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مقدمه

ــاد  ــی اقتص ــپتامبر و فروپاش ــازده س ــه ی ــد از واقع ــا، بع ــر کرون ــاری همه گی بیم
ــادی و  ــی، اقتص ــوکه کننده اجتماع ــه ش ــومین واقع ــال 2008، س ــی در س جهان
مالــی در قــرن 21 اســت. توقــف تولیــد در کشــورهای آلــوده، ضربــه بــه زنجیــره 
تامیــن کاالهــا  در سرتاســر جهــان، کاهــش چشــمگیر مصــرف، فروپاشــی اعتمــاد، 
و در نهایــت کاهــش شــدید خدمــات، از نتایــج ناگزیــر تحمیــل سیاســت قرنطینــه 

ــتند. ــروس هس ــن وی ــا ای ــه ب ــی در مواجه ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ورعای

ــه  ــه شــهر و  کشــور ب ــه جهان گیــری خــود شــهر ب ــا ب در حالیکــه ویــروس کرون
کشــور بــا صدمــات بی پایــان بــر جوامــع محلــی و رفــاه مردمــان ادامــه می دهــد، 
ــا ایــن ویــروس هســتند. در اکثــر  دولتهــای محلــی امــا در خــط مقــدم مقابلــه ب
ــروس  ــش وی ــت کاه ــیر جه ــت مس ــری و هدای ــی، راهب ــای مل ــورها دولت ه کش
ــت گذاری را  ــای سیاس ــا، چالش ه ــار دولته ــهرها در کن ــده و ش ــده دار ش را عه
ــی دو  ــای محل ــهرداری ها و دولته ــورها، ش ــیاری کش ــد. در بس ــی می کنن اجرای

نقــش را بــر عهــده دارنــد:

ــد . 1 ــود مانن ــی خ ــوان اجرای ــه از ت ــد ک ــای مرکزیی ان ــی دولته ــازوی اجرای ــا ب ی
اعمــال نفــوذ بــر اداره پارک هــا بــرای کمــک بــه اجــرای سیاســت های محــدود 

ســازی حضــور شــهروندان اســتفاده مــی کننــد.

یــا بــه شــکل فعالتــری، از پاییــن بــه بــاال ، بــا بازآرایــی منابــع و تکنولوژی هــای . 2
ــا  ــائل مث ــل مس ــرای ح ــکاری ب ــای ابت ــتجوی راه حل ه ــار، در جس در اختی

ــتند. ــهری هس ــیب پذیر ش ــای آس گروه ه
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حمایت از بهبود 
تجارت و بازیابی 
توان اقتصادی

افزایش آگاهی بخشی 
و ارتباطات

الگوهای دورکاری و 
تنظیم رفت و آمد

رعایت فاصله 
اجتماعی و 
محدودسازی

اقدامات هدفمند برای 
گروه های آسیب پذیر

ارائه خدمات محلی به ویژه در 
زمینه آب و دفع زباله

ایــن نوشــتار در پــی آن اســت کــه نشــان دهــد چگونــه شــهرهای جهــان، 
در هماهنگــی نزدیــک بــا دولت هــای محلــی در حــال کار بــرای حمایــت از 
ســاکنین شــهرها، و تــاش بــرای توقــف گســترش ویــروس و محافظــت از 

ــن بحــران بی ســابقه هســتند.  ــه ای ــی در میان اقتصادهــای محل

پاســخ هایی کــه شــهرهای جهــان بــرای مقابلــه بــا کرونــا در پیــش گرفته انــد را 
در شــش دســته می تــوان تقســیم بنــدی کــرد کــه بــر حســب میزان گســترش 

و همــه گیــری ایــن ویــروس بــه درجــات مختلــف بــه کار بــرده شــده اند:

1,5m 1,5m

?
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توکیــو )ژاپــن(:  یــک پایــگاه داده یــک مرحلــه ای دربــاره وضعیت بــه روز شــده ویروس 
کرونــا  ایجــاد کــرده اســت. کــه شــامل تعــداد افــراد آلــوده بــه ویــروس، وضعیــت آنها، 
ویژگیهــا )ســن ،جنس(، تعــداد ســواالت مربــوط بــه مرکــز تمــاس، تعــداد افــرادی کــه 
از متروهــا اســتفاده مــی کننــد، و غیــره. توکیــو همچنیــن کــد منبــع وب ســایت را بــه 
شــکل اطاعــات بــاز )open data( ارائــه مــی کنــد تــا ســایر شــهرداری ها و مؤسســات 

بتواننــد از داده هــا اســتفاده کننــد و صفحــات وب مشــابه را همانند ســازی کننــد.

ــهروندان  ــزارش ش ــا گ ــرده ت ــاد ک ــگان ایج ــماره رای ــا(:  ش ــه Piedmont )ایتالی منطق
دربــاره عائــم آنفلوانــزا یــا مشــکات تنفســی را دریافــت کنــد و اســتان خودمختــار 
ــتورالعمل ها،  ــه دس ــرای کلی ــرده ب ــاد ک ــازمانی ایج ــن س ــک اپلیکیش Trento، ی
ــر  ــع معتب ــط از مناب ــه فق ــانی هاو احکام ،ک ــه روزرس ــع، ب ــایت های مرج ــا، س بینش ه

ــل اعتمــاد جمــع آوری شــده اســت.  و قاب

ســان فرانسیســکو )ایــاالت متحــده(: پوســترهای چنــد زبانــه توســط مقامات بهداشــت 
عمومــی بــا نکاتــی دربــاره محافظــت در برابر ویــروس کرونــا ارائــه و در فضاهــای عمومی 

)کــه بیشــترین دسترســی شــهروندان امــکان پذیــر اســت( نمایش داده شــده اســت.

ــورد  ــه در م ــاعته در 7 روز هفت ــات 24س ــط اطاع ــک خ ــان(:  ی ــلدورف )آلم دوس
ویــروس کرونــا بــاز کــرده و یــک شــمارنده زنــده در صفحــه اصلــی خــود قــرار داده 

کــه آمــار مبتایــان را اعــام مــی کنــد. 

براتیســاوا )جمهــوری اســلواکی(: شــهردار ازکارتونیســت مشــهور محلی خواســت تا 
بــه شــکل بصــری نشــان دهــد کــه چگونــه شــهروندان مــی تواننــد ایمــن باشــند. 
ــم  ــور منظ ــه ط ــهروندان ب ــواالت ش ــه س ــخگویی ب ــرای پاس ــن ب ــهردار همچنی ش
ــرای  ــا بازیگــران و مــردم ب ــان جلســات زنــده فیــس بــوک اســت. ویدئویــی ب میزب

ایجــاد انگیــزه مســئولیت پذیــری در شــهروندان تهیــه شــده اســت.

نمونه1هایــی1از1ارتباطــات1عمومــی1و1افزایــش11.1
آگاهــی1بخشــی1دربــاره1ویــروس1کرونــا1در1شــهرها:
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ــرار دادن هشــدارهای  ــاالت متحــده(: در دســترس ق ــورک )ای ــا و شــهر نیوی فیادلفی
پیامکــی دربــاره کرونــا بــرای شــهروندانی کــه بــا شــماره مخصــوص در ایــن ســرویس 

ثبــت نــام کننــد.

ادینبورگ )انگلستان(: وب سایت شهرداری فرایند آزمایش را مدیریت می کند. 

ــه روز در مــورد  کــپ تــاون )آفریقــای جنوبــی(: وبســایت شــهر اطاعــات و آمــار ب
ــد. ــه می ده ــروس ارائ وی

ســیدنی )اســترالیا(: اطاعــات بهداشــت عمومــی در مراکز اجتمــاع شــهر، کتابخانه ها 
و مراکــز مراقبــت از کــودکان توزیع شــده اســت.

بریســتول )انگلســتان(: شــهردار بــا انتشــار ویدئویــی، بــا حضــور آرام بخــش و ارائــه 
بــه روزرســانی داده هــا و اطمینــان دادن بــه شــهروندان بــا آنهــا صحبــت کــرد.

بوئنــوس آیــرس )آرژانتیــن(: یــک برنامــه دیجیتالــی ایجــاد کــرده کــه توصیه هایــی 
دربــاره جلوگیــری از ابتــای بیمــاری کرونــا ارائــه مــی دهــد.

شــهر ســائوپائولو )برزیــل(: مــوارد تاییــد شــده یــا مشــکوک بیمــاری را از راه دور بــه 
صــورت دیجیتالــی رصــد می کنــد و اپلیکیشــنی بــرای بیمــاران قرنطینــه راه انــدازی 

شــده است.

ــر  ــرای نظــارت ب ــام Covidom ب ــه ن ــی ب پاریــس )فرانســه(: از یــک برنامــه دیجیتال
بیمــاران قرنطینــه اســتفاده مــی کنــد. 

لیمــا )پــرو(:  اولیــن جلســه شــورای کانشــهر از طریــق ویدئــو کنفرانس بــا رای گیری 
در زمــان واقعــی برگزار شــد.
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الگوهای دورکاری

میــان )ایتالیــا(: میــان یکــی از شــهرهایی اســت کــه نخســتین و شــدیدترین صدمه 
از کرونــا را تجربــه کــرده اســت، شــهروندان را از 24 فوریــه) قبــل از قــرار گرفتــن در 
قرنطینــه ملــی ماننــد بقیــه ایتالیــا( بــه دورکاری تشــویق کــرده اســت. میــان هــم 

اکنــون در قرنطینــه کامــل اســت.

متروپولیتــن توکیــو )ژاپــن(: در بیــن کارمنــدان شــهرداری، چهــار بــار درهفتــه کار 
ــاعات کار  ــتن س ــرای داش ــی را ب ــرکت های خصوص ــد، و ش ــج می کن ــن  را تروی آنای

ــد. ــویق می کن ــر تش ــاف پذی انعط

ــرای  ــن ب ــای آنای ــام کاره ــه انج ــهرداری ب ــدان ش ــکا(: کارمن ــوزه )آمری ــن خ س
شــهروندان تشــویق شــده اند.

 مســکو )روســیه(:  بــه مشــاغل توصیــه کــرده اســت کــه درجــه حــرارت کارمنــدان 
را انــدازه گیــری کننــد و از ورود کســانی کــه عائــم بیمــاری )تــب ، ســرفه یا مشــکل 
در تنفــس( دارنــد، جلوگیــری شــود و چنیــن کارمندانــی را بــرای معالجــه پزشــکی 

بــه خانــه مــی فرســتند.

 ریودوژانیــرو )برزیــل(: شــهردار تغییــر شــیفت کاری را پیشــنهاد کــرده اســت. بــرای 
جلوگیــری از ازدحــام بیــش از حــد در حمــل و نقــل عمومــی، بخــش صنعــت بایــد از 
ســاعت 6 صبــح ، تجــارت 8 صبــح و بخــش خدمــات ســاعت 10 صبــح آغــاز کنــد. در 
صــورت امــکان، دور کاری بایــد در اولویــت باشــد. بخــش عمومی شــهرداری سیاســت 

ــد. ــرا می کن دورکاری را اج

11.2نمونه1هایی1از1الگوهای1دورکاری1و1تنظیم1رفت1وآمد
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تنظیم رفت و آمد:

فوکــوئوکا )ژاپــن(: اطاعــات مربــوط بــه تراکــم و شــلوغی متــرو را براســاس زمــان در 
وبســایت شهرمنتشــر مــی کند.

سانفرانسیســکو )ایــاالت متحــده(: وســایل حمــل ونقــل عمومــی دارای ضــد عفونــی 
کننــده هســتند و بیــش از پیــش تمیــز می شــود.

ونیز )ایتالیا(:  قایق های کانال در مرحله اولیه شیوع کرونا ضد عفونی شدند.

ــدان و  ــت از کارمن ــرای محافظ ــبی را ب ــگیرانه مناس ــات پیش ــا(: اقدام ــی )ایتالی ناپول
ــی می شــوند  ــه طــور منظــم ضد عفون ــران فراهــم کــرد: قطارهــا و اتوبوس هــا ب کارب

ــی در معــرض دیــد مســافران قــرار می گیــرد. و گواهــی ضــد عفون

ــی در  ــکل تصادف ــه ش ــهروندان ب ــدن ش ــای ب ــردن دم ــک ک ــیه(:  چ ــکو )روس مس
ــود. ــی ش ــام م ــرو انج ورودی مت

مادریــد )اســپانیا(: متروهــا مجهــز بــه درهــای بازکننــده اتوماتیــک در 64٪ قطارهــا 
هســتند تــا از تمــاس مســتقیم جلوگیــری کننــد.

براتیســاوا )جمهــوری اســلواکی(:  اســتفاده از ماســک را در ســفر بــا وســایل حمــل و 
نقــل عمومــی اجبــاری کــرده اســت، ورود یــا خــروج از طریــق درهــای ورودی نزدیک 
بــه راننــده را ممنــوع اعــام کــرده اســت، درهــا بــه صــورت خــودکار بــدون نیــاز بــه 

فشــار دادن دکمــه بــاز می شــوند.
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ــش،  ــرای آزمای ــا ب ــریع تقاض ــش س ــا افزای ــان ب ــره(: همزم ــو )ک ــن دائگ متروپولیت
امــکان تســت کرونــا در ماشــین شــهروندان راه انــدازی شده اســت. ایــن کار بســیار 
ســریعتر و ایمــن تــر از مراجعــه بیمــاران بــه بیمارســتان یــا مراکــز بهداشــت اســت.
آزمایــش حــدود 10 دقیقــه طــول مــی کشــد و نتایــج از طریــق پیــام کوتــاه در مــدت 

ســه ســاعت ارســال مــی شــود.

ــرای محــدود  شــهرهای میــان )ایتالیــا( و پاریــس )فرانســه(: پارک هــای عمومــی ب
کــردن مســابقات گروهــی تعطیــل شــده انــد، اجــرای اقدامــات سراســری در رابطــه 

ــرار گرفته اســت. ــا قرنطینــه مــورد حمایــت ق ب

شهر آستین )ایاالت متحده(: جشنواره ها لغو شده است.

ــی،  ــای فرهنگ ــق فعالیت ه ــر تعلی ــی ب ــی مبن ــن(: حکم ــرس )آرژانتی ــوس آی بوئن
ــت. ــده اس ــادر ش ــه 30 روزه ص ــک دوره اولی ــرای ی ــی و ب ــی ، اجتماع تفریح

فوکــوئوکا )ژاپــن(:  فیلم هــای آموزشــی بــرای کــودکان بــه علــت تعطیلــی مــدارس 
دولتــی تهیــه شــده اســت.

مســکو )روســیه(: از "مدرســه الکترونیکــی مســکو" اســتفاده مــی کنــد تــا دانــش 
آمــوزان بتواننــد مطالعاتشــان را بصــورت آنایــن دنبــال کننــد.

ــطح  ــن س ــا باالتری ــارس 2020 ب ــهرداری ها در 15 م ــات ش ــه: دور اول انتخاب فرانس
اســتانداردهای بهداشــتی انجــام شــد. بــه رأی دهنــدگان ماســک داده شــد، و از آنهــا 
خواســته شــد تــا دســت خــود را ضدعفونــی کننــد، یــک متــر از رای دهنــدگان دیگــر 
فاصلــه بگیرنــد و هنــگام امضــا کــردن از قلم هــای خودشــان اســتفاده کننــد. دور دوم 

انتخابــات، کــه ابتــدا بــرای 22 مــارس تعییــن شــده بــود، بــه ژوئــن موکــول شــد.

ــی1 ــه1اجتماع ــت1فاصل ــی1از1رعای 1.3نمونه1های
و1محدودســازی1تمــاس1در1شــهرها

1,5m 1,5m 1,5m1,5m 1,5m1,5m 1,5m1,5m 1,5m1,5m
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ــًا  ــه مخصوص ــر جامع ــیب پذی ــای آس ــت از اعض ــرای محافظ ــپانیا(: ب ــو )اس بیلبائ
ســالمندان بــا شــهروندان همــکاری مــی کنــد، از شــهروندان خواســته مــی شــود تــا 
در صــورت شناســایی افــراد تنهــا، یــا کســانی کــه در رفــع نیازهای اساســی مشــکل 
ــا خدمــات اجتماعــی شــهرداری  دارنــد یــا خانــواده و حمایــت اجتماعــی ندارنــد، ب
ــا  ــران ی ــا، مهاج ــی خانمان ه ــت از ب ــرای مراقب ــی ب ــای اضاف ــد. فضاه ــاس بگیرن تم
خردســاالن بــی سرپرســت ســازماندهی شــده اســت. ســالن های ورزشــی شــهرداری 

بــه تختخــواب مجهــز شــدند.

مونتــرال )کانــادا(: اقداماتــی بــرای حمایــت از بــی خانمان هــا از جملــه: فراهــم کــردن 
پناهــگاه، توالــت، محصــوالت بهداشــتی، مــواد غذایــی کمکــی انجــام شــده اســت و 
بــرای یافتــن فضاهایــی بــرای تبدیــل بــه پناهــگاه بــی خانمان هــا تــاش می شــود.

براتیســاوا )جمهــوری اســلواکی(: خــط تلفنــی رایــگان  بــرای خدمــت بــه آســیب 
پذیرتریــن افــراد بــرای ارســال غــذا ، دارو یــا فراهــم کــردن تأمیــن اجتماعــی در نظر 

گرفته شده اســت.

دوســلدورف )آلمــان(: بــه آوارگان ســکنا داده شــده و از یــک مرکــز پناهنــدگان بــه 
ــت. ــتفاده شده اس ــه اس ــتگاه قرنطین ــوان ایس عن

ــده  ــعه داده ش ــان توس ــراد بی خانم ــرای اف ــتی ب ــات بهداش ــکا(: خدم ــد )آمری اوکلن
اســت.

ــای  ــات از خانه ه ــد و ماق ــت بازدی ــه، ممنوعی ــه فرانس ــد بقی ــه(: مانن ــوز )فرانس تول
ســالمندان اجــرا شــده، رســتوران ها و کافــی نت هــا بــه ســالمندان خدمــات حضــوری 
ــراد  ــای اف ــه خانه ه ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــی ب ــای غذای ــا وعده ه ــد، ام ــه نمی دهن ارائ

ــود. ــال می ش ــالمند ارس س

1.4نمونه1هایــی1از1اقدامــات1هدفمنــد1بــرای1حمایــت1
ــر از1گروه1هــای1آســیب1پذی
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فرانســه: در بســیاری از شــهرداری های فرانســه ماننــد آنجرویــل ، مأموریــن 
شــهرداری ســه بــار در هفتــه بــا شــهروندان بــاالی 65 ســال تمــاس مــی گیرنــد. در 
شــهر پاریــس نیــز نقشــه جمعیت هــای آســیب پذیــر و قرنطینــه تهیــه شــده و دو 
مرکــز بــرای افــراد بــی خانمــان افتتــاح شــده اســت.) کســانی کــه ممکــن اســت بــه 

کرونــا مبتــا شــده باشــند و نیــاز بــه بســتری نداشــته باشــند.(

سانفرانسیسکو )ایاالت متحده(: مهلت قانونی برای اخراج ساکنین تمدید شد.

ــودکان و  ــی ک ــات رفاه ــن موسس ــی در بی ــک های جراح ــن( : ماس ــا )ژاپ یوکوهام
ــت. ــده اس ــع ش ــالمندان توزی س

ــی کننده هــا  شــهر نیویــورک )ایــاالت متحــده(:  اعــام عرضــه محــدود ضــد عفون
بــه هــر نفــر بــه طــور موقــت بــرای جلوگیــری از احتــکار شــهروندان از فروشــگاه ها. 

اعــام اینکــه افزایــش قیمت هــا غیرقانونــی اســت.

ویــن )اتریــش(:  یــک ســالن نمایشــگاه را بــه یــک اتــاق مراقبــت در مقیــاس بــزرگ 
تبدیــل کــرد، بــرای افــرادی کــه عائــم خفیــف کرونــا دارنــد و نیــازی بــه بســتری 
ــواد  ــز م ــن مرک ــد. ای ــت کنن ــان مراقب ــه از خودش ــد در خان ــی نمی توانن ــد ول ندارن

غذایــی و مراقبــت  پزشــکی اولیــه را تأمیــن مــی کنــد.

ســن خــوزه )ایــاالت متحــده(: افــراد بــاالی 50 ســال و دارای شــرایط مزمــن و کســانی کــه 
نیــاز بــه ســرپناه  یــا قرنطینــه دارنــد، شناســایی شــدند، و همچنیــن ظرفیــت پناهگاه هــا 
افزایــش یافتــه اســت و پناهگاه هــای فصلــی بــرای بــی خانمان هــا همچنــان بــاز مانده اند.

ــوس  ــدگان اتوب ــط رانن ــزل )توس ــذا در من ــل غ ــرویس تحوی ــلوونی(: س ــا )اس لیوبلیان
شــهری( بــرای کــودکان در خانواده هــای پرریســک و شــهروندان ســالخورده راه انــدازی 
شــده اســت. حمایــت روانشــناختی توســط مرکــز بهداشــتی لیوبلیانــا از طریــق تلفن یا 
ایمیــل ارائــه می شــود، همچنیــن هتل هــای خالــی و ضــد عفونــی شــده بــرای کارمندان 

مرکــز پزشــکی کــه از شــهرهای دیگــر رفــت و آمــد مــی کننــد، ارائــه می شــود.

لیمــا )پــرو(: ثبــت نــام آنایــن داوطلبان بــرای کمــک بــه ســالمندان انجام می شــود، و 
همچنیــن یــک خط تلفن بــرای ارائــه اطاعــات در مــورد پیشــگیری از کرونا و مشــاوره 
روانشــناختی در نظــر گرفتــه شــده ، هماهنگــی بــرای تحویــل غــذا و کاالهای اساســی 
بــه گروه هــای آســیب پذیــر انجــام شــده اســت. شــهرداری همچنیــن بازســازی یــک 
ســاختمان تاریخــی را بــرای جابجایــی و حفاظــت از افــراد بیخانمــان آغــاز کرده اســت.
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1.5نمونه1هایــی1از1ارائــه1خدمــات1محلــی1بــه1ویــژه1
در1زمینــه1آب1و1دفــع1زبالــه

دیترویــت )ایــاالت متحــده(: خدمــات آب بــه طــور موقــت بــه هــزاران خانــوار داده 
مــی شــود کــه قبــًا بــه دلیــل قبض هــای پرداخــت نشــده، قطــع شــده بــود.

آلــوارا )اســپانیا(: دولــت محلــی عــوارض مربــوط بــه آب را بــرای ســه ماهــه  بعــدی 
بــرای آن دســته از مؤسســاتی کــه بســته بماننــد، حــذف کــرده اســت.

فرانســه:  بســیاری از شــهرها اقداماتــی را انجــام مــی دهنــد تــا مطمئــن شــوندکه در 
زمــان نیــاز شــدید بــه بهداشــت، آب قطــع نشــود.

پارمــا )ایتالیــا(: جمــع آوری زبالــه بــه طــور معمــول کار خــود را ادامــه مــی دهــد بــه 
جــز بــرای افــراد مبتــا بــه کرونا.کلیــه زباله هــای باقیمانــده بایــد برمبنــای پروتــکل 

صــادر شــده توســط اداره بهداشــت ملــی جمــع آوری شــود. 

ــا  ــورت تقاض ــه در ص ــع آوری زبال ــده(: جم ــاالت متح ــوارک )ای ــورگ و نی لوکزامب
ــز  ــت. مراک ــده اس ــف ش ــا متوق ــره( فع ــاغ و غی ــای ب ــنگین، زباله ه ــای س )زباله ه

ــد. ــده ان ــته ش ــردم بس ــع م ــری از تجم ــرای جلوگی ــت ب بازیاف

لهســتان:  پنــج ســازمان بــزرگ مدیریــت پســماند جامــد شــهری بــه دولــت در مورد 
عــدم وجــود مقــررات در بخــش مدیریــت پســماند هشــدار دادند.

کینگستون )کانادا(: سرویس پسماندهای خطرناک خانگی خود را لغو کرد.

ــه در مرکــز شــهر تضمیــن شــد، شــهرداری در حــال  ــرو(: جمــع آوری زبال لیمــا )پ
ارائــه کمــک بــه ســایر دولتهــای محلــی اســت. لیمــا همچنیــن بــه دنبــال تضمیــن 

عرضــه آب آشــامیدنی بــه مناطــق آســیب پذیــر شــهر اســت. 
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ــا1 ــه1ب ــی1در1مقابل ــت1مال ــی1از1حمای 1.6نمونه1های
ــهرها ــا1در1ش کرون

یوکوهامــا )ژاپــن(: یــک دفتــر مشــاوره ویــژه بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط   
تأســیس کرد.

ــه نصــب  ــرای هزین ــرای شــرکت های کوچــک و متوســط   ب ــه ب ــن(: یاران ــو )ژاپ توکی
تجهیــزات و نــرم افزارهــای الزم بــرای دورکاری اختصــاص یافتــه اســت.

بیلبائــو )اســپانیا(: اقداماتــی بــا هــدف حمایــت از کارآفرینــان انجــام شــده اســت، 
خــرده فروشــان کوچــک و متوســط   از طریــق یــک خــط فــوری مشــاوره کــه توســط 
شــورای شــهر ســازماندهی شــده اســت، حمایــت می شــوند؛ پــردازش کلیــه مراحــل 

مالیاتــی بــه تعویــق افتــاده اســت. 

میــان )ایتالیــا(: صنــدوق کمــک متقابــل بــرای کمــک بــه افــراد نیازمنــد ایجاد شــده 
اســت و فعالیت هــای شــهر بــرای مشــارکت اقتصــادی شــهروندان حمایــت می شــود.

ــرای  ــی ب ــود و اقدامات ــه می ش ــراری ارائ ــی اضط ــت مال ــادا(: حمای ــرال )کان مونت
ــه تعویــق افتــادن مالیات هــای شــهرداری، کمک هــای  ــه مشــاغل شــامل ب کمــک ب

ــود. ــام می ش ــره انج ــرمایه و به ــک س ــف اتوماتی ــی و توق ــراری مال اضط

ــرای  ــتانه ب ــازمان های بشردوس ــه س ــتن ب ــده(: پیوس ــاالت متح ــی )ای ــگ کانت کین
ــای  ــده کمک ه ــاط دهن ــه ارتب ــک صفح ــاد ی ــدادی و ایج ــدوق ام ــک صن ــاد ی ایج
ــد و چــه  ــازی دارن ــد چــه نی ــردم درخواســت کنن ــا م ــرده اســت ت ــی ایجــاد ک مال

ــه دهنــد.  چیــزی مــی تواننــد ارائ

ــرای  ــی ب ــت مالیات ــورو معافی ــون ی ــهر 63 میلی ــورای ش ــپانیا(:  ش ــد )اس مادری
ــداری و مراکــز تجــاری، آژانس هــای  فعالیت هــای اقتصــادی و اوقــات فراغــت، مهمان
ــه  ــرط ک ــن ش ــه ای ــت؛  ب ــرده اس ــب ک ــزرگ را تصوی ــگاه های ب ــافرتی و فروش مس

ــد. ــراج نکنن ــال اخ ــان س ــا پای ــان را ت ــا کارمندانش آنه
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نیویــورک ســیتی )ایــاالت متحــده(: حمایــت محلــی از شــرکتهای کوچــک و متوســط 
انجــام شده اســت مانننــد وام هــای بــا بهــره صفــر قابــل بازپرداخــت در مــدت 15 تــا 

20 ســال بــرای بنگاه هــای دارای زیــر 100 کارمنــد

ــات  ــه مالی ــاغلی ک ــرای مش ــی ب ــای مال ــده(: از مجازات ه ــاالت متح ــیاتل )ای س
ــه  ــیاری از ارائ ــود. بس ــی می ش ــم پوش ــد، چش ــت می کنن ــر پرداخ ــود را دی خ
دهنــدگان خدمــات دیجیتــال بــه مشــاغل کوچــک کمــک می کننــد، همانطــور کــه 
ــاوری  ــزرگ فن ــرکت های ب ــه ش ــک ب ــاغل کوچ ــاب مش ــویه حس ــای تس صندوق ه

ــد. ــی کنن ــک م کم
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اقداماتکشورشهرردیف

آلمانبرلین1
-تعطیلی مدارس

- کنسل شدن تئاترهای دولتی، اپرا وسالن های کنسرت
- ممنوعیت هر گردهمایی با بیش از 2 شرکت کننده

اسپانیابیلبائو2

-همکاری با شهروندان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر خصوصا افراد مسن
-درخواســت از شــهروندان بــرای شناســایی افــراد تنهــا، دارای مشــکل در 
رفــع نیازهــای اساســی یافقــدان خانــواده یــا عــدم حمایــت اجتماعــی و 

تمــاس بــا خدمــات اجتماعــی شــهرداری.           
ــا،  ــی خانمان ه ــت از ب ــرای مراقب ــی ب ــای اضاف ــاص دادن فضاه -اختص

ــت.  ــی سرپرس ــاالن ب ــا خردس ــران ی مهاج

کلمبیابوگاتا3

-اعام هشدار زرد
- بــه تعویــق افتــادن کلیــه رویدادهــای عمومــی یــا خصوصــی کــه بیــش 

از هــزار نفــر شــرکت کننــده دارد
 -درخواست از سازمان ها برای تسهیل دورکاری 

-ایجــاد یــک سیســتم تغییــر بــرای بــه حداقــل رســاندن تمــاس، کاهــش 
ترافیــک ســاعات پرتــردد و تغییــر آمــوزش بــه یادگیــری آنایــن

ــی  ــات درمان ــدگان خدم ــه دهن ــن ارائ ــی بی ــی - خصوص ــکاری دولت -هم
بــرای خریــد ماســک صــورت ، ژل ، الــکل و ســایر لــوازم بــرای جلوگیــری 

از کمبــود آن هــا

آلمانبن4

ــرای  ــی ب ــن طــرح محل ــن و چندی ــه شــهر ب ــس داوطلبان -همــکاری آژان
ــر. ــرض خط ــای  در مع ــیب پذیرترین گروه ه ــه آس ــک ب کم

ــه  ــه ارائ ــل ب ــه مای ــانی ک ــا کس ــد ب ــهروندان نیازمن ــردن ش ــل ک -متص
ــن ــط تلف ــن خ ــا چندی ــتند ب ــه هس ــات داوطلبان خدم

 -افتتــاح خــط تلفــن بــرای کمــک بــه خانواده هــا در ایــن شــرایط دشــوار، 
مرکــز آمــوزش و خانــواده محلــی بن 

-از آنجــا کــه بــن یــک شــهر بیــن المللــی اســت، تــاالر شــهر ارتباطــات 
خــود را بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای شــهروندان بیــن المللــی و غیــر 

آلمانــی افزایــش داده اســت. 
-بــرای آگاهــی بخشــی بــه همــه شــهروندان، شــهر بــه طــور مرتــب وب 
ــر  ــاب توییت ــک حس ــد و از ی ــی کن ــه روز م ــود را ب ــی خ ــایت انگلیس س
ــه  ــی ب ــه اضاف ــال ترجم ــن در ح ــد. همچنی ــی کن ــتفاده م ــی اس انگلیس

ــت. ــده اس ــم ش ــز فراه ــر نی ــای دیگ زبان ه
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برزیلبرزیلیا5

-به تعلیق درآوردن کاس های مدارس دولتی در منطقه فدرال 
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ -مشــارکت دبیرخانه هــای توســعه اجتماعــی و آم
اختصــاص کاالهــا و مــواد غذایــی از مــدارس بــه مؤسســات اجتماعــی در 

منطقــه فــدرال
-تعطیلی سینماها

 -نصب ژل الکل در ایستگاه اصلی اتوبوس 
ــی،  ــارت محل ــد تج ــط واح ــن توس ــت آنای ــرویس چ ــک س ــاد ی -ایج

ــات  ــت و خدم صنع
ــرای ژل و  ــات )ICMS( ب ــات در گــردش کاالهــا و خدم ــرخ مالی -کاهــش ن

ــا ســایر محصــوالت پیشــگیری از کرون

جمهوری براتیساوا6
اسلواکی

ــایل  ــا وس ــفر ب ــگام س ــورت هن ــک ص ــتفاده از ماس ــدن اس ــاری ش -اجب
ــه عمومــی  نقلی

-ممنوعیت ورود یا خروج از طریق درهای نزدیک راننده 
-درهــا بــه صــورت خــودکار بــاز مــی شــوند، بنابرایــن مســافران نیــازی 

بــه فشــار دکمــه ندارنــد.
-ممنوعیت بازدید از خانه های سالمندان

 -تعطیلی مدارس 
ــا  ــل غــذا، دارو ی ــه تحوی ــگان در زمین ــدازی یــک خــط تلفــن رای -راه ان

ــراد  ــن اف ــه آســیب پذیرتری تأمیــن اجتماعــی، ب
-همــکاری بــا روانشناســان کــودک از زمــان بســته شــدن مــدارس، بــرای 
ایجــاد یــک خــط تلفــن رایــگان والدیــن بــرای صحبــت درمــورد هرگونــه 

مســأله مربــوط بــه مدرســه خانگــی یــا اضطــراب والدیــن و فرزنــدان 
-جمع آوری کلیه ارتباطات شهری در یک صفحه وب واحد 

-شــهردار بــه یــک کاریکاتوریســت مشــهور محلــی دســتور داد کــه اصول 
اساســی را بــرای حفــظ ســامت ســاکنان را نقاشــی کند.

 -او همچنیــن بــه طــور مرتــب بــرای پاســخگویی به ســؤاالت شــهروندان، 
جلســات زنــده فیســبوک برگــزار مــی کنــد، و ویدئویــی را بــا بازیگــران و 
چهره هــای عمومــی تهیــه کــرده، و شــهروندان را بــه مســئولیت پذیــری 

ــد. ــویق می کن تش

ــات انگلستانبریستول7 ــهروندان اطاع ــه ش ــی ب ــانی ویدئوی ــام رس ــق پی ــهردار از طری -ش
بــه روز می دهــد.
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بوئنوس 8
آرژانتینآیرس

-تعلیــق فعالیت هــای تفریحــی، اجتماعــی و فرهنگــی بــرای بیــش از 200 
نفــر بــرای یــک دوره اولیــه 30 روزه 

-بــه تعلیــق درآمــدن مــدارس )امــا مــدارس بــرای اطمینــان از دسترســی 
آســیب پذیرتریــن کــودکان بــه مــواد غذایــی بــاز اســت.(

-هماهنگی اقدامات و مذاکرات دائمی با دولت ملی 
-ایجاد یک سکوی دیجیتال برای توصیه های جلوگیری از ابتا به کرونا

انگلستانکمبریج9
-همکاری با مشاغل محلی برای تغذیه بی خانمان ها 

ــای  ــا وعده ه ــته ی ــه بس ــرای تهی ــی ب ــتوران های محل ــا رس ــرارداد ب -ق
ــد. ــذا دارن ــه غ ــدید ب ــاز ش ــه نی ــی ک ــه پناهگاه های ــل ب ــی و تحوی غذای

آفریقای کیپ تاون10
جنوبی

ــار  ــراد بیم ــف اف ــریع و کش ــایی س ــرای شناس ــی ب ــتم های نظارت -سیس
ــفر و  ــابقه س ــا س ــراد ب ــری اف ــامل غربالگ ــت،  ش ــط وزارت بهداش توس

ــاری ــه بیم ــکوک ب ــق مش ــا مناط ــک ب ــاس نزدی تم

خدمــات آب بــه طــور موقــت بــه هــزاران خانــوار داده مــی شــود کــه قبــًا آمریکادیترویت11
بــه دلیــل قبض هــای پرداخــت نشــده قطــع شــده بــود.

12
متروپولیتن 

دائگو
کره

ــا  ــان ب ــهروندان، همزم ــین ش ــا در ماش ــت کرون ــات تس ــدازی امکان راه ان
افزایــش ســریع تقاضــا بــرای آزمایــش. ایــن کار بســیار ســریعتر و ایمــن 
تــر از مراجعــه بیمــاران بــه بیمارســتان یــا مراکــز بهداشــت اســت.آزمایش 
حــدود 10 دقیقــه طــول مــی کشــد و نتایــج از طریــق پیــام کوتــاه در مدت 

ســه ســاعت ارســال مــی شــود.

آلماندوسلدورف13

-یــک خــط اطاعــات 24ســاعته در 7 روز هفتــه در مــورد ویــروس کرونــا 
ــده در صفحــه اصلــی خــود قــرار  ــاز کــرده و شــامل یــک شــمارنده زن ب

داده کــه آمــار مبتایــان را اعــام مــی کنــد.
ــلدورف  ــات دوس ــاره اقدام ــردم درب ــه م ــی ب ــام ویدئوی ــهردار در پی -ش

ــح داد.  ــران توضی ــا بح ــه ب ــرای مقابل ب
-راه اندازی یک مرکز تشخیصی اختصاصی در مرکز شهر 

ــه  ــن ک ــط تلف ــک خ ــق ی ــا از طری ــش کرون ــرای آزمای ــت ب ــدور وق -ص
ــود  ــی ش ــام م ــهرداری انج ــدان ش ــط کارمن توس

ــرای  ــه ب ــوان ایســتگاه قرنطین ــه عن -مجهــز شــدن مرکــز پناهنــدگان ب
بیمــاران بالقــوه کــه ممکــن اســت در خانه هــای خــود قــادر بــه قرنطینــه 

نباشــند یــا ممکــن اســت در دوســلدورف تنهــا باشــند
- خدمات اجتماعی به افراد در معرض خطر برای خریدهای ضروری و سایر امور

ــا از  ــت ت ــهروندان خواس ــهردار از ش ــر، ش ــی دیگ ــام ویدیوی ــک پی -در ی
ــد. ــت کنن ــالمندان محافظ ــاران و س بیم
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انگلستانادینگبورگ14

-همــکاری شــورای محلی بــا ســطوح باالتر دولــت برای نظــارت و پاســخگویی 
بــه اوضــاع ملــی و ارائه مشــاوره محلــی در مورد بهداشــت شــخصی 

-وب سایت شهرداری فرایند آزمایش را مدیریت می کند. 
-وزارت بهداشــت و خدمــات اجتماعــی اســکاتلند مــوارد ابتــا بــه بیمــاری 

ــد.  ــد می کن را تأیی

ژاپنفوکوئوکا15

-خدمــات آنایــن وب ســایت شــهرداری بــرای کاهــش ارتباطــات حضوری 
ماننــد اعــام ســاعات اوج تردد

ــم در  ــهر و ه ــطح ش ــم در س ــر ه ــاف پذی ــاعات کاری انعط ــج س -تروی
ــورد  ــدارس در م ــه م ــی ب ــم آموزش ــه فیل ــی -ارائ ــرکت های خصوص ش

ــه  ــودکان در خان ــوزش ک آم
- ارائه وام های کم بهره و خدمات مشاوره ای برای افراد مبتا به کرونا

آمریکاکینگ کانتی16

-ساخت تأسیسات مراقبت موقت اضافی 
-بازسازی ساختمان ها برای جداسازی و قرنطینه 

-ایجاد یک صندوق امداد، با سازمان های بشردوستانه 
ــردم  ــا م ــی ت ــای مال ــده ی کمک ه ــط کنن ــه مرتب ــک صفح ــاد ی -ایج
بتواننــد آنچــه را کــه الزم دارنــد درخواســت کننــد و آنچــه را مــی تواننــد 

ــه دهنــد. ارائ
ــیوع  ــی ش ــرای بررس ــکا ب ــای آمری ــات بیماری ه ــز تحقیق ــزام مرک -اع

ــران  ــل بح ــاری در اوای بیم
 -بسته شدن مدارس و سایر مکان های تجمع 

-ارائه توصیه های بهداشت عمومی درباره کرونا به چندین زبان
- ارائه به روز رسانی تعداد دقیق موارد ابتا توسط دولت محلی

آمریکاالس وگاس17

- تعطیلــی یــک ماهــه کازینوهــا و ســایر مشــاغل غیــر ضــروری ماننــد 
ــازی ــالن های بدنس ــینما و س ــالن های س ــا، س باره

 -رستوران ها فقط اجازه ارائه سفارشات بیرون بر را دارند
- توصیه به دورکاری به کارمندان که می توانند از خانه کار کنند 

-کارمندان بیمار باید در خانه بمانند.
-حمایــت مشــاغل از کارکنانــي کــه ســرکار مــی رونــد براســاس راهنمــاي 

فاصلــه اجتماعــي در محــل کار 
ــه افــراد ســالخورده و ســایر افــرادی کــه شــرایط پررســیک  - توصیــه ب

ــه بماننــد و از تمــاس غیرضــروری خــودداری کننــد. ــا در خان ــد ت دارن
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پرتغاللیسبون18

-تعطیلی موزه ها، گالری ها ، کتابخانه ها و تئاترهای شهری 
-بــه تعلیــق درآمــدن کلیــه فعالیت هــای ورزشــی، اســتخرها و زمین هــای 

یحی تفر
ــا و  ــد بازدیده ــی مانن ــل آموزش ــای مکم ــدارس و فعالیت ه ــی م -تعطیل

ــهرداری  ــط ش ــده توس ــام ش ــای انج گردش ه
-ممنوعیت بازدید از خانه های سالمندان در سراسر کشور 

پرولیما19

-بستن پارک ها
-کنسل کردن کنسرت ها ، مسابقات ورزشی و فرهنگی

ــود وزارت  ــات موج ــه مؤسس ــهری ب ــتان های ش ــدن بیمارس ــه ش -اضاف
ــا  ــش کرون ــرای آزمای ــت ب بهداش

-همــکاری پلیــس محلــی در کنــار نیــروی ملــی و کمــک بــه نظــارت بــر 
اماکــن عمومــی 

ــرای اجــرای  ــا ب ــر بای ــرای مدیریــت بحــران در براب -ایجــاد یــک تیــم ب
ــه  ــهرداری های منطق ــایر ش ــا س ــه ب ــتراتژی های یکپارچ اس

-برگــزاری اولیــن جلســه شــورای شــهر از طریــق ویدئــو کنفرانس بــا رای 
ــری آناین گی

ــه  ــایل نقلی ــق وس ــی دقی ــهر، ضدعفون ــز ش ــه در مرک ــع آوری زبال -جم
ــی  عموم

ــه  ــامیدنی ب ــن آب آش ــن تأمی ــار آب و تضمی ــل ده آب انب ــاز تحوی - آغ
ــهر  ــر ش ــیب پذی ــق آس مناط

- ثبــت نــام داوطلبانــه بــرای ارائــه اطاعــات در مــورد اقدامات پیشــگیرانه 
از کرونــا و مشــاوره پزشــکی و روانشــناختی بــرای ســالمندان و اختصــاص 

یــک خــط تلفــن 
- کمــک بــه ســازمان های جامعــه مدنــی و داوطلبــان، در زمینــه تحویــل 

غــذا و کاالهــای اساســی بــه آســیب پذیرتریــن گــروه 
-آغــاز بازســازی یــک ســاختمان تاریخــی بــرای جابجایــی و محافظــت از 

ــان  ــراد بی خانم اف

اسلونیائوبلیانا20

ــرای کــودکان خانواده هــای در معــرض خطــر و شــهروندان  -تهیــه غــذا ب
ــل توســط راننــدگان اتوبوس هــای شــهری   ســالخورده و تحوی

-حمایــت روانشــناختی از طریــق تمــاس تلفنــی یــا ایمیــل توســط مرکــز 
بهداشــتی لیوبلیانــا

ــرای  ــلیکا ب ــتل س ــده در هاس ــی ش ــد عفون ــی و ض ــای خال ــه اتاق ه - ارائ
ــد ــر می آین ــهرهای دیگ ــه از ش ــکی ک ــز پزش ــدان مرک ــکان کارمن اس
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آمریکالس آنجلس21

ــریع و  ــات س ــت از اقدام ــرای حمای ــی ب ــس محل ــک اورژان ــاص ی -اختص
ــی  ــی محل ــت عموم ــای بهداش ــگ آژانس ه هماهن

ــرای ارســال  -معرفــی یــک سیســتم رســمی اطــاع رســانی گســترده ب
ــع  ــاغل در مواق ــاکنان و مش ــه س ــل ب ــی و ایمی ــی، پیامک ــای صوت پیام ه

ــن ــکل آنای ــهروندان به ش ــام ش ــت ن ــی و ثب ــای طبیع ــراری و بای اضط

اسپانیامادرید22

-همــکاری دولتــی- خصوصــی بــرای افزایــش تعــداد تخت هــای 
بیمارســتان 

ــیب  ــراد آس ــرای اف ــتگی ب ــای بازنشس ــا و خانه ه ــکی هتل ه - تجهیزپزش
دیــده 

ــای  ــده، ویزیت ه ــزی ش ــه ری ــی برنام ــای جراح ــارس، روش ه -از 10 م
ــر  ــه تاخی ــا ب ــده و ی ــق در آم ــت تعلی ــه حال ــی ب ــر ترجیح ــکی غی پزش

ــت. ــاده اس افت
- تعطیلــی مــدارس بــه همــراه کلیــه امکانــات شــهرداری از جملــه مراکــز 

ــز ورزشــی  فرهنگــی ، کتابخانه هــا و مراک
- ضد عفونی روزانه حمل و نقل عمومی و مبلمان شهری 

- افتتاح درهای خودکار مترو در 64٪ قطارها
ــادی و  ــای اقتص ــی در فعالیت ه ــت مالیات ــون معافی ــب 63 میلی - تصوی
ــافرتی و  ــای مس ــاری، آژانس ه ــز تج ــداری و مراک ــت، هتل ــات فراغ اوق
فروشــگاه های بــزرگ را بــه شــرط حفــظ شــغل کارمنــدان تــا پایــان ســال 

- به تعلیق در آمدن جلسات عمومی شورا 

ایتالیامیان23

ایجــاد صنــدوق کمــک متقابــل بــرای کمــک بــه افــراد نیازمنــد و حمایــت 
ــص 3  ــر تخصی ــاوه ب ــدوق ع ــن صن ــهر. ای ــای ش ــود فعالیت ه از بهب
ــرای  ــورو کــه قبــًا در شــورای شــهر تصویــب شــده اســت ، ب میلیــون ی
ــت.  ــاز اس ــز ب ــا نی ــرکت ها و انجمن ه ــهروندان، ش ــادی ش ــارکت اقتص مش
ایــن صنــدوق در روز اول )14 مــارس 2020( 800،000 یــورو جمــع آوری کــرد.

-اســتفاده از برنامــه ای بــرای کنتــرل از راه دور بیمــاران مبتــا بــه کرونــا فرانسهمونت پلیر24
کــه در خانه هــای خــود قرنطینــه هســتند و  نیــازی بــه بســتری ندارنــد.
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کانادامونترال25

-افتتاح یک کلینیک آزمایش گسترده 
-اقدامات اقتصادی برای کمک به مشاغل مونترال

ــات  ــود خدم ــال بهب ــوان مث ــه عن ــان ب ــهروندان بی خانم ــت از ش - حمای
ســرپناه، توالــت، محصــوالت بهداشــتی، کمک هــای غذایــی، ادامــه اقدامــات 
زمســتانی(. یافتــن فضاهایــی بــرای تبدیــل بــه  پناهگاه هــای بــی خانمان هــا

- ارائه حمایت مالی اضطراری و انجام اقدامات الزم برای کمک به مشاغل 
-ایجاد یک خط تلفن برای دریافت اطاعات و پشتیبانی مشاغل 

ــای  ــهری، کمک ه ــای ش ــق مالیات ه ــامل تعوی ــی ش ــات کمک -اقدام
ــره  ــره و غی ــرمایه و به ــک س ــف اتوماتی ــی، توق ــراری مال اضط

روسیهمسکو26

-تعطیلی مدارس دولتی، مدارس ورزشی و مؤسسات آموزشی
ــای  ــکو" درس ه ــی مس ــه الکترونیک ــق "مدرس ــوزان از طری ــش آم - دان

ــد.  ــی کنن ــال م ــن دنب ــورت آنای ــود را بص خ
ــوارد  ــان و م ــرای مبتای ــژه ای ب ــکی وی ــاختمان های پزش ــز س - تجهی

ــا ــه کرون ــکوک ب مش
-اختصاص تخت های اضافی برای بیمارانی از کشورهای دیگر

-ساخت مرکز بیماری های عفونی 
ــرای  ــتری ب ــک بس ــک کلینی ــه ی ــان ب ــتان زایم ــک بیمارس ــل ی -تبدی

ــت ــور موق ــه ط ــا ب ــه کرون ــا ب ــاران مبت بیم
- اجبار مشاغل برای به خانه فرستادن کارمندانی که عائم کرونا دارند 

- بررسی دمای تصادفی از طریق روش غیر تماسی در ورودی های مترو مسکو 
ــه  ــازمان هایی ک ــاغل و س ــت از مش ــرای حمای ــنهادهایی ب ــه پیش - تهی
ــر مرکــزی  ــل بحــران محــدود شــده توســط دفت ــه دلی ــا ب فعالیــت آن ه

ــکو ــادی مس ــور اقتص ام

آمریکانیویورک27

ــانی  ــه روزرس ــه ب ــرای ارائ ــی ب ــانی پیامک ــاع رس ــتم اط ــاد سیس -ایج
ــوالت  ــن تح ــورد آخری ــم در م منظ

ــه طــور  ــه هــر نفــر ب ــی کننده هــا ب - اعــام عرضــه محــدود ضــد عفون
ــگاه ها ــهروندان از فروش ــکار ش ــری از احت ــرای جلوگی ــت ب موق

- اعام اینکه افزایش قیمت ها غیرقانونی است.
- توزیــع هــزاران کارت راهنمایــی در مورد شستشــوی دســت و پیشــگیری 
از کرونــا و پاســخ بــه ســؤاالت متــداول، برگــه اطاعــات )بــه 15 زبــان( و 

موضوعــات آموزشــی بــرای عمــوم مــردم، مشــاغل، کارفرمایــان 
-آغاز کمپین دیجیتال و چند رسانه ای برای تشویق بهداشت

-ایجاد یک مرکز آزمایش کرونا در منطقه مرکزی شیوع 
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آمریکااوکلند28

-ایجاد اورژانس 
-لغو کلیه وقایع بزرگ عمومی

- گسترش خدمات بهداشتی برای شهروندان
ــت  ــر بهداش ــا دفت ــکاری ب ــراری و هم ــزی اضط ــه ری ــم برنام ــکیل تی -تش

ــت  ــتان و وزارت بهداش ــی اس عموم

29
پالرمو، 
منطقه 
سیسیل

ایتالیا

- تعطیلــی مــدارس، ســینماها، تئاترهــا و موزه هــا، بارهــا، کلوپ هــای 
شــبانه، ســالن های ورزشــی و ...

-لغو مراسم مدنی و مذهبی از جمله مراسم تشییع جنازه و عروسی لغو 
- ممنوعیت ماندن بازدیدکنندگان در اتاق های انتظار کمک های اولیه 

فرانسهپاریس30

- جلسات روزانه درباره بحران 
-به روز شدن اطاعات در وب سایت شهر

-اســتفاده از از یــک برنامــه دیجیتالــی بــه نــام Covidom بــرای نظــارت بــر 
بیمــاران یــا افــراد مشــکوک قرنطینــه) ایــن امــکان را بــه بیمارســتان ها مــی 

دهــد تــا میــزان ورودی بیمــاران را تنظیــم کننــد.(
-افتتــاح دو مرکــز بــرای افــراد بــی خانمــان مشــکوک بــه بیمــاری کــه نیازی 

ــتری ندارند ــه بس ب
 -رایگان شدن تولیدات دیجیتالی تئاتر اپرا و آپولو پاریس 

ارسال هشدارهای پیامکی درباره کرونا برای شهروندانآمریکافیادلفیا31

برزیلرسیف32

-ممنوعیت رویدادهایی با بیش از 50 نفر 
-فعالیت بارها و رستوران ها با 50 درصد ظرفیت خود 

-استخدام متخصصان بهداشت و آغاز برنامه اضطراری کرونا
-موکول شدن نمایش مصائب مسیح به ماه سپتامبر 

برزیلریودوجنیرو33

- به تعلیق درآمدن کاس ها و کلیه فعالیت های فرهنگی
- تغییــر شــیفت کاری بــرای جلوگیــری از ازدحــام بیــش از حــد در حمــل و 
نقــل عمومــی، بخــش صنعــت  از ســاعت 6 صبــح ، تجــارت 8 صبــح و بخــش 

خدمــات ســاعت 10 صبــح آغــاز کنــد. 
ــی  ــش عموم ــد. بخ ــت باش ــد در اولوی ــکان، دور کاری بای ــورت ام - در ص

شــهرداری سیاســت دورکاری را اجــرا می کنــد.
-توصیه به ماندن در خانه به افراد پر ریسک

 - کمپین آگاهی رسانی عمومی در همه شبکه های اجتماعی 
ــگ،  ــت، فرهن ــای بهداش ــای دبیرخانه ه ــا اعض ــران ب ــه بح ــکیل کابین -تش
آمــوزش ، کمک هــای اجتماعــی و حقــوق بشــر، نظــم عمومــی، حمــل و نقــل، 

دارایــی، خانــه مدنــی و ســالمندی ســالم 
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سان 34
آمریکافرانسیسکو

-ایجاد یک صفحه وب اختصاصی و یک سرویس هشدار خبری با پیامک 
-اســتراتژی »پناهــگاه در محــل« بــرای محافظــت از آســیب پذیرترین افــراد که 
مســتلزم آن اســت کــه همــه کارمنــدان در خانــه بمانند)بــه جــز مشــاغل خاص(

- صدور مهلت قانونی برای تخلیه خانه های مسکونی
-توصیــه بــه شــهروندان بــرای تمــاس گرفتــن بــه جــای مراجعــه به پزشــک ، 

و توصیــه بــه مراجعــه بــه اورژانــس فقــط در صــورت ضرورت

آمریکاسن خوزه35

کمک به بی خانمان ها شامل اقدامات:
-تعلیــق جمــع آوری پناهگاه هــا بــرای قــرار نــدادن افــراد در معــرض خطــر 

سته  ا خو نا
- تهیه ایستگاه های شستشوی دست ، توالت های قابل حمل و آب 

-گسترش ظرفیت پناهگاه ها و باز نگه داشتن پناهگاه های فصلی
ــرای  ــراد ب ــه اف ــک ب ــرای کم ــا ب ــه اردوگاه ه ــی ب ــای ارتباط ــال تیم ه - ارس

آمــوزش مراقبــت از خــود
- درخواست توسعه خدمات از موسسات حمایتي خیریه 

ــرایط  ــد و دارای ش ــن دارن ــال س ــتر از 50 س ــه بیش ــرادی ک ــایی اف -شناس
ــتند ــاص هس خ

- تهیه پروتکل برای حمل و نقل افراد هنگام قرنطینه ضروری 

برزیلسائوپائولو36

- اختصاص هزار تختخواب مراقبت ویژه جدید 
ــده  ــد ش ــا تأیی ــکوک ی ــوارد مش ــان م ــرای درم ــک ب ــکل کم ــه پروت - تهی
)بــه عنــوان مثــال خدمــات اســتاندارد شــده و معیارهــای خــاص بســتری در 

ــق خدمــات پزشــکی تلفنــی(  ــی از طری بیمــاران، نظــارت دیجیتال

ژاپنتوکیو37

ــا از  ــه کرون ــوط ب ــرای اعــام آمارمرب -ایجــاد پایــگاه داده یــک مرحلــه ای ب
جملــه تعــداد افــراد مبتــا، وضعیــت آنهــا، ویژگی ها)ســن ، جنــس(، تعــداد 
اســتعام از مرکــز تمــاس، تعــداد افــرادی کــه از متــرو اســتفاده مــی کننــد. 
ــه  ــاز )open data( ارائ ــات ب ــکل اطاع ــه ش ــایت را ب ــع وب س ــد منب - ک
ــتفاده  ــا اس ــد از داده ه ــات بتوانن ــهرداری ها و مؤسس ــایر ش ــا س ــد ت می کن

ــد. ــازی کنن ــد س ــابه را همانن ــات وب مش ــد و صفح کنن
ــه  ــرای هزین ــط   ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ــرای ش ــه ب ــاص یاران -  اختص

ــرای دورکاری ــای الزم ب ــرم افزاره ــزات و ن ــب تجهی نص
-تهیــه برنامــه وام اضطــراری و خدمــات مشــاوره ای رایــگان بــرای بنگاه هــای 

اقتصــادی کــه تحــت تأثیــر ایــن بحــران قــرار دارند 
- ترغیب کارمندان شهرداری به دورکاری چهار بار در هفته

-تشویق شرکت های خصوصی برای داشتن ساعات کار انعطاف پذیر
- لغو یا به تعویق انداختن رویدادهای بزرگ و بسیاری از امکانات عمومی 

-تعطیلی مدارس
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ونیز، منطقه 38
- ضد عفونی قایق ها و اتوبوس ها ایتالیاونتو

Biennale di Venezia به تعویق افتادن مراسم دوساالنه -

اتریشوین39

-تبدیــل یــک ســالن نمایشــگاه بــه  اتــاق مراقبــت در مقیــاس بــزرگ برای 
افــرادی کــه عائــم خفیــف کرونــا دارنــد و نیــازی بــه بســتری ندارنــد ولی 
نمیتواننــد در خانــه از خودشــان مراقبــت کننــد. ایــن مرکــز مــواد غذایــی 

و مراقبــت  پزشــکی اولیــه را تأمیــن مــی کنــد.

ژاپنیوکوهاما40

ــرای  ــی ب ــژه در مــدارس ابتدای -تعطیلــی مــدارس و تهیــه برنامه هــای وی
کودکانــی کــه نمــی تــوان در خانــه از آنهــا مراقبــت کــرد. 

- لغــو یــا بــه تعویــق افتــادن رویدادهــای تحــت نظــارت شــهر و امکانــات 
ــره(  ــا و غی ــی ، موزه ه ــز ورزش ــهر)کتابخانه ها ، مراک ش

-  تأسیس دفتر مشاوره ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط 
-ایجاد برنامه های تأمین مالی ویژه برای مشاغل 

ــه  ــودکان و خان ــاه ک ــات رف ــه موسس ــی ب ــک جراح ــع 500000 ماس -توزی
ــالمندان  س


