابی آزمایش، انجام به توانمی اقدامات

 هایقرنطینه و هاپروتکل پیروی، و

 .هدفمند

 ویروس، گسترش

 تعداد رشد درصد

 روز هر در بیماران

 و ردیابی آزمایش،

 گذاریفاصله پیروی؛

 یقرنطینه فیزیکی؛

 مناطق و هابخش

 هایاستراتژی

 خوبی،به که بازگشایی

 اندشده تدوین و تنظیم

 ضعیف هایاستراتژی

 بازگشایی با مرتبط

 آمادگی سیستم سالمتی عمومی

 ICUتعداد تختهای 

 کمتر

 بیشتر



11 

ترکیب کنند، از طریق تصویر و نمودار ارائه نمایند، گزارش و 

 درک کنند.

توانند احتماال، به عنوان بخشی گذاران میله، سیاستهدر این و

، از وجود یک سیستم جهانی مدیریت «مراکز کنترلشان»از 

توانند مدیران را تغذیه ها میاطالعات بهره ببرند. اینگونه سیستم

توان برای هفت تا چهل و پنج روز آینده، وسیله، میکند؛ بدین

آوری و پردازش جمعبینی کرد )تصویر شش(. تاخیر در پیش

تواند بر کنترل ویروس، پیامدهای منفی زیادی اطالعات می

داشته باشد و خیلی سریع، سرعت انتقال بیماری را غیرقابل 

ها برای درک تاثیرگذاری اعمالشان، مدیریت کند. توانایی دولت

ها و فرآیندها بسیار مهم یادگیری عوامل موثر و بهبود روش

 خواهد بود.

----------------- 

ی گزینشی بهبود سریع وضعیت اقتصاد هدف استراتژی قرنطینه

و در عین حال، نجات جان مردم است. به منظور دستیابی به 

های الزم را ایجاد این هدف، باید به شکل موثر، منابع و ظرفیت

 گیری کرد.و براساس اطالعات واقعی، تصمیم

 

 

 6شکل 

آوری، متمرکز و ها را جمعها به یک سیستم جهانی مدیریت اطالعات نیاز دارند که آنها را قادر سازد تا هر روز، دادهتدول

 گزارش کند و به صورت تصویری، نشان دهد.

 

  
 

 

 

 

 

 سطح در تواندمی که تصویری داشبورد

 باشد موثر گیریتصمیم حامی ای،منطقه

 (کلیدی هایشاخص براساس)

 بهداشت سیستم آمادگی

 که احتمالی هایمرگ

 .گرفت را جلویشان توانمی

 ویروس گسترش

 هفته هر در هزینه میزان

 1ی مرحله

 2ی مرحله

 3ی مرحله

 4ی مرحله

 شده هیتوص یپس از مرحله ینیب شیپ  مشاهده شده یمرحله منطقه یبرا شدههیتوص یمرحله

 1ی منطقه

 2ی منطقه

 3ی منطقه

 4ی منطقه

ی مرحله

3 

ی مرحله

4 

ی مرحله

1 

ی مرحله

1 
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رسانی به مردم درمورد مراحل ی بحران و اطالعبا بررسی فعاالنه

توانند انتظارات را مدیریت کنند ها میاحتمالی در آینده، دولت

کنندگان را دوباره بازگردانند؛ این آرام، اعتماد مصرفو آرام

 اعتماد در بهبود وضعیت اقتصاد، نقشی کلیدی دارد. 

پذیری و ثبات نیاز دارند تا از این بران به اعتماد، انعطافره

از طریق در  مرحله و وضعیت عادی بعدی به سالمت رد شوند.

خوبی، طراحی و ساختاربندی شده اختیار داشتن راهکاری که به

ی فرآیندهای اقتصادی و در عین حال، به منظور آغاز دوباره

خواهد داشت. به طور تداوم حفظ زندگی مردم اهمیت فراوانی 

رویمان است. کلی، این تنها آغاز واقعیت جدید پیش

 

 

 


