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 19-کووید ارتباط با بیماري  در یبهداشت عموم ی واجتماعبر اقدامات  يمرور

 )-WHO راهنماي موقت(

  )2020می 18 تاریخ انتشارر: (

  مقدمه

و  و مرگ يماریبشیوع کاهش سرعت انتقال ویروس و جلوگیري از  از طریق   19-دیکوو مهم همه کشورها کنترل هدف

 یمحلدر تطابق با اوضاع   از اقدامات را يمجموعه ا دیبا هاکشوریک از هر  ،19-کووید ا ب در مواجهه.  است میر ناشی از آن

با مرکزیت شده  زموناقدامات آ ی باید انجام جامع چنین راهبرد  تی. محورانجام دهند يماریب شرایط همه گیري و 

 رابر ی دربمل ياز پاسخها یبخش دیباکه زنجیره هاي انتقال شخص به شخص را از بین می برد و  یعموم اقدامات بهداشت 

 نهیو قرنط یابیو (ب) رد ،موارد همه يبرا ینیو مراقبت بال شی، آزماجداسازي ،ییناساش (الف) شامل 2-6باشد  19-کووید

  باشد.تماسها میهمه 

است. اینها اقداماتی  یبهداشت عموماجتماعی و اقدامات  ریشامل سا  19-کووید کنترل يجامع برا راهبرد کیهمچنین 

ش متوقف کردن گستر ایسرکوب  يبرا یالملل نیب يو نهادها یو مل یمحل يدولتها ،جوامع ،، نهادهاافراد هستند که توسط

  .1 خواهد بوددر جامعه  19-کووید

در  نینقش دارند و بنابرابیماري  وعیاز ش يریشگیانتقال و پ يها رهیزنج توقفدر  عمومی  بهداشت و اجتماعیاقدامات 

، بسیار حیاتی وجود ندارد یدرمان يواکسن ها و روش های که شرایطدر  ویژهبه  ،19-کووید شتریمحدود کردن گسترش ب

 :باشندمی ریاقدامات شامل موارد ز نی. اهستند

  یو کاهش آلودگ تماس هاي آنهابه فرد، محافظت از افراد و  فرداز  ترش گس با هدف محدود کردن  يفرداقدامات 

گذاري فاصله ؛دست بهداشت رعایت مداوم و مکرر شامل  یاقدامات شخص.  7,6 دنشو یکه اغلب لمس م یحوسط

 پاکسازي  و ؛است ماریکه ب یکس تماس با ای يماریدر صورت ب هااستفاده از ماسک ؛یتنفس انجام آداب صحیح  ؛فیزیکی

 .گندزدایی در منزلو  طیمح

 

 وده آلغیرافراد آلوده و افراد  نیبویروس  از انتقال یعموم يدر فضاها  یکیزیف و یاجتماع يگذار فاصله اقدامات

 ،گذاري فیزیکیفاصله اقدامات شامل  نی. ای نمایدمحافظت م يجد يماریب با احتمال خطر و از افراد کرده يریجلوگ

مختلف (به عنوان مثال حمل و  يها طیشلوغ در مح يفضاهاایجاد از  يریو جلوگ 8لغو اجتماعات گسترده  ایکاهش 

راي ب يسازگاربرنامه هاي از  تیماندن در خانه و حما ،منزل درکار  ،تئاتر) يسالن ها ،کافه ها ،رستوران ها ،ینقل عموم

 ،افراد نیمحدود کردن خطر انتقال ب يبرا WHO، 10گذاري اجتماعیبراي فاصله .یو موسسات آموزش9محلهاي کار

 کند. یم هیرا توص افراد نیب ترم کیفاصله حداقل رعایت 
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  رگیمنطقه به منطقه د کیاز  روسیو محدود کردن حرکت و ورود از يریبا هدف جلوگ یتیجمع ییجابجااقدامات 

 ،مسافرتشیوه در مورد  ییارائه راهنما ،یو مل یاشخاص بوم ییکردن جابجا محدود اقدامات شاملاین شود.  یانجام م

 يها انهیقطار، پا يها ستگاهیاز جمله ا یازدحام در مراکز مسافرت از براي پیشگیري انجام آناز پیش  سفرنظیم برنامه ت

ت  وضعیرتباط با امنتخب در صورتی که در  راقداماتیسا ای رفتن حفاظ بهداشتی وس و فرودگاه ها، و در نظر گاتوبو

 .باشند هیتوجقابل  19-کوویدهمه گیري محلی   

 

  ریپذ بیآس يخاص و گروه ها يها تیافظت از جمعبا هدف حف  ژهیو یحفاظتاقدامات: 

 بیماري  يافراد دارا ،افراد مسن عنوان مثال به( 19-کووید  يماریباز جدي تر به بیماري  ءدر معرض ابتال افراد

 )هاي زمینه اي

   خانمان ها) یب ،رگانآوا ،پناهندگان ،(به عنوان مثال کارگران مهاجر یاجتماع ریپذ بیآس يگروهها ایافراد 

  11در تاسیسات مدت  یطوالن یزندگکنند (به عنوان مثال  یم یبسته زندگ فضاهايکه در  ییگروهها ایافراد، 

 اردوگاه) شبیهمحل هایی  ایاردوگاه ها  ،گاههابازداشت

  موسساتدارند (به عنوان مثال کارکنان  روسیو ابمواجهه در  يشتریب یکه خطر شغل ییگروهها ایاشخاص ، 

مراکز  دربیماري  وعیافظت کارکنان بهداشت و درمان از شفح نیهمچنخط مقدم). فعاالن و  بهداشت کاننکار

 .کند یم يریو اقامتگاه سالمندان جلوگ یدرمانبهداشتی 

 دخو یبر اساس بافت محل بتوانندکشورها مهیا میکند تا مداخالت براي  يابزار  یو اجتماع یاقدامات بهداشت، 

-کووید  میمستق ریرفع تأث يمداخالت را برا دیبا یو محل یمقامات مل ،حال نی. با ا نمایندانتخاب آنها را منطیق و 

و رفاه  یکوتاه مدت و بلند مدت بر سالمت يامدهایمحدود کردن پ يبرا اتخاذ راهبردهایی  بابر سالمتی   19

 يزیبرنامه رهمچنین متعادل سازند.  ،به خدمات یدسترس ایاز جمله از دست دادن درآمد  ،يو اقتصاد یاجتماع

 ستمیس فی براد شدن بار اضروا جهیسالمت که در نتبر بیماري  میرمستقیغ ریاز تأث يریجلوگ يبرا یآمادگپیش و 

 است. يضرور ،رخ می دهد یو اجتماع یداشتبه یخدمات اساس ریسامختل گشتن  ایو  یبهداشت يها
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  هدف

  متوقف کردن انتشار ایکاهش سرعت  يتواند برا یاست که م یو اجتماع یبر اقدامات بهداشت يسند ارائه مرور نیهدف ا

  .مداخالت انجام شود نیاز ا یناش یاحتمال بیمحدود کردن هرگونه آس يبرا ییو ارائه راهکارها ایفاء کنند19-کووید

 نجام بین ا دی، که بای تنظیم شده است رندگانیگ میتصم ریو سا یو محل یدادن به مقامات مل یسند با هدف آگاه نیا

موازنه  يو اقتصاد یاجتماع راتیبه حداقل رساندن تأث  و در عین حال 19-کوویدکنترل  يبرا یمداخالت بهداشت عموم

  .ایجاد نمایند

  يماریانتقال ب زانیم براساس یبهداشت عمومو   یاجتماع اقدامات

 ژهیاقدامات و ،فیزیکی فاصله گذاري ، (فردي) یاقدامات شخص شامل  -یعموم و بهداشت  یاجتماعگروه از اقدامات  هر

-کووید انتقال یبر اساس شدت محل دیاز مداخالت است که با یعیوس فیط در برگیرنده – (جابجایی)حفاظتی و حرکتی

  .6 تطبیق و اجرا شوند ،،انتخاب)انتقال جامعه ،اي خوشه موارد  ،موارد پراکنده ،گزارش نشده است يمورد چیه( 19

آن  ياجرا یکه کشورها در پ یباشد و هرگونه اقدامات  19-کووید متناسب با شدت انتقال دیبا یبهداشت عموم مداخالت

ر ی به صورت ایمن با شرایط همحل ساختاردر  مقبولیت و  يداری، پاه منظور کسب اطمینان از امکان پذیريب دیهستند با

  .منطقه سازگار شوند 

 یملوو فر یانتشار، اقدامات را در سطح مل سطح ایاحتمال مخاطره  ،کشورشانساختار ویژه براساس  دیبا یمل مقامات

 یم جوامع  نیهمچن  به صورت منظم موقعیت جهان گیري بیماري را بررسی نمایند.و  رندیبه کار گ ایو  نموده  هیتوص

  د. دهن قیو خدمات، تطب نابعبه م یو دسترس یزندگ يها طیمح ،یفرهنگ محل در نظر داشتن وانند اقدامات الزم را با ت

 حاصل کنند که اقدامات نانیاطم دیبا یمقامات مل نی، بنابراستیننواخت کیکشور  کیدر  19-کووید شدت انتقالمعموالً 

در  لیآنها است. هرگونه تعد يدر طول اجرا یزمان تیو با محدودبیماري محلی شرایط همه گیري بر یمبتن شده انجام

 يبرارهنمودهایی را  ، WHO. 12 به طور واضح به اطالع مردم برسد دیبا لیتعد لیو دال یجتماعو ا یاقدامات بهداشت

تدریجی به صورت  یعموم و بهداشت یاجتماعاقدامات  لیدر مورد مالحظات مربوط به تعد یمل رانیگ میمقامات و تصم

  .12و13 استارائه داده  يماریب یمحل شرایط همه گیري رییبا تغ و

 را ، رندیگ یدر نظر م 19-کوویدکاهش انتقال  يکه کشورها برا  یو اجتماع یاز اقدامات بهداشت یعیوسبازه  1 جدول

  .نشان می دهد
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   یبهداشت عمومو  یاقدامات اجتماعطرات اخمو  ایمزا تعادل سازيم

استفاده از اقدامات خاص، از جمله  ،وجود نیسالمت است. با ا حفظ یو بهداشت عموم یاجتماع اقدامات یاصل هدف

ممکن است اثرات زیان آوري بر سالمت عمومی  و مقررات جابجایی، فیزیکیاجتماعی و  فاصله گذاري رانهیگاقدامات سخت

اقدامات  جهیاست در نت کنکه مم زیان آوريالقوه بپیامدهاي   اجتماع افراد و جامعه داشته باشند.–و آسایش اقتصادي 

تامین و  ،یبهداشت یحفظ خدمات اساس يبرا هاگذاري استیسو از جمله موارد مرتبط با  د نانتخاب شده حاصل شو

حقوق  نیاز خانواده ها و جوامع و تضم تیحما کاالها و خدمات ضروري، حفظ در آمدها، آب، مراقبت از دسترسی به غذا،

  .14 شوند تیریو مد، باید شناسایی 16 یتیاز جمله مالحظات جنس 15 همه يبشر برا

 ،برنامه يمرتبط با اجرا یاحتمال يبه کاهش فشارها یمحل و  یملهاي  استیس سطح ها هم در ینگران نیبه ا پرداختن

   یزن یمحل ساختاراقدامات با  قیتطب .کمک خواهد کرد اقدامات نیبه ا يبندیاز پا تیو حما یو اجتماع یبهداشت اقدامات

بهداشت خدمات   کینزد ی. هماهنگامکان اجرا دارندچه مدت  تاچنین اقداماتی  که باید توجه نمود  و مهم است اریبس

 مراقبت ایو  ها شیآزما هتوان ب یچگونه م گان بدانند کهحاصل شود که هم نانیالزم است تا اطم زین یاجتماعو  یعموم

و درمان  ي، جداسازرا یافت و مورد آزمایش قرار داد موارد مشکوك   اعیسر چگونه می توان،دسترسی پیدا کرد یپزشک

 يهامراقبتو  ترخیص ایمن از  و ،گرددممکن می چگونهبه موقع  نهیقرنط و  یابی، ردچگونه انجام می شود مارانیموثر ب

  .مطمئن شوند جامعهدر  گرانیمحافظت از د يبرا مارستانیاز بپس  مناسب

ها  استی. سنیاز داردجامعه  يمشارکت همه اعضابه  یو اجتماع یمؤثر بودن اقدامات بهداشت عموماطمینان از   کسب  

مناسب را در زمان مناسب د تا اطالعات نقابل اعتماد همراه باش مجاري و راههاي منظم از  يبا گفت و گو دیبا و مداخالت

 دهش راههمبا جوامع  دیبا رندگانیگ می. تصمرندیمحافظت از خود بگ يبرا يآگاهانه ا ماتیمردم بتوانند تصم کرده وفراهم 

مراحل واکنش و بهبود  هیدر کل یو اجتماع یبهداشت عموم اماتاقد ياجرا یدر مورد چگونگ آنان و آشکارا و منظم با

  .ارتباط برقرار کنند ياضطرار تیوضع

و  یاجتماع يهانهیو زم گیريهمه يهاتیاز موقع يگسترده ا فیوجود ندارد که بتواند با توجه به ط يواحد قاعده چیه

نه آگاها ه. توجمشخص نمایدآنها را  ينحوه اجرا و هطاقدامات مربوافتد، یآن اتفاق م در شدن بیماريگیرجهانکه  ياقتصاد

و  یاز سالمت انتیبه ص ،اقداماتناشی از انجام جوامع از عواقب ناخواسته  و محافظت ،  19-کووید کنترل به اهداف دوگانه

  کند.  یتمام مراحل پاسخ و بهبود کمک م در رفاه حفظ

 ياستهایس  3دهد. جدول  یارائه م یو اجتماع یاقدامات بهداشت عموم زیآم تیموفق ياجرا يرا برا یمالحظات 2جدول 

جامعه و انسجام  انعطاف پذیرياز  تیو حما بیمحدود کردن آس يبرا یبهداشت عمومو  یاجتماع در کنار اقدامات ییاجرا

  . 17در دسترس است موارد پائین بودن در آمدها نیز در مورد نیاز اقدامات  يبرا شتریب مالحظات .را مرور می کند یاجتماع
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 * 19-کووید مورد نظر در ارتباط بامنتخب  یعموم بهداشتو  یاجتماع اقدامات  . 1جدول 

فاصله گذاري فیزیکی و  اقدامات شخصی

   اجتماعی

    یحفاظتویژه اقدامات    اقدامات جابجایی

به  فرد محدود کردن شیوع هدف:

 تماسهايفرد، محافظت از افراد و 

که  یحوسط یآنها و کاهش آلودگ

  دنشو یاغلب لمس م

 بیترغ نیرا به تمر مردم

  18دیکن

 بهداشت مکرر دست  

  گذاري فیزیکی فاصله  

 یتنفس رعایت آداب 

 ای بودنبیمار صورت  در 

 بیمارکه  یشخص ابنشینی هم

 از ماسک ها  ، بصورت صحیحاست

  کنداستفاده 

  منزل طینظافت مح •

 گذاري  از فاصلهاطمینان  هدف:

کاهش  قیاز طر ایمن فیزیکی

  تیجمعشلوغی 

  9 يکار يهامکان 

  ياز مشاغل و مکانهاحمایت 

بهداشت  ي برقرار يبرا يکار

و  گذاري فیزیکی فاصلهدست، 

 طیمح نظافت

 تداوم مشاغل و  يبرازي برنامه ری

 حداقل خدمات 

  دور  قیدر صورت امکان، تشو

 ،جابه جایی نوبت کاریها ، کاري

در  ریانعطاف پذ ياستهایساتخاذ 

برگزاري جلسات  ،برنامه مرخصی ها

و  يجلسات مجاز ،دورراه از 

خط مقدم و شاغلین  از محافظت

 یخدمات نیروهاي 

   مرتبط با   خطر یابیارزانجام

 ر اساسعملکرد ب ای يکار ستگاهیا

مورد  فی، وظازیستطیمح شرایط 

انتظار، امکان قرار گرفتن در معرض 

  و منابع موجود

  تعطیل نمودن مشاغل غیر

شدت  افزایش  ضروري در صورت 

  انتقال 

  10 مدارس

  براي اجراي  سز مداراپشتیبانی 

 و فاصله گذاريو  یاقدامات بهداشت

  طیمح نظافت  نیهمچن

   از دور، در نظر گرفتن آموزش

، ورحضنوبتی کردن کالسها،  قیتعل

مدت زمان  يرس براامدتعطیلی  ای

 محدود

  

 روسیاز ورود وجلوگیري  هدف:

 ریاز مناطق آلوده به مناطق غ

  آلوده

  در مورد سفر  ییها هیتوصارائه
مانند  طیمتناسب با شرا 19

 ای يضرور ریکاهش مسافرت غ

نحوه محافظت از خود در هنگام 

 مسافرت

  محدود در صورت لزوم ،

به صورت  ساختن جابجایی 

براي  یمل ای ي، منطقه ایمحل

د ورو جلوگیري از  ای انتقال قطع

 مجدد

  مقدمات الزم  آماده نمودن

  موردنیازي هاسفرقبل از شروع 

 و، کارگران، انی(دانشجو

کنندگان به محل اصلی بازگشت

 )زندگی 

  مسیر کی ، در نظر گرفتن 

اقدامات  ای خط قرنطینه ایمن

بر اساس شرایط همه  يمرز

  گیري در منطقه

  در نظر گرفتن برنامه هاي جدا

سازي و قرنطینه براي مسافران 

ملی  یمطابق با خط مشورودي 

  شیو آزما يغربالگر

مواجهه خطر کاهش  هدف:

   ریپذ بیآس يگروهها

افراد  ،در معرض خطر افراد*

  گرانیو د ریپذبیآس

  راي ب باالتر یسن يگروه ها توصیه

   سکونتمحل  ماندن در 

   اقدامات حفاظتی در محیط هاي 

 ،سالمندانهاي آسایشگاه – بسته

مراکز  ای 11مدت یطوالن اقامت

  27زندانها ،بیماران روانی

 یا محدود نمودن مالقات کنندگان 

حفظ فقط با  مجاز بودن مالقات 

 منیا فاصله

  مهاجران يبرا يزیبرنامه ر، 

 هاخانمانیو ب گانآوار28،پناهندگان

 در موارد نیاز، به  گرانیاز د ییجدا

  صورت ایمن و داوطلبانه

  شناسایی و برنامه ریزي براي

افرادي که در معرض خطر بیشتري 

 ژهیوموقعیت هاي در  ،قرار دارند

 ،یحمل و نقل عموم ،مغازه ها مانند 

  ها مارستانیب

خدمات  تداوم ایمن يبرا يزیر برنامه

 ،يساز منیا مانند یبهداشت يضرور

مراقبت  ،مانیقبل از زا يمراقبت ها

مراقبت از سرطان و  ،مادر يها

  30يماریاقدامات کنترل ب

مانند  31 خدمات سالمت نکناکار

مراقبان و  ،مقدمخط نیروهاي 

   یبهداشت ستمیسکارکنان 

  اجتماعی مانند خدماتهماهنگی 

و  یخطوط تلفن، مراکز بهداشت

 يبرا يواکنش اضطرار يواحدها
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  19و8 گسترده تجمع  محل هاي با

  يبرا 20 سکیر یابیارز 

 و 21 ی، ورزشنمایشی يدادهایرو

 ها شی، هماهاجشنواره  22 ،مذهبی

  ،تعویق و یا لغو تطبیق 

 صیو خصو یعموم يدادهایرو
   يدادهایاندازه رونمودن محدود 

 یو خصوص یعموم

   آداب و رسوم تطبیق دادن

  23 نیجنازه و تدف عییتش، ازدواج

   و حمل و نقل یعموم اماکن

کاهش  ،ها یشلوغ کاهش *

 يمکانها تعطیلی ای ی ودسترس

 يدادهایرو ،، رستورانهایعموم

، یورزش باشگاههاي، 24 یورزش

سالن 25،هاگاه،  عبادتیحیاماکن تفر

  ي تهویه محدوددارا يمکانها ای

 در  یکیزیفگذاري فاصله قیتشو

  مانندو حمل و نقل ( یاماکن عموم

 انتظار) حل هايصف ها و م

 افراد و  نیب کاهش رفت و آمد

  ساکنان منازل

 استفاده  استیس مشخص نمودن

  26 مکان هاي عمومیماسک در  از

 ،ون هاآزمانجام از  یبانیپشت

 و ارجاع  نهیقرنط ،جداسازي افراد

  و یخدمات پزشکپشتیبانی از  

 راه دور    سالمتخدمات 

   مراقبت تنظیم و برقراري مجدد

 یو پزشک یبهداشت يفور ریغ يها

 کاهش  يخدمات برا یسازمانده

از  نانی، اطمهاتماس  تعدادخطر و 

 در همه مناطق یکیزیففاصله گذاري 
  در دسترس بودن  اطمینان از

 PPE( 32(یشخصت محافظ زاتیتجه

 يبرا یجراح يبرنامه ها ياجرا 

درمانگاههاي تخصصی، مراکز 

 ،ترجیحدر صورت  جداسازي 

  33اکز نقاهتگاهیها و مر مارستانیب

 ،سالمت يمراقبت هاهماهنگی 

 اجتماعیو خدمات  یمراکز توانبخش

در مورد  يزیاز برنامه ر نانیاطم يبرا

 هايو مراقبت مارستانیباز  صیترخ

  پس از آن

*WHO رنامه ب ؛سالمت پایهو کنترل عفونت؛ خدمات  يریشگیپ ؛ینیاست. مراقبت بال تهیه نمودهرا اضطراري  ییو پاسخگو آمادگیها در مورد  ییاز راهنما يمجموعه ا

مدارس و  ر؛یپذ بیآس تیگسترده، جمع ماعاتمسافرت و اجتبررسیهاي موردي، ارتباط خطر و تعامل با جامعه؛ نظارت و  ص؛یو تشخ شگاهیآزما ؛یمنابع اساس يزیر

  موجود است. www.who.int تیدر سا آنها که همه ،گریمؤسسات و مباحث د
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  19-کووید ارتباط بادر  یبهداشت عموم و یاجتماعاقدامات بودن  زیآم تیموفق اصلی در راستاي مالحظات . 2جدول 

  یدر سطوح باالتر دولت یبانیو پشت یاقدام جمع  افراد و جامعه يبرا  
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  اطالعات در مورد  با ارائههمراه  34 مخاطرهشفاف سازي

  گرانیمحافظت از خود و د یچگونگ

   امهای، ساده کردن پدانش مربوطهمجدد به روز زسانی، 

 اطالعات يبه اشتراك گذار قیتشو

   توانند انجام  یکه افراد و جوامع م ییبر کارهامتمرکز شدن

 .ندانجام ده دیکه نبا یهایکار نه  د، دهن

   کمک هاي قابل انجام توسط در مورد اصلی نکات ارائه 

 .دارند ازیکه به کمک ن یگرانیکمک به د يبرا ،افراد

  که هر شخص در  یو نقش یشخص تیبر مسئول دیتأک

 و نجات جان افراد دارد يماریاز ب يریشگیپ

  بر احترام به حقوق دیبا تأکجلوگیري از بدنامی دیگران 

   انسانی

 ياو برنامه ه ها استی، سهاسکیربررسی منظم و متواتر  •

 مشترك

 يبراانتشارات الزم  و گسترش و تدوین  راهبردها  •

 جعلیاتو اشتباه اطالعات  مقابله با 

راي ب يریگ میدر تصمتشریک مساعی و تقویت جوامع   •

 یاقدامات بهداشت عموم انجام

، مشاغل، فعالجوامع  و یمحل يشبکه ها ییشناسا  •

 محلی رگذاریتأث و فعاالن  یرهبران مذهب

از  نانیاطم يبرا یتیامن يروهایو ن سیاز پلپشتیبانی  •

  از سوءاستفاده ها يریو جلوگواضح نقش 

   
ي
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 مقرون به صرفه یمحصوالت بهداشتبه  یاز دسترس نانیاطم 

 کزامر36 ،یعموم ينقاط شستشو در فضاها چند برابر کردنو 

لزوم مستقر نمودن . در صورت یتاکس ستگاهیحمل و نقل، ا

  رسانیآب خدمات ریسا ایمخازن آب 

  مواد  فروشگاهمانند  يبه خدمات ضرور یدسترستسهیل

 ياضطرار طی، ورزش، شرايضرور ي، سفرهاییغذا

   شده نهیقرنط ای ایزولهاز افراد حمایت 

  خانمان ها یمهاجران و ب يبرا یمسکون يواحدها جادیا 

  به خدمات، مغازه ها و بازارها،  يطرفه برا کیاد مسیر جیا

 ناو محدود کردن تعداد مخاطب تیکاهش جمع منظور

   يدر فاصله ها يمانند نشانه گذار ياقدامات ساده اانجام 

 يصف ها ،مراکز درمانی تخصصیمتر در مغازه ها،  1از  شتریب

 در مدارس هازیفاصله م ای گرید

  کاهش  به منظور یخدمات اساس يقرار مالقات ها برا تنظیم

 برخط يها نهیگزو ارائه   ،زمان انتظار

   مراقبت  ،حیدر صورت استفاده  صحارائه اطالعات  در مورد

  ا در صورت استفاده و دفع ماسک ه

 افتنی نهیداوطلبان در زم ای یمحل نیروهاي آموزش 

و 2 ،در تماس یابیرد3،یخانگ يدهایبازدپرونده، 

  ارتباطات

   آب باز شدن جریان (به عنوان مثال  ينوآورتشویق

  ای ،استفاده از اهرم پایی با ای وبدون نیاز به دست 

 ژل دست)دستگاه پخش کننده 

   حمل و نقل ،دفاتر، فروشگاه ها  نظافت تقویت، 

  یبهداشت يها سیساختمان ها و سرو

   یاساس يسفرها يحمل و نقل برا يها نهیگزحفظ 

 يبه خدمات و مراقبت ها یدسترس ،(مانند کار

 ) یبهداشت

 شت بازگ ای ییاسکان دانشجو يبرا سریع برنامه ریزي

 نیازدر صورت گردشگران 

    صب ن ياستفاده داوطلبانه از برنامه هادر نظر گرفتن

 تیحما يبرا با رعایت حقوق انسانی ها تلفنشده روي 

 از اقدامات

  به اهبازخوردچگونگی از  يتکرار یابیارز يزیبرنامه ر 

در مورد تبادل نظر اقدامات و  بیق دادن تط منظور

  راتییتغ

  

   



  

  انجمن علمی بهداشت محیط ایران 19-دیکوو  يماریدر ارتباط با ب یو بهداشت عموم یبر اقدامات اجتماع يمرور

8 

 

    یبهداشت عمومو  یاجتماعاقدامات  ياجرا هیمحدود کردن اثرات ثانو يها برا استیها و سراهبرد نمونه.3جدول 

  دولتدر سطوح باالتر  یبانیو پشت یاقدام جمع  افراد و جامعه يبرا  

ما
ح

ی
 ت

عه
ام

ج
و 

ه 
اد

نو
خا

ز 
ا

  

  از راه  آموزش (به عنوان مثال  10آموزش يبرا گرید يها نهیگزپیشنهاد

 ای خانواده و بزرگتر افراد ایتوسط کارکنان کتابخانه  هدایت گري ،دور

 )یتلفن یبانیپشت استفاده از  دوستان با يها مجموعه

   باز نگهداشتن ، به عنوان مثال ضروريکارمندان مراقبت از فرزندان

 اآنه يبرا فاصله گذاري فیزیکیو  قیبهداشت دقحفظ  با   مدارس

  جهت افراد مدرسه  ییغذا يوعده ها يبرا يگرید يها نهیگزتامین

 نیازمند

   ریپذ بیآسافراد و  مارانیب ،سالمندان براي حمایت از جوامع تشویق  

  يمجاز کاربرد رسانه هاي با   یتعامل اجتماعتشویق 

  يتاب آور تیتقوبه منظور  جامعه و یخدمات اجتماعجهت دادن به 

 جوامع

  30يضرور يبه داروها یدسترس تامین و  اداروخانه هباز نگهداشتن  

  خط تلفن بحران ایجاد بهداشت روان و يراهبردهابرقراري 

   خدمات و محافظت از کارگران مهاجراطمینان از وجود 

   یو پاسخ به خشونت خانگ سکیکاهش ر يبرا یخدمات اجتماعتوسعه 

   انیقربان يامن برا يکد ها جادیاانند م يموارد اضطرار يبرانوآوري 

  يفرد نیخشونت باستفاده/ سوء

 يمراقبت ها هاي استفاده کنندگان از  نهیهز در آوردن  قیتعل به 

  از آنها تیحما ایو  یبهداشت
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 فاصله گذاريو  ،تغییر نوبت کاري ،دور کارياز  یبانیپشت ای رهبري 

  9 فیزیکی

    و پرداخت  مرخصیبراي  پذیرانعطافهاي  استیسشروع نمودن

  دستمزدها

 در لی(به عنوان مثال تحوانعطاف پذیر خدمات  ایوقت  مهیکار ن قیتشو •

  خانه)

  یاساسو مشاغل خدمات  يتداوم مشاغل برا يبرنامه ها ياجرا •

   یشغل یمنیبهداشت و اخدمات مداخله دادن  •

  ی براي شاغلینو اجتماع یبهداشت يبه مراقبت ها یدسترستضمین   

 9 کارکنان انعطاف پذیري در مرخصی ودرآمد   ترویج سیاستهاي حفظ  

  دولت ،جوامع ،انیکارفرما ها به وسیلهاز درآمد تیحما يبرا يزیبرنامه ر •

  یاتیو مال يکاریب ،ياقتصاد ،یاجتماع حمایتی يبسته هاارائه  •

  براي  در همه بخشها اجتماعی  کپارچهیجامع و  کردیرو کی ایجاد

اطمینان از دستیابی به خدمات و امکانات  اساسی مورد نیاز در هر زمان و 

  مکان

  برقراري مسیرهاي ویژه خدمات ، مانندییکردهایها و رودربراهابداع 

  و خدمات امکانات  منیارائه ا يرا برا یبهداشت عموم
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   37 مواد غذایی نیتام يرهایو مس افروشگاههداشتن باز نگه •

 ازیکه به آن ن یکسان يبرا بازارهاو به مغازه ها  یدسترساولویت دادن  •

سالمندان و افراد  يصبح برا هیساعات اولاختصاص به عنوان مثال.  ،دارند

   ریپذ بیآس

 یاز دسترسحمایت و   جداسازي ای نهیقرنط يبرا خانه  یآمادگارتقاي  •

   ییبه غذا و مواد غذا

ن احفاظت کارکناي یر ماسکتامین  وگذاري فاصله  ،گريغربالتسهیل  •

  فروشگاه ها

تامین  ،ایجاد شرایط مداخله و تشریک مساعی براي تولیدکنندگان •

محافظت ایمن و و به منظور تامین کنندگان و فروشندگان مواد غذایی 

   ییمواد غذا هیاز تهکارآمد 

هاي  تیدار و جمع تیاولو يگروه ها براي ییمواد غذاگسترش تامین  •

  گاناز جمله آوار ژهیو طیشرا اي راد

بشردوستانه در  از مسیرهاي و تکرار خاص موقعیت هايغذا در  عیتوز •

  صورت لزوم

غذا و برقراري امنیت سفر براي  خدمات کشاورزان و کارکنان از محافظت  •

  آنها در صورت نیاز 
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 کاهش به منظور   یبهداشت یخدمات اساس يمالقات ها برا برنامه ریزي  •

  باز  فضاي درانتظار زمان 

  به مراقبت یو محافظت از دسترس تیاز راه دور و تقوهدایت پزشکی  •

ن براي حفاظت از کارکنا ماسک و تامین  فاصله گذاري،غربالگري تسهیل •

  داروخانه ها

در و  منیا طیدر مح ي غیر فوريها یجراحانجام در صورت امکان  •

  تجدید نظر در زمان بندي  صورت لزوم

از جمله  ،با انتشار اطالعات به مردم منیا یمراقبت يرفتارهاراهنمایی  •

  یاطیاقدامات احت ،ساعات کار ،خدمات دیجد يرهایمس

اع سیستم ارجو  اژیتر ،ي(غربالگر انماریبدرمانی موثر   یرقراري مسیر • •

  ) در همه سطوحهدفمند

ز ا تماس  یابیو رد شیآزما يبرا یکاف تیظرف وجود  از نانیاطمحصول  •

 غیر دولتی( خصوصی)در   کنان بهداشتی مله انتقال مجدد و آموزش کارج

  هایشهردار ای یسطح مل

 و یاساس ینظارت بر ارائه خدمات بهداشت يبرا ییها سمیمکان جادیا •

با اقزایش  ،بازخوردي يبا پروتکل ها یهماهنگ در 30 ،و جامعه یاصل

  .ازیمورد ن تیظرف

  اي اصلیداروه وخدمات  مشخص نمودن فهرست •

  ارائه خدمات  یاصل امانه هايس  میتنظبهینه سازي  •

شامل  ،در صورت لزوم یکار بهداشت يروین تیمجدد ظرف عیتوز •

 فراهمی  و ی دسترسحفظ   بازنگري و تقسیم وظایف به منظور مکانیزمهاي 

  يضرورو معالجات   داروها
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