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 سخن نخست 

ونا در کنند. شیوع ویروس کرتر خود را بازنمایی میتر و گستردهها پیچیدهدر دنیای امروز، همه مسائل و حتی بحران

 چند هفته از شروع این بیماری، شهرها ورسید، اما با گذشت ای بومی و محلی در کشور چین به نظر میابتدا پدیده

ثیر قرار گرفت تأکشورهای دیگری در سراسر دنیا نیز با این بیماری مواجه شدند، ابعاد مختلف زندگی شهروندان تحت

 و به موضوعی مهم در دستورکار مدیران و سیاستگذاران ملی و محلی در کل جهان تبدیل شد. 

های اداره شهرها است. مورد توجه مدیران شهری قرار بگیرد، بازبینی در روش آنچه این روزها بیش از همیشه باید

ترین عوامل شدت انتشار ویروس کرونا، به میزان ارتباطات بین شهروندان بستگی براساس مطالعات اخیر، یکی از مهم

ند اکز تبادل مسافر ماندارد. شهرها به عنوان کانون ارتباطات، در نتیجه دو عامل کلیدی تراکم جمعیت و وجود مر

ای هپذیری ناشی از کرونا قرار دارند. ارتباطات و زنجیرهها و بنادر، بیشتر از نقاط روستایی در معرض آسیبفرودگاه

ای هرو قطع زنجیره ارتباطی به بسیاری از کارویژهدهد. از اینارتباطی گسترده، ماهیت شهرهای نوین را شکل می

 است. کردهای جدی وارد شهری لطمه

مدیران شهری باید از نو اندیشیدن درباره برخی موضوعات را فرصتی بدانند که این بیماری در سطح مدیریت شهری 

یرد. ای است که باید مورد توجه قرار بگآوری شهری در شرایط بحرانی و عدم قطعیت نخستین مسألهتاب ایجاد کرد؛

های ناشناخته و سرشار از عدم قطعیت نیاز به تغییر ی شهرها در برابر آیندهسازریزان شهری برای آمادهمدیران و برنامه

ژوهی دارند. پگیرانه مبتنی بر اصول آیندهمحور و پیشریزی آیندهریزی، به سمت برنامهاساسی در رویکردهای برنامه

بینی ابل پیشگیرد که آینده، ق آوری و مدیریت بحران باید با در نظر گرفتن این نکته کلیدی در دستور کار قرارتاب

های زمانی مرتبط با مخاطرات طبیعی، نیاز جدی به های شهری و تحلیل آمارها و سرینیست و در کنار تمرکز بر داده

 ( مدیریت شهری وجود دارد.  black swanهای نوین و قوهای سیاه )شناخت بحران

کننده را در قالب برنامه اقدام و یا مجموعه انه و کنترلهای ملی درگیر با ویروس کرونا  اقدامات پیشگیردولت

-ها در قالب ساختارهای رسمی توسط آنها صورت گرفتهترین تالشاند و جدیها ارائه دادهنامهها و آئیندستورالعمل

قایسه م های بارز اقدامات صورت گرفته در مقابله با این ویروس دراست، اما توجه به مشارکت شهروندان از ویژگی

 ها با عناوین متفاوت در کنار مشارکت اقشار مختلفاست. در بیشتر کشورها مشارکت سازمانها بودهبا سایر بحران

، در داران بزرگها و نهادهای غیر دولتی گرفته تا هنرمندان، اندیشمندان، سینماگران و حتی سرمایهجامعه از خیریه
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در این میان لزوم مدیریت هماهنگ و یکپارچه اقدامات نهادهای عمومی و  کنترل ویروس موثر بوده، اما نکته کلیدی

 مردمی است. 

در نبود نظام مدیریت یکپارچه شهری، هماهنگی اقدامات بسیار دشوار بوده و گاه ممکن است منجر به سوء مدیریت 

سایر شهرها و کشورها در  هایهای خاصی از شهرها شود. بررسی تجربههایی از جامعه یا بخشو مغفول ماندن بخش

مدیریت بحران کرونا بار دیگر این مهم را یادآوری کرد که در نبود مدیریت یکپارچه امکان موفقیت در مدیریت 

ه گیر های همبحران شهری کاهش یافته و در شهرهایی که حکمروایی محلی حاکم است و نهادهای مرتبط با بیماری

و کارها و مشاغل شهری و پلیس و انتظامات شهری همگی در قالب یک های سالمت عمومی، کسب از جمله بخش

وان به توکیو تکنند، امکان موفقیت بیشتری برای کنترل بیماری وجود دارد، به عنوان مثال میسیستم هماهنگ عمل می

 است.نفر مبتال، موفقیت چشمگیری در این زمینه داشته 500اشاره کرد که با آماری کمتر از 

گرچه  ای و غیرتخصصیهای غیروظیفههادهای مرتبط با مسائل شهری در ایران و فعالیت برخی از آنها در حوزهتعدد ن

را به همراه  های فیزیکی و انسانیگذاری منابع و زیرساختممکن است در شرایط بحرانی وجوه مثبتی مانند به اشتراک

مات علمی و صحیح برای مقابله با کرونا و گاه اختالف داشته باشد، اما در سمت مقابل اختالف نظر در خصوص اقدا

ای هگذاری بین اقشار مختلف جامعه، منجر به ناهماهنگی و ابتر ماندن این ظرفیتنظرهای ارزشی و سیاسی در اولویت

رونا حران کتواند برای مدیریت بهینه بشود. بنابراین روی آوردن به مدیریت یکپارچه از جوانب مختلف میگسترده می

 و حفظ سالمت عمومی شهروندان مفید باشد. 

مدیریت یکپارچه در تلفیق با رویکرد پائین به باال در حکمروایی شهری خصوصا در شرایط بحرانی که ظرفیت 

دهد که در آن با اتکا به اعتماد رسد، الگویی نوین از حکمروایی را ارائه میمشارکت شهروندی به حداکثر می

ت های بالقوه شهروندان، مدیریت بحران با موفقیگذاری ظرفیتگیری و به اشتراکارهای تصمیمشهروندان به ساخت

 بیشتری همراه خواهد بود. 

تبدیل  ترآوری آنها به امری دشوارریزی برای تابشود برنامههر چه به میزان جمعیت و پیچیدگی شهرها افزوده می

ی های سنتها، ارتباطات شهری و نیازهای شهروندان، دیگر ابزارها و روششود. در مواجه با انبوه مشاغل، کاربریمی

غیرقابل  های نوین تبدیل به ضرورتیهای شهری پاسخگو نبوده و استفاده از فنارویمدیریت و تحلیل و بررسی محیط

امکان را به  سازی شهرها ایناست. هوشمندآوری شدهریزی شهری خصوصا در زمینه افزایش تابانکار در برنامه

ها یرساختای از زبالقوه برای انتشار ویروس و آگاهی لحظههای شهر و نقاط دهد تا با شناسایی دقیق ویژگیمدیران می
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های هوشمندانه نموده به کاهش انتشار ویروس و پراکنش آن در همه حلو امکانات شهرداری، اقدام به طراحی راه

 محیط شهرهای کمک نمایند. 

-رسانی و برگزاری کنفرانسهروندان از آخرین وضعیت انتشار ویروس در سطح ملی و محلی و لزوم اطالعآگاهی ش

های مفقوده مدیریت بحران کرونا در ایران است. ارائه آمار و اطالعات دقیق و های خبری در مقیاس شهری از حلقه

هم افزایش اعتماد شهروندان به حکمروایی تر و تواند هم منجر به ارائه اطالعات دقیقشفاف درخصوص کرونا می

 ملی و محلی شود.

ویروس کرونا در کنار آالمی که با خود به همراه داشت، فرصتی برای بازاندیشی و نواندیشی در مدیریت شهری ایجاد 

ی اهای شکست در اصالح فرایندههای موفقیت و تجربههای این بحران باید در قالب تجربهآموختهاست. درسکرده

 مدیریت شهری به کار گرفته شود. 

اشت روز سازمان بهدهای بهریزی شهر تهران عالوه بر این گزارش، اقدام به ترجمه دستورالعملمطالعات و برنامهمرکز 

های دیگری را نیز در این خصوص تهیه کرده گزارشجهانی و سایر نهادهای مربوطه در خصوص کرونا  نموده و 

 . و از طریق اسکن کیوآرکد زیر قابل دسترسی استمرکز مطالعات  1در سایت هااست. کلیه گزارش

 
 

 ریزی شهری تهران برنامه مطالعات و رئیس مرکز

 حسین بوچانیمحمد                                                                                                  
  

                                                           
 

1 http://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1452 

http://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1452
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 خالصه سیاستی

ویروس کرونا، بستر سیاستگذاری عمومی در دنیا را با چالش و تغییراتی جدی مواجه کرد. اگرچه گیری همه

ت و شود، اما سرعهای سیاستی هماهنگ میمحور است و با تغییرات در مسائل و زمینهسیاستگذاری ذاتا مسأله

ایر کشورها ایجاد کرد. مطالعه تجربه سگیری را های کالن تصمیمفراگیری این بحران نیاز به اعمال تغییراتی در نظام

تواند تغییراتی را در نحوه راهبری دهد که توجه و اصالح برخی موارد در سطح سیاستگذاری کالن مینشان می

 ترین این موارد عبارتند از:شرایط اضطراری ایجاد کند. برخی از مهم

 مدیریت هماهنگ و یکپارچه در زمان وقوع بحران .1

ییر گیر، سیاستگذار، مجری و ناظر باید قابلیت کمی تغها، نهادهای متولی، تصمیمت بحرانبا توجه به ماهی

گیری باید توسط نهادهای را داشته باشند. مدیریت بحران کرونا، در مراحل پیش، حین و پس از همه

مختلف و اما به صورت هماهنگ و یکپارچه صورت پذیرد. در صورتی که اقدامات در هر مرحله به 

 صورت هماهنگ میان نهادهای مختلف انجام شود، امکان موفقیت آنها به صورت بیشتری وجود دارد. 

 توجه به تأثیرات و پیامدهای سیاستی تصمیمات .2

دن شود، تالشی است برای مجاب کرگیران و مجریان بسیار تکرار میآنچه در حین بحران از سوی تصمیم

جتماعی، گذاری فیزیکی و ارس و ناامنی حال از دوران قرنطینه و فاصلهشهروندان به قطع زنجیره انتقال. اما ت

ای است که باید در حین مدیریت بحران به آن توجه داشت. اثرات و پیامدهای هر تصمیم ترین مسألهمهم

ان هروندها بین شها و ماهشود، تا روزها، هفتهسیاستی که از زبان سیاستگذاران، مدیران و مجریان بیان می

 ماند. باقی می

هایی که شهروندان را به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی تشویق کند، یکی از ابزارهای اتخاذ سیاست

وند و شسیاستی موجود است. شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که پس از کرونا، به حال خود رها نمی

 است. های حمایتی برای آنها طراحی و اجرایی شدهبسته

 هاهای شهروندی و یکپارچگی سامانههای دادهپایگاهاصالح  .3
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ه طور کاست. همانهای مختلف همیشه یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری بودهتعدد نهادی در بخش

دهد، از یک سو نهادهای متولی امر سالمت در شهرها متعدد و ناهماهنگ مدیریت بحران کرونا نشان می

ی اطالعاتی این نهادها به صورت یکپارچه و متصل به هم نیستند. تاکنون هاهستند و از سوی دیگر سامانه

های حوزه سالمت شهری صورت گرفته، اما این امر تاکنون سازی دادههای بسیاری برای یکپارچهتالش

های هوشمند یکی شود، دادهطور که در تجربه سایر شهرها و کشورها مشاهده میاست. همانمحقق نشده

وارد، آیند. در بسیاری از مهای سریع به حساب میگیریترین ابزارهای سیاستگذاران برای تصمیماز مهم

 محور هستند.های مکانشهروند و شهر الکترونیک مبنای تصمیم

های سیاستگذاران را با موانعی جدی برای اجرایی شدن مواجه در برخی موارد نبود داده قابل اتکا، تصمیم

کی ها و کودکان کار یخوابهای مربوط به دستفروشان، معتادان، خیابانمثال نبود داده کند. به عنوانمی

های حمایتی از این افراد است. در این مواقع اعطای هرگونه کمکی به از مسائل جدی برای طراحی بسته

 ساز باشد. تواند مشکلشده و قابل اطمینان، میهای ثبتاین افراد بدون وجود داده

 های ملی و عمومیت سیاستگذاریاولوی .4

های ملی و محلی و اظهارات سیاستگذاران، مدیران و مجریان در حین بحران کرونا نشان مرور دستورالعمل

ایی های ابتدشود. جملههای اصلی برای مدیریت بحران، در سطح ملی اتخاذ میگیریدهد که تصمیممی

کند که اگرچه این قواعد در سطح شهر مورد اشاره می های محلی به وضوح به اینبرخی از دستورالعمل

های ملی بوده و اختیارات عادی و روتین بسیاری از فرمانداران االجرا هستند، اما تابع سیاستیا محله الزم

های ملی هستند. به عبارتی دیگر، مدیریت محلی در مدیریت بحران و شهرداران نیز، منبعث از سیاست

های ملی در این حوزه است. الزم به ذکر است که بسیاری از تصمیمات ملی نیز یاستکرونا، بازنمایی س

 کنند. المللی مانند سازمان جهانی بهداشت پیروی میهای بینهای سازماناز توصیه

 

 

  



 ((COVID-19 با مقابله در محلی و ملی هایحکومت تجارب بررسی 

 

 
 

 

13 

 

 خالصه مدیریتی )پیشنهاد برای مدیران( 

 گیرهای همهابزارهای مدیریت شهری به هنگام وقوع بیماری

گیر، مدیریت شهری بنابر جایگاه خود در نظام حکمروایی های همههای مربوط به بیماریوقوع بحران به هنگام

 تواند از مجموعه ابزارهای زیر استفاده کند.می

 حوزه عمومی

 گیرهای همهدار برای راهبری شهرداری در بیماریاقدامات اولویت :1ابزار 

مدیران شهری باید در نظر داشته باشند که سه مرحله اصلی برای مدیریت بحران وجود دارد، این سه مرحله عبارتند 

)پس از وقوع بحران(. بنابراین باید  بازیابی مرحله و )زمان اقدام( پاسخمرحله ، )پیش از اقدام( آمادگیاز: مرحله 

از ابتدا به اقدامات در سه مرحله اندیشید و در هر مرحله خود را برای مرحله بعد آماده کرد. به عنوان مثال سامان 

اند، پس از پایان دوران اپیدمی، موضوعی است که باید دادن به اموراتی که به دلیل شیوع بیماری دچار وقفه شده

 ریزی کرد.ست برای آن برنامهاز مرحله نخ

 گیرارائه توضیحات عمومی درباره بیماری همه :2ابزار

 بر جوامع تأثیرات گسترده آن بیماری یا درباره  فراگیریزیادی  اطالعاتویژه برای کسانی که هنوز به این مرحله

یران شهری و افرادی که مد آموزش برایراهنمای آموزشی  های اطالعاتی و. باید بستهمفید است ،دانندنمی

گیر همه هاییبیمار از این افراد باید دقیق بدانند که در زمان ریزی و پاسخگویی دارند، تهیه شود.مسئولیت برنامه

 اطالعاتی را باید در اختیار شهروندان و در چه زمانی قرار بدهند چه

 حوزه سالمت

 سالمت و بیماریپردازی حوزه های دادهاستفاده از پایگاه :3ابزار

وری آجمع منابع بهداشت و درمان شهرداری از الکترونیکی م وگابهگام در این مرحله باید اطالعات به صورت

بودیافته. ومیر و تعداد افراد بهشود. حداقل سه دسته کلی اطالعات بسیار مهم هستند؛ تعداد افراد مبتال، تعداد مرگ



 مرکز مطالعات و ربانهم رزيي شهر تهران                        
 

 

 

 
 

ترین اقدام در این مرحله تخمین وضعیت بیماری بندی شوند. مهمهفتگی جمعها باید به صورت روزانه و این داده

های آتی است. در گام بعدی باید شهروندان براساس میزان مراقبتی که نیاز دارند از سوی شهرداری در روزها و هفته

 تقسیم شوند.ح مختلف مراقبت ودر سطبرایشان تأمین شود، 

 امات محدودکننده انتشار بیماری در شهرداری: مداخالت غیر دارویی: اقد4ابزار

نه و گوید چگوو به شما می دهداین ابزار رویکردهای موجود را برای محدود کردن گسترش بیماری توضیح می

مداخالت دارویی شامل واکسن و داروهای ضدویروسی برای جلوگیری و  .سازی کنیدها را پیادهچه موقع آن

د بود و پذیر نخواهگیر امکانتولید واکسن برای موج ابتدایی همه معالجه بیماری یا عوارض آن است. از آنجا که 

اید ت بیک از این مداخالشود، اکثر کشورها بدون هیچموانع خاصی مانع از استفاده از داروهای ضدویروسی می

که  استاجتماعی  گذاری، فاصلهغیردارویی لهمداخبرای ابزار  ترین. مهماز جمعیت خود محافظت کنند

 .برای محدود کردن شیوع بیماری استفاده کنند توانند از آنها میشهرداری

 ومیربندی مراقبت برای کاهش مرگ: تریاژ؛ اولویت5ابزار

آور هگیر یا سایر حوادث فاجعهای همهدهد. بیماریگیر توضیح میبیماری همهاین ابزار اهمیت تریاژ را در طی یک 

دهند. ع قرار میالشعاشوند؛ که منابع بهداشتی و درمانی جامعه را تحتشود که افراد بسیاری مبتال یا مجروح منجر می

بیماران در این شرایط اتخاذ کنند با این ها و اقدامهایی را برای مراقبت از در این میان مدیران شهری باید سیاست

تواند ر غیرمؤثر میطواستفاده از منابع محدود به فرض که ممکن است منابع برای تأمین مراقبت از افراد، کافی نباشد.

 بندی استفاده از منابع بهداشتیریزی در مورد نحوه اولویتاما با برنامه د.شو یهای بیشترمنجر به از بین رفتن جان

از به افرادی که به آن نی های الزمکه مراقبت ردتوان اطمینان حاصل کگیر، میکمیاب در طی یک بیماری همه

 .شوددارند ارائه می

 سالمت مدیران و مجریان حوزه : آموزش6ابزار 
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 عچگونگی کاهش سرعت شیو بارهبهداشت جامعه آن دسته از افراد جامعه هستند که آموزش در مدیران و مجریان

باید به این  .دهنددر هنگام بحران ارائه می داریراهنمایی و مراقبت را در شهر یشترینکنند و ببیماری را دریافت می

افراد و سایر داوطلبان به دقت آموزش داده شود که چگونه و چه اطالعاتی را باید به شهروندان درباره مبارزه با 

 بیماری و جلوگیری از بیمار شدن ارائه داد. 

 معیشتامنیت غذایی و حوزه 

 گیرهمهزمان بیماری در  : امنیت غذایی7ابزار 

اندازه توانند بهوجود دارد، این بدان معناست که همه افراد جامعه می مدیریت شهریدر  "امنیت غذایی"که هنگامی

یک  .ندکن یدوفروشخر رورش داده و یاکافی مواد مغذی موردنیاز خود را برای داشتن یک زندگی سالم و فعال پ

گیری ل از همهریزی اولیه قببرنامه از این رو  گذاردببر امنیت غذایی جامعه تأثیر تواند به سهولت میگیر بیماری همه

بنابراین باید  .تواند به یک جامعه کمک کند تا از بسیاری از تأثیرات منفی آن بر امنیت غذایی جلوگیری کندمی

. شودرا به شهروندان بدهند که امنیت غذایی در زمان بحران در سطح شهر حفظ میمدیران شهری این اطمینان 

 های فراگیر است، زیرا سالمت موادنیاز این امر، طراحی سیستم تأمین، توزیع و انبارداری در زمان بیماریپیش

 غذایی در این دوران، برای شهروندان از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

 پرریسکهای مکانبراساس  بندی مواد غذاییطبقه: 8ابزار 

ها فراهم شود. های اقتصادی در شهر، امکان تأمین مواد غذایی برای همه محلهدر این مرحله باید براساس پهنه

بندی اقتصادی و معیشتی شهر مسلط باشند تا برای جلوگیری از تجمع و ناامنی در مدیران شهری باید کامال بر پهنه

ی را به توان مناطق شهراطق شهری، به موقع نسبت به تأمین و توزیع مواد غذایی اقدام نمایند. در اینجا میبرخی من

 بندی کرد. سه دسته کلی با ریسک باال، متوسط و پایین طبقه

 در معرض خطر ناامنی غذایی د افرا : شناسایی9ابزار 

ر این مرحله د پذیر اهمیت باالیی دارد.آسیبیی افراد دیگر، شناساای گیر شدید یا فاجعهدر طی یک بیماری همه

های حمایتی برای آنها طراحی اند را جدا کرد و بستههای مربوط به افرادی که دچار ناامنی غذایی شدهباید داده
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ردار های غذایی سالم برخوها، کودکان کار، معتادان و غیره باید از بستهخانمانپذیر مانند بیکرد. اقشار آسیب

 باشند. 

 امنیت غذایی خانوار: 10ابزار 

واد غذایی م نبودن )به دالیل فیزیکی و یا مالی(  ها  به دلیل در دسترسخانوادهبرخی گیر، در طی یک بیماری همه

 ان شهریمجریبه داوطلبان و ها در رنج خواهند بود. در دسترس بودن اطالعات این خانواده و کاالهای اساسی

زایش اف ییغذا امنیت ضرورت آمادگی فاجعه در حوزهکند تا آگاهی خود را در سطح خانواده نسبت بهکمک می

 .دهند

 ضطراریا ی: توزیع غذا11ابزار 

گیر شدید، افرادی که به غذا دسترسی ندارند و یا توانایی کافی از آن را ندارند، به کمک در طی یک بیماری همه

وه و نح های متعلق به شهرداریشهر و فروشگاهتدارکات انبار کردن مواد غذایی در  ند.در این مرحلهفوری نیاز دار

 ریزی شود.باید برنامهتوزیع ایمن مواد غذایی 

 حوزه ارتباطات

 ها و شرایط اضطراریبحرانزمان ارتباط در  : اصول اولیه12ابزار 

دنی در های مها و سازمانهایی که توسط شهرداریاعتماد برای موفقیت فعالیتاطالعات موثق و قابل فراهم کردن

، ضروری است. در این مرحله باید پروتکلی برای اعالم اطالعات، آمار و شودگیر انجام میطی یک بیماری همه

 های شهروندی مبنای عمل قرار بگیرد.اطالعیه

 شدید یگیرهمه سازی برایپیاده، ات: برنامه ارتباط13ابزار 
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 الیای طبیعیها و بموقع در برابر بحرانارتباطات صوتی قبل، حین و بعد از مواقع اضطراری امکان واکنش مؤثر و به

فراهم ا ر منابع پاسخ مؤثر ارتباطات در شهرداری ابزار منابع عملی موردنیاز برای سازماندهی این .آوردا فراهم میر

 کند.می

 ارتباطات و: رسانه 14ابزار 

ای ت. استفاده از ابزارهضروری اس شهروندانانتشار مؤثر اطالعات در مواقع اضطراری به  برایها رسانهبا همکاری 

های مجازی باید در اولویت قرار بگیرند و این موضوع را باید در نظر داشت نوین ارتباطی با شهروندان مانند شبکه

اطالعات بسیار باال است و اگر اطالعات صحیح را به موقع به شهروندان ارائه نداد، اطالعات که سرعت انتقال 

 کنند.ها با سرعت بیشتری انتقال پیدا مینادرست و شایعه

 حوزه مدیریت شرایط فوق اضطراری

 اضطراری : مدیریت 15ابزار 

اضطراری دیگری نیز مانند وقوع بحرانی  گیر، این امکان وجود دارد که شرایطهای همهدر زمان شیوع بیماری

-دیگر رخ بدهد. از این رو مدیران شهری باید آمادگی داشته باشند تا شرایط جدید را مدیریت کنند و دچار غافل

 گیری نشوند. 

 یخدمات ضرور ارائه: 16ابزار 

موجب  اجتماعی گذاریصلهفاهمراه با  گیری، کمبود نیروی کار و اختالل در زنجیره تأمینهمه زمان بیماری در

دیدنظر شهری مجبور به تج مدیرانعالوه بر این، ممکن است  شوند.برخی از مشاغل می فعالیتکاهش تعطیلی و یا 

بندی در این مرحله باید خدمات اضطراری و نحوه ارائه آنها دسته .نحوه ارائه کاالها و خدمات ضروری شونددر 

ه بندی اولیه، در ح امکان بگیر، باید سایر خدمات نیز بنابر اولویتهمهشوند. در صورت طوالنی شدن بیماری 

 شهروندان ارائه شوند.
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 داوطلبانههای در برنامه ماهنگیه: 17ابزار 

های شهرداری احتماالً دچار خستگی خواهند شد و قادر به گیر شدید، همه بخشیک بیماری همه زمان در

ر توانند به پمی نهادمردمهای داوطلب و سازمان . نیروهاینخواهند بود نتمامی شهرونداپاسخگویی به نیازهای 

لبان های داوطخدمات و تالش ازتا  . مدیران شهری باید این امکان را داشته باشندکردن این شکاف کمک کنند

جامعه کاهش  گیر بر کلای سازماندهی کنند که تأثیر بیماری همهگونهاستفاده کنند و این خدمات و داوطلبان را به

 .دیاب

 : مدیریت دفن اموات18ابزار

-شدهد فوتاجسا .را داشته باشند امواتافزایش تعداد  باید آمادگیها گیر، شهرداریهمهبیماری در صورت بروز 

 از حمایتها باید ضمن ، شهرداریوجودهای سازمان جهانی بهداشت دفن شوند. بااینگان، باید با پروتکل

 . داشته باشند کامل نظارت دفن امواو  انتقال، بر ی امواتهاخانواده

 پذیریانعطاف : بازیابی و19ابزار 

 تر بر روی بازگشت به زندگی عادی تمرکز کنند.سریعگیر، مدیران شهری باید هرچه به دنبال یک بیماری همه

این  .اساسی خواهد بود اولویت ، بنابراین برقراری مجدد احساس امنیت یکترس مردم را فراگیرد است ممکن

گیر را اد همهاند، امدکه بیشترین آسیب را متحمل شده یکند تا با شناسایی افرادکمک می مدیران شهریابزار به 

  مدت و بلندمدت باید ملزومات اساسی برای این افراد در دسترس باشد.. در دو دوره کوتاهدایجاد کنن
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 مراحل مدیریت بحران های همه گیر و ابزاراهای هر مرحله-1 جدول

 بازیابی پاسخ گیآماد ابزار

سازماندهی 

تیم 

مدیریت 

 بحران

مطلع 

 بودن

برآورد 

 منابع

اطالعات 

 روزبه

اجرای 

 برنامه

ممانعت از 

ایجاد 

ترس 

 عمومی

محدود 

کردن 

 انتشار

غذا و 

 تغذیه

 بازگشت به تریاژ

روال 

عادی 

 زندگی

-اقدامات اولویت :1ابزار 

دار برای راهبری 

های شهرداری در بیماری

 گیرهمه

                    

: ارائه توضیحات 2ابزار

عمومی درباره بیماری 

 گیرهمه

            

-استفاده از پایگاه :3ابزار

پردازی حوزه های داده

 سالمت و بیماری

              

: مداخالت غیر 4ابزار

دارویی: اقدامات 

محدودکننده انتشار 

 بیماری در شهرداری

            

: تریاژ؛ 5ابزار

بندی مراقبت اولویت

 ومیربرای کاهش مرگ

            

مدیران و  : آموزش6ابزار 

 سالمت مجریان حوزه

             

در  : امنیت غذایی7ابزار 

 گیرهمهزمان بیماری 

             

بندی مواد : طبقه8ابزار 

های مکانبراساس  غذایی

 پرریسک
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 بازیابی پاسخ گیآماد ابزار

سازماندهی 

تیم 

مدیریت 

 بحران

مطلع 

 بودن

برآورد 

 منابع

اطالعات 

 روزبه

اجرای 

 برنامه

ممانعت از 

ایجاد 

ترس 

 عمومی

محدود 

کردن 

 انتشار

غذا و 

 تغذیه

 بازگشت به تریاژ

روال 

عادی 

 زندگی

افراد در  : شناسایی9ابزار 

معرض خطر ناامنی 

 غذایی

            

امنیت غذایی : 10ابزار 

 خانوار

           

 ی: توزیع غذا11ابزار 

 ضطراریا

             

 : اصول اولیه12ابزار 

ها بحرانزمان ارتباط در 

 و شرایط اضطراری

             

 ،: برنامه ارتباطات13ابزار 

 سازی برایپیاده

 شدید یگیرهمه

            

 و: رسانه 14ابزار 

 ارتباطات

               

: مدیریت 15ابزار 

 اضطراری 

             

خدمات  ارائه: 16ابزار 

 یضرور

              

در  ماهنگیه: 17ابزار 

 داوطلبانههای برنامه

            

: مدیریت دفن 18ابزار

 اموات

           

 : بازیابی و19ابزار 

 پذیریانعطاف

           

 LEADERSHIP DURING A PANDEMIC: WHAT YOUR MUNICIPALITY CAN DO, pages1-4منبع: 



 ((COVID-19 با مقابله در محلی و ملی هایحکومت تجارب بررسی 

 

 
 

 

21 

 

 

 مقابله با کرونا(  در ها و شهرهامات دولتااقد هایآموختهدرس) اجرایی پیشنهادات

 بندی است:دسته اقدامات زیر قابل دسته 4ها به صورت کلی در قالب اقدامات اجرایی کشورها و شهرداری

 :گاهیآرسانی و افزایش اطالع

 ژهیو رسانیاطالع نیسامانه آنال جادای 

 برخط یآموزش هایدوره یبرگزار 

 هااز رسانه یرگیو بهره یخبر هاینشست 

 یبروشور آموزش عیچاپ و توز 

 شهر یغاتیتبل یاز فضا یرگیبهره 

 یمجاز هایشبکه یمحتوا برا دیتول 

 به ماندن در خانه قیجهت تشو یسرگرم هایو پخش برنامه دیتول 

  :پیشگیری و کنترل

 شهریکاهش سفرهای درون 

 شهریکاهش سفرهای برون 

  کنندهضدعفونیتوزیع اقالم 

 ضدعفونی کردن اماکن عمومی شهر 

 ماکن شلوغاشوی دست در وهای موقت شستایجاد ایستگاه 

 کنندهکنترل قیمت مواد ضدعفونی 

 ایجاد محدودیت تردد برای مناطق پرخطر شهر 

 های آلودهآوری و دفع زبالهجمع 

 ارائه خدمات برخط و حذف مراجعه حضوری به ادارات 

 پرداخت هزینه خدمات و عوارض، مالیات و کلیه خدمات اداری نیازمند مراجعه  به تعویق انداختن

 حضوری

 تست کرونا در مبادی ورودی شهرها 

 تست فوری کرونا در امکان عمومی 
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 هاتعطیلی مدارس و دانشگاه 

 ر(باتره و )نانوایی و میادین میوه کنترل مشاغل خطرناک برای توزیع بیماری 

 خارجین و اتباع اکنترل مسافر 

 لغو مسابقات ورزشی 

 لغو هرگونه اجتماع گسترده 

 معالجه و بهبود

  تشخیص سریع و کنترل تشدید بیماری 

 معالجه در منزل و قرنطیه خانگی 

 ایحاد بیمارستان مخصوص 

 ایجاد بیمارستان صحرایی 

 توسعه کادر پزشکی و پرستاری 

  سایر بیمارانتفکیک پرستاران و کادر مخصوص بیماران مبتال به کرونا از 

 تشخیص سریع و کنترل تشدید بیماری 

 بازیابی وکاهش پیامدها

 های تفریحی پس از کرونابرگزاری برنامه 

  روناکمرخصی به کارمندان ادارت پس از 

  حمایت مالی اقشار ضعیفاعطای یارانه و 

 وکارهای متاثربخشودگی مالیات و عوارض کسب 
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 مقدمه

که در راستای  ایگونهبهمحلی است؛  هایحکومتها و ترین اولویت دولتاصلی سالمت عمومی و امنیت شهرها

ند. گیریمهای بعدی قرار ها مانند شغل، تفریح، سفر و آموزش در جایگاهتأمین این نیاز اساسی شهروندان سایر اولویت

گیر بارها با تهدید سالمت شهروندان و رویدادهای تاریخی مانند جنگ و امراض همه واسطهبهدر قرن بیستم شهرها 

 علمی و پزشکی قرن هایپیشرفتای در این زمینه وجود دارد. اما با اند و تجارب گستردهرو شدهروبه هاآنامنیت 

ی امکان های پزشکگیر و کشنده را داشت، زیرا پیشرفتهای همهکمتر کسی انتظار توسعه ویروس ویکبیست

، آنچه در دو ماه گذشته رخ داد بار دیگر هشدار وجودبااینها را فراهم کرده بود. نواع بیماریپیشگیری و مقابله با ا

 ی عمیق شهرها ازپذیرآسیباهمیت امنیت و سالمت عمومی و  مجدداًملی و محلی بود و  هایحکومتبزرگی برای 

 هایومتحکگیر بار دیگر به دستورکار همه هایبیماریآوری شهری در برابر ها نشان داد. مفهوم تابانتشار ویروس

 ملی و محلی بازگشت.

گیر مانند وبا، آنفوالنزا، ماالریا و طاعون، ویروس جدید کرونا همه هایبیماریرغم وجود تجارب گسترده در زمینه به

ری و پیشگیبرای آوری و آمادگی شهرها برای شرایط بحرانی وارد کرد. شوک بزرگی به میزان تاب COVId-19یا 

نون تجربه اگرچه تاک،مقابله با این ویروس سناریوهای مختلفی در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور وجود دارد

شدت انتشار و تلفات آن با اقدامات متعدد  از کشورهادر بعضی  هرچندموفق از مهار این ویروس وجود ندارد.  کامالً

ر حال آن مدام د مبتال بهس متوقف نشده و تعداد کشورها و شهرهای ، اما در هیچ کشوری این ویرویافته استکاهش

 افزایش است. 

سازمان ت. های انتقال اساز بین بردن زنجیرهآن توافق دارند،  تأثیرگذاریهمگان بر  تاکنونسیاستی که  ترینمهم

ت کنند و از گسترش خواهد تا جمعیت خود را آموزش دهند، نظارهایی از کشورها میطی گزارش جهانی بهداشت

، تحقیقات بر روی واکسن و درمان نیز در حال پیگیری است. نکته مهم این حالدرعینویروس جلوگیری کنند. 

هر  ن مربوطه درایی است که وزارت بهداشت یا مسئوالههای ملی و دستورالعملها تبعیت مردم از راهنماییتوصیه

 ند. کنمیکشور صادر 

هادهای ن و سایرتسهیل اقدامات شهرداری دنیا و  شهرهای سایر تجربیات از گیریبهره منظوربهدر گزارش پیش رو 

 :استشده ارائهدرگیر در کنترل این ویروس نکات کلیدی در خصوص موارد زیر 

 باره ویروس کروناکلیاتی در 

 های اقدام جهانیها و برنامهدستورالعمل  

 ویروس در سطوح ملی و محلی اقدامات کشورهای مختلف در مواجه با 
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 گیر در شهرهاهای همههای مدیریت بحرانابزاراها و مدل 

 ریزی شهری پیامدهای کرونا بر آینده شهرسازی و برنامه 

 هایی برای مدیران و سیاستگذاران شهری توصیه 

 

 ویروس کرونا و ماهیت آن-1

 معرفی ویروس -1-1

مجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی ها و زیرویروسخانواده بزرگی از  2هاکروناویروس

 1965ها در سال . کروناویروسشودمیرا شامل  19شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید  هایبیماریتا عامل 

طبیعی در طور ادامه داشت. این ویروس به 1980طور مداوم تا اواسط دهه به هاآنکشف شدند و مطالعه بر روی 

. آخرین نوع شده استکشفانسانی  کروناویروستاکنون هفت  حالبااین، کندمیپستانداران و پرندگان شیوع پیدا 

گیری در انسان شیوع پیدا کرد. برای اولین بار در شهر ووهان استان هباهمدر شهر ووهان چین  2019، در دسامبر هاآن

ودند، های موجود مؤثر نبها و درمانشدند و واکسن پهلوسینهمردم بدون علت مشخصی دچار  ازاینکهپسهوبئی چین، 

گیری در انسان شناسایی شد. از میان نخستین افرادی که به این ویروس هباهمنوع جدیدی از کروناویروس 

که در آن حیوانات زنده نیز  فروشی غذاهای دریایی هوانان،با بازار عمده هاآن دوسوم، مشخص شد که اندشدهآلوده

، این مارچ 31تا ها، مطابق با آمار مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری از بیماریاند. رسد، ارتباط داشتهبه فروش می

 (1،595،342) نفر هزار 1600000را گرفته و ابتالی بیش از ( 95،386)نفر  95000جدید، جان بیش از  کروناویروس

، در تایلند، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، استرالیا، سنگاپور، نپال، ویتنام ازجملهکه  ییدشدهتأکشور  200به این ویروس در 

راد در نقشه زیر شدت ابتالی اف مبتال شدند.افرادی به آن اندونزی، آلمان، روسیه، فیجی، فرانسه، ایران و آمریکا 

 . شده استدادهکشورهای مختلف به این ویروس نشان 

نفر سازمان جهانی بهداشت برای بیماری ناشی آن نام رسمی انتخاب  1000عداد قربانیان ویروس کرونا از مرز با عبور ت

این نوع  .2019و سال « بیماری»، «ویروس»، «کرونا»ای دارد به که اشاره (COVID-19) 19. کووید کرده است

                                                           
 

2. Coronaviruses 
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یر این وم دهد که درصد مرگگیری در انسان دیده نشده بود. برآوردهای نخستین نشان میقبل از همه کروناویروس

 است. مبتال شدگاندرصد  3تا  2ویروس بین 

 
 آوریل 11تا تاریخ  19 دیبه کوو دشدهییانتشار موارد ابتال تأ یجهان هنقش-1شکل 

 
 US&gl=US&ceid=US:en-https://news.google.com/covid19/map?hl=enمنبع: 

 بیماری  ئمعال-1-2

لودرد و آبریزش و گ تند نفسیهای خشک و گاهی مشکالت تنفسی مانند تنگی نفس، بیماری شامل تب، سرفه عالئم

 کردند یا در آنجا حضور داشتند؛نی است. اولین مبتالیان این بیماری در ووهان در بازار خوراک دریایی کار میبی

ل انسان به انسان انتقا سازمان جهانی بهداشتولی با توجه به گسترش بیماری در افرادی که با حیوانات در تماس نبودند 

 است. قرار داده مدنظررا نیز 

 :ازجملههای مختلفی به دیگران منتقل شود، شیوه مبتالبهاز فرد  تواندمیاین ویروس 

 شوند،می پخش هوا در بیمار عطسه یا سرفه درنتیجه که آبی قطرات 

 کردن، لمس و دادن دست مانند فردی تماس 

https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&gl=US&ceid=US:en
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 ها پیش از و سپس دست زدن به دهان، بینی یا چشم هستنده به ویروس آلوده ک اشیایی یا حوسط کردن لمس

 هاشستن دست

 های معمولی داشته باشند. برخی ممکن است دچار:ای نداشته یا نشانهممکن است هیچ نشانه 19اکثر مبتالیان به کووید 

 تب 

 سرفه 

 تنگینفس 

 .درد مفاصل شوند 

 3 هاآنو غیرفعال کردن  جانبیها بر روی سطوح کروناویروسماندگاری  -1-3

له در مج ای کهسطوح آلوده است. در مقاله بادست تماس عوامل انتقال ویروس کرونا از طریق  ترینمهمیکی از 

hospital infection بر روی  دامپزشکی ویروس کروناادبیات تمام اطالعات موجود در مورد پایداری انسانی و  ،منتشرشده

 ردبررسیموشیمیایی  ضدعفونیهای غیرفعال کردن با عوامل بیوشیمی برای استراتژیجان و همچنین سطوح بی

 .قرارگرفته است
 مختلف سطوح یرو بر کرونا خانوادههم یهاروسیو مقاومت زانیم-2 جدول

 میزان مقاومت درجه حرارت نوع ویروس جنس سطح

 استیل

MERS-CoV 
 ساعت 48 20

 ساعت 8-24 30

TGEV 

 روز 28< 4

 روز 3-28 20

 ساعت 4-96 40

MHV 

 روز 28< 4

 روز 4-28 20

 ساعت 4-96 40

HCoV 21 5 روز 

                                                           
 

Kampf,G,et.al,Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, journal of hospital 

infection,20203 
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 میزان مقاومت درجه حرارت نوع ویروس جنس سطح

 ساعت HCoV 21 2-8 آلومینیوم

 روز 5 دمای اتاق SARS-CoV فلز

 روز 4 دمای اتاق SARS-CoV چوب

 روز 5-4 دمای اتاق SARS-CoV کاغذ

 شیشه
SARS-CoV روز 4 دمای اتاق 

HCoV 21 5 روز 

 پالستیک

SARS-CoV 22-25 >5 روز 

MERS-CoV 
 ساعت 48 20

 ساعت 8-24 30

HCoV روز 6-2 دمای اتاق 

PVC HCoV 21 5 روز 

 روز HCoV 21 5 سیلیکون

 ساعتHCoV 21 >8 دستکش جراحی

 روز HCoV 21 5 سرامیک

 روز HCoV 21 5 تفلون

 Kampf,G,et.al,2020منبع: 
 

 برای از بین بردن ویروس  مورداستفاده کنندهضدعفونیمواد  -1-4

انسانی مانند سندرم شدید تنفسی  هایویروسدهد که مطالعه در مراکز بهداشتی و درمانی نشان می 22 وتحلیلتجزیه

 تواندمی coronaviruses (HCoV)بومی یا انسانی  coronavirus (MERS)، سندرم تنفسی خاورمیانهcoronavirus(SARS) حاد

 ضدعفونی هایروشبا  توانمیاما ، جان مانند فلز، شیشه یا پالستیک تا حد زیادی )نه روز( ادامه یابدبر روی سطوح بی

این  ثرؤم طوربهدقیقه  1 پس از  ،٪0.1یا هیپوکلریت سدیم  ٪0.5درصد، پراکسید هیدروژن  71-62سطح با اتانول 

 هستند. ثرترؤونات مدی گلوکبیوشیمیایی مانند کلرید بنزالکونیوم کلرهگزیدین  دیگر عواملد. کرغیرفعال  ویروس را

 .شده استارائه خانواده کروناهای همه با ویروسهدر مواج کنندهضدعفونی مقایسه تطبیقی مواددر جدول زیر 
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 کرونا خانوادههم یهاروسیو با مواجهه در کنندهیضدعفون مواد یقیتطب سهیمقا-3 جدول

مواد 

 کنندهضدعفونی

زمان در  گونه نام ویروس غلظت

معرض قرار 

 گرفتن

کاهش عفونت 

 (log10ویروسی )

 5.5< ثانیه SARS-CoV Isolate FFM-1 30 95 اتانول

85 SARS-CoV Isolate FFM-1 30 5.5< ثانیه 

80 SARS-CoV Isolate FFM-1 30 4.3< ثانیه 

80 MERS-CoV Strain EMC 30 4< ثانیه 

78 SARS-CoV Isolate FFM-1 30 5< ثانیه 

70 MHV Strains MHV-2 10 3.9< دقیقه 
and MHV-N 

 3.3< دقیقه CCV Strain I-71 10 70 -2پروپنال

100 SARS-CoV Isolate FFM-1 30 3.3< ثانیه 

75 SARS-CoV Isolate FFM-1 30 4< ثانیه 

75 MERS-CoV Strain EMC 30 4< ثانیه 

70 SARS-CoV Isolate FFM-1 30 3.3< ثانیه 

50 MHV Strains MHV-2 10 3.7< دقیقه 
and MHV-N 

 3.7< دقیقه CCV Strain I-71 10 50 و -2پروپنال

 4.3< ثانیه SARS-CoV Isolate FFM-1 30 0.45 1پروپنال 
 

30 SARS-CoV Isolate FFM-1 30 2.8< ثانیه 

 0 دقیقه HCoV ATCC VR-759 10 0.2 کلرید بنزالکونیوم
(strain OC43) 

0.05 MHV Strains MHV-2 103.7< دقیقه 

0.05 CCV Strain I-71 10 3.7< دقیقه 

0.0018 CCV Strain S378 3 3 روز 

 4< روز CCV Strain S378 3 0.0013 دیسیلدی متیلدی

 کلرید آمونیوم
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مواد 

 کنندهضدعفونی

زمان در  گونه نام ویروس غلظت

معرض قرار 

 گرفتن

کاهش عفونت 

 (log10ویروسی )

 0.8-0.7 دقیقه MHV Strains MHV-2 10 0.02 کلرهگزیدین

 and MHV-N دیگلوکونات
 

0.02 CCV Strain I-71 10 0.3 دقیقه 

 4< ثانیه MHV Strain MHV-1 30 0.21 هیپوکلریت سدیم

0.01 MHV Strains MHV-2 10 2.8-2.3 دقیقه 

0.01 CCV Strain I-71 10 1.1 دقیقه 

0.001 MHV Strains MHV-2 10 0.6-0.3 دقیقه 
and MHV-N 

0.001 CCV Strain I-71 10 0.9 دقیقه 

 Kampf,G,et.al,2020منبع: 

 

جهانی در خصوص وضعیت  هایسازمان هایدستورالعملو  راهنما اصول -2

 اضطراری کرونا

 وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت هاعالمی -2-1

( PHEICالمللی ): سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که وضعیت بهداشت عمومی یک نگرانی بین2020ژانویه  30

 است.

 بهداشت یجهان سازمان هیاعالم یراهنما اصول-4 جدول

 سیاست موضوع

 های پاسخ

 شدهسازماندهی

س سازی و پیگیری افرادی که با فرد مشکوک در تماپرداختن به مهار، نظارت فعال، شناسایی اولیه، ایزوله

 اند.بوده

 [1]4های تاریخیضمن رعایت الزامات حقوقی موسسه بررسی سازمان جهانی بهداشتتقسیم اطالعات با  هاگذاری دادهاشتراک

 نتقال ثانویهتمرکز بر کاهش ابتالی انسانی و ا پیشگیری

 گسترش دانش و پژوهش باهدفبرقراری ارتباطات فرابخشی  ارتباطات

                                                           
 

4. Institute for Historical Review (IHR) 
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محدود نمودن 

 هاجابجایی

ا موارد های پاسخگویی یو با توجه به محدودیت ظرفیت موقتاً تواندمیمحدودسازی جابجایی افراد و کاال 

 شدید، مفید باشد.

سسه شده از سوی مؤدرباره معیارهای سفر بر اساس الزامات تعیینارائه اطالعات به سازمان جهانی بهداشت  مسافرت

 های تاریخیبررسی

 زنی یا تبعیض باشد.اقدامی که مروج برچسب هرگونهپرهیز از  تبعیض

کشورهای 

 توسعهدرحال

ص، به ابزارهای تشخی هاآنو تسهیل دسترسی  هاآنتوانمندسازی  منظوربهدرآمد حمایت از کشورهای کم

 سن و درمانواک

 رند.المللی تأثیرگذاتوجیه آن دسته از اقدامات بهداشتی که در ابعاد چشمگیری بر ترافیک بین توجیه

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019منبع:

 ونامحلی و مکانی تعیین راهبردهای مقابله با کر الزامات-2-2

 رندیگ قرار مدنظر مهار یراهبردها نییتع زمان در دیبا که یمحل عوامل-5 جدول

 هاویژگی عامل

 واگیرشناسی

 سطح انتقال اجتماعی

 شیوع )برای مثال درمانگاه، مدرسه و غیره( تعداد و نوع

 ها یا خدمات اولیهمانی یا سایر زیرساختربیماری بر عرضه خدمات د ثیر شیوعأت

 جوارهممناطق  تسری به

 های اجتماعیویژگی

 تراکم جمعیت اجتماع و هانداز

 و حمایت اجتماعی سطح مشارکت

 پذیرآسیب هایگروههای ویژگی و اندازه

 خدمات درمانی دسترسی به

 (رویبرای مثال، عمومی، پیاده) ونقلحمل

 شدهریزیبرنامهبزرگ  اجتماعات

 مواصالتی، مقصد گردشگری و غیره( محورمثالیا سایر جوامع )برای  جامعهه رابط

 ظرفیت درمانی

 نیروی خدمات درمانی

 تأسیسات درمانی )شامل تأسیسات درمانی فرعی( تعداد

 آزمایش گیری ظرفیت

 مراقبت جدی ظرفیت

 تجهیزات حفاظت پرسنل دسترسی به
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 ظرفیت بهداشت عمومی
 دولتی و دسترسی به منابع برای اجرای راهبردها بخش درمانکارکنان 

 همکار هایسازماندولتی ایالتی و محلی و  هایسازمانهای حمایت دسترسی به
 

 المللی مرتبط کروناهای بیندستورالعمل -2-3

رجمه ت المللی در خصوص کرونا راهای بینریزی شهر تهران مجموعه کاملی از دستورالعملمرکز مطالعات و برنامه

 ها شامل موارد زیر است: . این دستورالعمل5کرده و در سایت خود بارگذاری کرده است

 19 برای بحرانی شرایط در مقابله و آمادگی سازی،آماده اقدامات دستورالعمل-COVID  

 19 به ابتال از ناشی اجتماعی استیگمای مساله حل و پیشگیری راهنمای-COVID  

 19 برای خود کار محل سازی آماده-COVID  

 مراکز و خانه در بهداشتی های مراقبت حین جامعه؛ در ماسک از استفاده خصوص در هایی توصیه 

  COVID-19 شیوع زمان در درمانی

 کرونا ویروس بیماری هدربار چین و جهانی بهداشت سازمان مشترک هیئت گزارش 

 کرونا به مشکوک یا مبتال افراد درمان منظور به نیاز مورد شخصی حفاظت ابزارهای 

 جوامع در 19 کووید محلی انتقال کاهش های استراتژی اجرای  

 

 اقدامات کشورهای مختلف جهت مقابله با شیوع کرونا-3

. در ادامه ندهستکشورهای مختلف در حال بسیج تمامی نیروهای خود جهت کنترل گسترش بیماری ویروسی کرونا 

 :شودمیاند، اشاره انجام داده هاکشور بعضی از به برخی از اقداماتی که

 

 چین -3-1

موفق به ون اکن ،استاین کشور صورت گرفته  به اینکه آغاز انتشار ویروس از با توجهجمعیت زیاد و  باوجودچین 

اجرای است.  هشدگزارشمارهای اخیر تعداد ابتالیان صفر و یا بسیار کم آکنترل انتشار ویروس شده است. بر اساس 

سایر  ناناکمردم ووهان و اکثر سبوده است.  اقدام چین در زمینه کنترل ویروس کرونا نیاثرگذارترقرنطینه کامل 

 هادهیی اند ـ سیاستی که به کنترل جابجادر پنجاه روز گذشته خود را در خانه حبس کرده تقریباًشهرهای استان هوبی 

                                                           
 

5 http://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1452 

http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/who-covid-19-instructions.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/who-covid-19-instructions.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/social-stigma-associated-with-covid-19.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/social-stigma-associated-with-covid-19.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/who-using-mask.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/who-using-mask.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/who-using-mask.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/joint-mission-of-who-and-china.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/covid-19-Personal-protective-equipment.pdf
http://rpc.tehran.ir/portals/0/Document/covid-19-reports/implementation-of-mitigation-strategies.pdf
http://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1452
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 .شده استمیلیون نفر منجر 

. شده استبدل « جهنم واقعی»به یک  2020ژانویه  23که زندگی در این شهر از  هنوشت طورنیا انیکی از سکنه ووه

ه شاید تنها چین بتواند در عرض د»اند که زده نظر دادهوباین وضعیت آش هناشناس دربار صورتبهبرخی از سکنه 

یری از شیوع گاین تعداد آدم را بسیج کند تا خود را وقف دستورکار پیش تواندمیروز یک بیمارستان بسازد، تنها چین 

 «.قرنطینه نماید سرعتبهرا  یونیلیچندم هرد تنها چین بتواند یک شایاری کنند، شمیک بی

رخ داد و  چینیژانویه آغاز شد. به ناگهان و درست پیش از تعطیالت سال نوی  23سازی ووهان در روز قرنطینه

 و مقررات هاسیاستشهروندان فرصت چندانی برای آماده کردن خود نداشتند. در عرض تنها چند هفته، 

های آپارتمانی را آغاز کرد، سکنه از مجتمعدرهای  هساعت 24تر شدند. دولت ایالتی در هوبا فرایند بستن گیرانهسخت

ی خود بدون کسب اجازه منع شدند و خریداران داروی سرماخوردگی ملزم شدند تا دمای بدن، اهترک آپارتمان

های سرشناس محلی مسئولیت خرید و آدرس خود را در داروخانه ثبت کنند. بسیاری از چهره ایشناسنامهمشخصات 

 خود را بر عهده گرفتند. هذایی در محلدارو و مواد غ هو عرض

زارش دهند. ، گقرنطینهکنندگان دستورات همچنین جوایز مالی برای شهروندانی در نظر گرفته شد که درباره نقض

 شدهگرفته سابقه به خدمتداری از کنترل اجتماعی است که اکنون در مقیاسی بیتاریخ ریشه دهندهبازتابها این روش

های شدید در هوبی هستیم. به اذعان کارشناسان، رد جدید ابتال را مدیون تحمیل همین محدودیت. کاهش موااست

پیامدهای  وبودند  گیرانهسختد. اگرچه این اقدامات شاین اقدامات چنین مانع گسترش بیشتر و بدتر شدن اوضاع 

 .اندشدهمانع تعمیق بیشتر بحران اما اند، ای داشتهمنفی ناخواسته

شی جین پینگ از ووهان بازدید کرد  ،چین جمهورسیرئدیگر مورد جدیدی در ووهان ثبت نشد،  ازآنکهپسسه روز 

ها اند که این محدودیتاما مقامات اشاره نکرده«. است شدهمتوقف اصوالً»و اظهار داشت که شیوع بیماری در کشور 

 چه زمانی لغو خواهند شد.

 19های دیتا برای کنترل کووید و شبکهافزار موبایل استفاده از نرم

ود را نمای تلفن همراه ختا همیشه مکان شدهیهتوصشوند، در چین به شهروندانی که از مناطق قرنطینه شده خارج می

حل بتوانند همیشه از م هاآنآپ خود حفظ کنند تا و شماره اداره مرزی را در فهرست مخاطبان واتس داشتهنگهروشن 

اید دو هفته ر بحضور فرد اطالع داشته باشند. سپس فرد دو ساعت زمان دارد تا خود را به خانه رسانده و پس از بستن د

 عنوانهببوک گوشی خود را آپدیت کند؛ فیس ن دو هفته هر هشت ساعت باید موقعیتخالل ای در منزل بماند. در

است. چین و کره جنوبی تعداد مواد جدید ابتال را به حدود  کرده یالزامآپدیت را آپ این افزار واتسصاحب نرم
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اکنون  .اندکنگ، سنگاپور و تایوان هرگز شاهد افزایش ناگهانی موارد نبودهاند؛ هنگمورد در روز کاهش داده صفر

های پس از کاهش محدودیت با چالش مشابهی مواجه هستند: چگونه افزایش ناگهانی تعداد مبتالیان را هاآنهمه 

 در پاسخ به این چالش به فناوری اطالعات هاآن. شودمیمشاهده  ییدرجاهافعلی کنترل نماید، افزایشی که همین حاال 

 اند.روی آورده
 یفوت نیاز زمان ثبت دهم 19 دیکوو هشدموارد ثبت -2شکل 

 
 

با خطر شکست مواجه هستند؛ همچنین با خطر  هاآنسایر کشورها، تجربی است.  هایتالش مانندبهها این تالش

میلیارد نفر در سراسر جهان اکنون  5/2های مدنی مواجه هستند. در حدود جانبی نامطلوب از قبل نقض آزادی تأثیرات

شوند و بنابراین ماری شده یا میدچار بی هاآن(. تنها بخشی از 2 هبرند )ر.ک نمودار شماردر قرنطینه به سر می ینوعبه

 گردند. مابقی وقتی از قرنطینه خارج شوند باید تحت نظر باشند ـ به خاطر خودشان و به خاطر اطرافیانشان.ایمن می
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 2020ماه مارس  انیتا پا هینفر از ژانو اردیلیبه م نهیتحت قرنط تیجمع -3شکل 

 
 

برای  یناورفافزاری ثبت اطالعات هستند: استفاده از ند: اولین دسته نرمگیرمیابزارهای کاربردی در سه دسته جای 

سازی فزارهای مدلاچگونه است. دومین دسته نرم هاآناند یا وضعیت بیماری بوده نکه بگوییم افراد کجا هستند، کجاای

وط مرب یریگرهیابد. سومین دسته به دهند بیماری چگونه گسترش میهایی که شرح میآوری دادهاست: جمع

اند. کاربرد دسته اول بیش از همه در زمان قرنطینه است. هر شوند: شناسایی افرادی که با مبتالیان در تماس بودهمی

و طبق برنامه با خاطی برخورد خواهد  شودمیبه او و به مقامات اطالع داده  سرعتبهنطینه را ترک کند کس که قر

 آپ استفادهافزاری موجود مانند واتساند و برخی از نرمهای مخصوصی طراحی کردهشد. برخی کشورها ابزارک

تر بتوانند هند تا آزادانکنمیمتی چین استفاده سال افزار چکنرمبیش از دویست شهر از  هند. امروز در چین سکنکنمی
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نیز در حال طراحی ابزارک مشابهی است. وقتی آزمون اعتبار را پشت  سازمان جهانی بهداشتاز خانه خارج شوند. 

 مانندهبنیز  گذارانیاستسها و قرار گیرد. دولت مورداستفادهسازی برای مدل تواندمی هاآنسر گذاردند، اطالعات 

ابه مش هایدادهتوانند از ند، میکنمیکاربران خود برای اهداف مختلف استفاده  هایدادهتجاری که از  هایشرکت

 برداری نمایند. های خود در سطح محلی یا شهر بهرهاجرای سیاست هبرای کنترل نحو

 19 دیکوو وعیش با مبارزه یبرا نیچ یاطالعات یابزارها از استفاده یهاوهیش-6 جدول

تهدید  منبع اطالعاتی هدف ابزار

های آزادی

 مدنی

 محل استفاده

شناسایی محل حضور  اجرای قرنطینه

 افراد

اس ارسالی از پیجی هایداده

 تلفن همراه

کنگ، تایوان، هنگ متوسط

 سنگاپور و چین

های عبور اطالع از محل پیگیری تماس

 افراد

آوری باال به پایین: جمع

 اطالعات توسط دولت 

 سنگاپور، کره جنوبی باال

پایین به باال: ارائه اطالعات 

 تلفنی به یکدیگر

 سراسر جهان پایین

اطالع از اینکه چند نفر  سازی عبور و مرورمدل

د اناز فالن محل گذشته

 و با چه سرعتی

 و متحدهایاالتگوگل،  پایین های مخابراتی دکل هایداده

 دیگران احتماالً

های گراف هتهی

 اجتماعی

شناسایی اینکه چه 

کسانی تمایل دارند به 

کرّات با یکدیگر دیدار 

 کنند

های مخابراتی با دکل هایداده

 یادگیری ماشینی

هنوز موردی شناسایی  باال

 نشده است.

 منبع: 
https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-and-data-networks-

to-keep-tabs-on-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-

edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-

cloud&utm_term=2020-03-28&utm_content=article-link-2  

 

 سیستم مدیریت اضطراری در چین

اجرا گذارد.  موقعبهرا تصویب کرده و « قانون پاسخ اضطراری جمهوری خلق چین» 2007دولت چین در سال 

پیشگیری و کاهش وقوع حوادث اضطراری، کنترل، تخفیف و حذف خسارات اجتماعی جدی که نتیجه حوادث 

https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-and-data-networks-to-keep-tabs-on-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-03-28&utm_content=article-link-2
https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-and-data-networks-to-keep-tabs-on-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-03-28&utm_content=article-link-2
https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-and-data-networks-to-keep-tabs-on-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-03-28&utm_content=article-link-2
https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-and-data-networks-to-keep-tabs-on-the-pandemic?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-03-28&utm_content=article-link-2
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ها در پاسخ به حوادث اضطراری، حمایت از جان و مال مردم و حفظ امنیت ملی، هستند، تنظیم فعالیت یاضطرار

اهداف این قانون هستند. پس از ساختاربندی سیستم  ازجملهمحیطی و نظم عمومی امنیت عمومی، امنیت زیست

 هدرج تجربه کرد. بر اساسسالمت عمومی نیز تغییر چشمگیری را  یاضطرارمدیریت اضطراری، سیستم مدیریت 

( خیلی جدی؛ 1شوند: )ها و سایر عوامل، حوادث اضطراری به چهار درجه تقسیم میخسارت اجتماعی و ابعاد واکنش

منصوب  ه]هیئت دولت[ یا وزارتخان 6بندی حادثه توسط شورای دولت( معمولی. طبقه4( نسبتاً جدی؛ و )3( جدی؛ )2)

 پذیرد. ، صورت میشدهیینتعاز طرف این شورا بر اساس معیارهایی از پیش 

 «سه سیستم هعالوبهیک برنامه »چهارچوب 

 . یعنی یک طرحکندمیپیروی « سه سیستم هعالوبهیک برنامه »چهارچوب آمادگی اضطراری چین از چهارچوب 

طراری آمادگی اض». برای مثال، طرح شودمیارتی پیگیری ، نهادی و نظیگذارقانونهای پاسخ اضطراری با سیستم

های نامهبود که قوانین دولتی، مقررات اداری، بخش حقوقیمنتشر شد مشتمل بر یک سیستم  2016که در ژانویه « اتمی

ای و مدیریت از مقامات کشوری و استانی )منطقه نهادیشد؛ سیستم وزارتی و استانداردهای صنعتی را شامل می

 شد. های هماهنگ پیش، در خالل و پس از حادثه تشکل میو پاسخ هااز مسئولیت نظارتیشهری(؛ و سیستم 

 طرح پاسخ اضطراری

 ، دولت ملزم است تا سیستم اخطار برای پاسخ اضطراری را ایجاد«قانون پاسخ اضطراری جمهوری خلق چین»بر اساس 

های ملی پاسخ اضطراری برای شرایط اضطراری ملی است. کند. شورای دولت مسئول طراحی و سازماندهی طرح

ای خود را بر اساس های اضطراری وزارتخانهشوند تا طرحی دولت هماهنگ میراهای مختلف شووزارتخانه

 (4 هنمودار شماری دولت تهیه کنند. )های پاسخ اضطراری شوراهایشان و هماهنگ با طرحظرفیت

  

                                                           
 

6. State Council  



 ((COVID-19 با مقابله در محلی و ملی هایحکومت تجارب بررسی 

 

 
 

 

37 

 

 یطرح پاسخ اضطرار ستمیس -4شکل 

 
 

محلی در سطح شهرستان و باالتر ملزم  هایحکومتهای مربوطه محلی در تمامی سطوح و وزارتخانه هایحکومت

ی پاسخ هاهای اداری، طرحنامههای پاسخ اضطراری مناسب را منطبق با قوانین مربوطه، مقررات و بخشهستند تا طرح

 های مربوطه و واقعیات محلی تهیه کنند.ها در سطوح باالتر و وزارتخانهاضطراری حکومت
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 یسازوکار اقدام اضطرار ستمیس -5شکل 

 
 ,Policy Brief: The Disaster and Emergency Management System in China, WANG Zhe, Emily YY CHANمنبع: 

Kevin Sida LIU, May PS YEUNG, May 2016. 

 کنگهنگ - 4-1-2

 هایراودهم اصلی، سرزمین به اقتصادی و سیاسی وابستگی دلیل به و است چین جنوب در ویژه منطقه کنگهنگ

ره جنوبی این کشور با ک آمار مقایسه ،است افتهیانتشار چین در کرونا ویروس که ماهی دو در. دارد چین با ایگسترده

 به یماریب این گسترش و ورود جلوی ،هدفمند ایشیوه به هاکنگیهنگ که دهدمی نشان بیمار هزار چند از بیش با

 .اندگرفته را نشانیسرزم

 است ودهب این تعطیلی این از هدف. کرد تعطیل را دولتی هایاداره و هادانشگاه گام، نخستین در کنگهنگ دولت

 ووهان شهر شهروندان و متولدان همه از کنگهنگ ،زمانهم .تعداد برسد ترینکم به کرونا جمعی سرایت احتمال که

 به ورود از پیش هفته دو در که خارجی یا چینی مسافران همه. شوند خارج کنگهنگ از کرد درخواست چین

 . دندشمی قرنطینه خیر، یا داشتند تب کهنیا از فارغ ،بدون استثنا بودند، سفرکرده چین به کنگ،هنگ

 بود ندازها آن تا رسانیاطالع در شفافیت. گرفت پیش در را شفاف رسانیاطالع سیاست نخست، روز همان از دولت

 ونقلحمل از استفاده محل کار، محل ،فرد وآمدرفت محل بیمار، اسم بدون مشخصات، انتشار با هرروز هاروزنامه که
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 .نروند مراکز و هامحله آن به محل ضدعفونی از پیش مردم تا کردندمی منتشر دقتبه را کرونا به مشکوک فرد عمومی

 . روندب قرنطینه به فوراً بودند موظف داشتند قرار ارتباط در بیماران با که افرادی همه رسانی،اطالع نیازاپس

 و حبس ماه شش قرنطینه، به مربوط مقررات از سرپیچی هرگونه که است دهیرس تصویب به نیز قانونی کنگهنگ در

 در کرونا، به مربوط هایتعطیلی در شوند مجاب مردم کهآن برای طرفی از .دارد جریمه کنگهنگ دالر 3200

 رداختپ را خانگی مشترکان تمام ماههیک مصرفی برق قبض است کرده اعالم کنگهنگ دولت بمانند، شانخانه

. است کنگهنگ دالر 120 حدود ماه در خانوار هر برق هزینه میانگین طوربه کهالزم به ذکر است  .خواهد کرد

 تعطیلی خسارت تا کند پرداخت یارانه کنگیهنگ شهروندان همه به دالر 1200 مبلغ گرفت تصمیم همچنین دولت

 وام پرداخت نیز خدماتی و متوسط وکارهایکسب خسارت جبران برای. کند جبران را خصوصی وکارهایکسب

 وام پرداخت یزن بزرگ وکارهایکسب خسارت جبران برای. است شدهنیتضم هابنگاه برای دولتی ضمانت با بهرهکم

 بر مالیات درصدی 100 کاهش و کنگهنگ دالر میلیون دو مبلغ تا اقتصادی هایبنگاه به دولتی ضمانت با بهرهکم

 کنگهنگ دالر هزار 20 سقف تا دستمزد بر مالیات درصدی 100 کاهش نیز و کنگهنگ دالر هزار 20 سقف تا سود

 . درآمده است اجرا به کشور این در نیز

 اقدامات قیرف جمعیت میان رایگان کنندهضدعفونی و بهداشتی کاالهای و ماسک توزیع برای نیز نهادمردم هایسازمان

 . شد اندازیراه عمومی هایکمپین و دادند انجام ایگسترده

 یردیاب ایسامانه طریق از بیماران وآمدهایرفت و هامعاشرت همه کرونا، شیوع گزارش از پس کهنیا ترمهم همه از

 این با .شود یداپ سیدستر شده، بیماری شیوع باعث جمع یک در که کسی نخستین یعنی «صفر بیمار» به تا شودمی

 گیرد.ب قرار کنترل در بیماری شیوع زیادی حدود تا و شود گسترده آنجا در بیماری نداده اجازه کنگهنگ روش،

 

 تایوان -3-2

 تعداد و اصلهف نزدیکی به توجه با که رفتمی انتظار. دارد فاصله چین اصلی سرزمین ساحل از کیلومتر 130 تنها تایوان

 هایآسیب 19-کووید بیماری از کشور این چین، یعنی خودش غربی بزرگ همسایه و جزیره این بین فراوان پروازهای

 میلیون 23 معیتج بین در کروناویروس شیوع از جلوگیری برای خوبی مدیریت اآلن تا وجودبااین. ببیند زیادی شدید

تاکنون  .ندهست کار به مشغول و داشته اقامت چین کشور در هاآن از نفر هزار صدها که ،جمعیتیشدهانجام تایوان نفری

 بسیار آمار نیز دخو آسیایی همسایگان سایر به نسبت حتی و شدهگزارش تایوان در انسانی آمار بسیار کمی از تلفات

 دارد. تریپایین
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 و الیاب مدیریت مرکز از قسمتی به تبدیل مرکز این و کرد اندازیراه سالمت فرماندهی ملی مرکز یک ناتایو دولت

 باهدف و هااریبیم گسترده شیوع مقابل در سریع واکنش روی بر متمرکز صورتبه که مرکزی. شد تایوان هاینبحرا

 .نمایدیم فعالیت خصوص این در مستقیم تعامالت برقراری برای فرماندهی مسئول عنوانبه اجرایی اقدامات انجام

 هایبودجه محل از که داشت را اختیار این و کردمی تعیین کشور کل در را تنفسی یهاماسک قیمت فرماندهی مرکز

 .کند اقدام ماسک تولید افزایش برای نظامی نیروهای کارگیریبه با و دولتی

 هاتسیاس این. نمود اجرایی مردم سالمت از حفاظت برای گذشته هفته پنج در را اقدام 124 حداقل عالوه بر این تایوان

 ییتنهابه آموزش و رسانیاطالع یا مرزها کنترل شد داده تشخیص کهچون بودند مرزها کنترل صرف از فراتر اقدامات و

 هایبانک با را دخو سالمت ملی بیمه اطالعاتی بانک ها،داده تحلیل فرآیند آغاز برای ابتدا در تایوان .بود نخواهد کافی

 رد هشدارهایی تولید با تا داده اجازه هاآن به موضوع این .نمود یکپارچه مهاجرت هایداده نظیر مرتبطی اطالعاتی

 چنینهم تایوان. ندنمای اقدام هاآن عالئم و سفر هایسابقه اساس بر بالینی ویزیت هنگام در افراد شناسایی به نسبت لحظه

 جودو احتمال با مسافرینی بندیطبقه برای سالمت عالئم و سفر سابقه آنالین های،گزارش QR هایکد اسکن از

 در که افرادی منظور همین به. کرد استفاده گذشته روز 14 در ایشان مسافرت تاریخچه و پرواز مبدأ اساس عفونت،بر

 بر را رزیم گذر پیامک طریق از جابجایی، و مهاجرت تسهیل برای نداشتند سفری پرخطر مناطق به گذشته روز 14

 حتی و دندش قرنطینه خانه در نیز بودند سفرکرده پرخطر مناطق به که افرادی. کردند دریافت سالمت اظهارنامه اساس

 ولتد.شد یریگره موبایلشان هایگوشی روندنمی بیرون خانه از الزم مدت در هاآن کهاین از اطمینان حصول برای

 طریق از را دیگران یا خودشان بیماری مشکوک عالئم تا داد اختصاص شهروندان برای را رایگانی ویژه خط همچنین

 از لوگیریج برای تا دادمی دستور بیشتری شهرهای به دولت رفت جلوتر به بیماری این چه هر.کنند گزارش خط این

 .نمایند یاندازراه خود برای اختصاصی ویژه اصلی،خطوط خط شدن مسدود

 

 روسیه  -3-3

 هروندانش حقوق حفظ زمینه در نظارت فدرال سرویس» و بهداشت وزارت طورو به روسیه بهداشتی و سالمتی نهادهای

 مرزبانی و روسیه ونقلحمل وزارت ازجمله دولتی هایسازمان دیگر یبا همکار(« پاتربنادزور روس) انسان رفاه و

 اتخاذ یرز شرح به روسیه مرزهای داخل به ویروس این سرایت از پیشگیری برای را تدابیری ،فدرال امنیت سرویس

 اند:کرده

 هواپیمای نجپ اعزام به نسبت روسیه دولت ،روسیه به چین از روسیه اتباع انتقال نیز و مرزی کنترل زمینه در 
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 اقدام انشهروند انتقال جهت نظامی پزشکی پرسنل با همراه الزم داروهای و پزشکی تجهیزات به مجهز نظامی

 رد. است کردههیته ووهان شهر و چین در را روسی اتباع تعداد دقیق فهرست چین در روسیه سفارت و

 چین زا شهروندان با رابطه در مرور و عبور شدید مقررت غیره و امور پری، زابایکالسک پریموسک، مرزهای

و  عاینهم مورد ورودی مسافران کلیه آنجا در که جادشدهیا موقتی هایگذرگاه و ایجاد بالعکس و روسیه به

 هایگذرگاه در. ماند خواهند اجباری قرنطینه در روز 14 مدت به ادشدهی افراد و قرارگرفتهآزمایش خون 

 حرکت روسیه آهنراه. شده است دایر مربوطه آنالیزهای انجام و گیرینمونه جهت آزمایشگاه 15 ،مربوطه

 حرکت زابایکالسک منطقه در چین و روسیه مرز تا قطارها این و دهکر محدود را پکن-مسکو قطارهای

 .ندکنمی

 رسانیالعاط راستای در همچنین. هستند مشغول آزمایش روسیه در انستیتو دو واکسن تولید و درمان زمینه در 

 به قداما روسیه بهداشت وزارت و «پاتربنادزور روس» بیماری این از پیشگیری برای هاآن آموزش و مردم به

 اماکن رد هاآن نسب و بیماری به ابتال عدم برای ایمنی و بهداشت رعایت نحوه حاوی مطالب و هابولتن تهیه

 . کرده است چین با مرزی مناطق در ویژهبه و عمومی

 اعمال زنی و روسیه از آلوده خارجی افراد اخراج امکان آن طبق که کرونا ویروس با مبارزه ملی طرح صویبت 

 مغولستان، مرز از خروج و ورود توقف کشور، داخل به آلوده کشورهای برخی از اشخاص ورود ممنوعیت

 و لوازم ازنظر هاداروخانه مینتأ برای تدابیری اتخاذ چین، برای جمعی گردشگری ویزاهای صدور لغو

 غیره، و احتکار مسائل ازنظر داروخانه غیرقانونی فعالیت از جلوگیری بیماری، مهار برای موردنیاز داروهای

 .خاص بیماران برای نشدهثبت حیاتی داروهای واردکردن مورد در تدابیری اتخاذ

 

 ایتالیا-3-4

 عمدتاًافراد  اینکه  با افزایش شدید افراد مبتال مواجه بوده استوزهای اخیر رایتالیا یکی از کشورهایی است که در 

م کرد ـ به این اعال« قرمز»وضعیت در سرتاسر کشور را  کونتهوزیر ایتالیا گیسپه . نخستبوده استدر شمال کشور 

 معنی که مردم جز برای کار و سایر موارد ضروری نباید از خانه خارج شوند.

د. تمامی مسابقات ورزشی داخلی در کشور تا سوم شمحدود  شدتبهآمد واجتماع ممنوع و آزادی رفت هرگونه

ها گفت که از ییفوتبال اتفاق بزرگی است. کونته به ایتالیا شیفتهدر ایتالیای  آوریل به حالت تعلیق درآمد ـ امری که

در »ار با شع ریوزنخستهمین حاال باید عادات خود را ترک کنند و به افزایش شمار موارد ابتال و مرگ اشاره کرد. 

اشت کنیم. همچنین اظهار د یازخودگذشتگاست و باید  درخطربه مردم گفت که سالمت شهروندان ما « مانیمخانه می
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 .کرده استکه شیوع این ویروس، فشار زیادی را بر نظام درمانی ایتالیا وارد 

ها، سینماها و تئاترها تا روز سوم تمامی موزه روازاین؛ اولین هدف عبارت است از پیشگیری از هرگونه تجمع مردم

ند و بازارها وشها باید تا شش عصر بسته ها و کافهسته هستند. رستورانها بآوریل تعطیل خواهند بود. مدارس و دانشگاه

ست شهری نیازمند امضای فرمی نزد پلیس اها در تعطیالت آخر هفته بسته خواهند بود. مسافرت برونو سوپرمارکت

 .دگیرمیصورت به دالیل کاری، بهداشتی یا ضروری سفر  صرفاًدهد فرد که نشان می

ها از تالیاییند و ایکنمیها را رعایت ها محدودیتگوید که گویا اکثر ایتالیایینگاران ایتالیایی میهیکی از روزنام

ند. باید این نکمیمسئوالنه رفتار  هاآنند. کنمیتر از چیزی هستند که اکثر مردم تصور برخی جهات، بسیار منسجم

همچنین  یم.توانیم اجرا کنهایی است که میترین سیاستهگیرانبیماری متوقف شود و تنها راه توقف آن اتخاذ سخت

 بها در سراسر کشور به دلیل شیوع این بیماری متوقف خواهد شد.که پرداخت اجارهعالم کرده است اوزارت اقتصاد 
 

 کره جنوبی-3-5

بسیاری  و اندشدهلیتعطهای خود بمانند، برخی ادارات اند تا در خانهدر کره جنوبی مردم شهرهای مختلف تشویق شده

7گوئیشترین آمار مبتالیان متعلق به دمارس تعطیل هستند. ب 22اند. مدارس سراسر کشور تا از مسابقات به تعویق افتاده
 

 .استدادهموارد را به خود اختصاص  چهارمسهاست که 

 :ناک استهای ترسفیلم نهشبیه صح عمالً»گوید که دکتر لی جون یوپ، مدیر ارتباطات انجمن پزشکان دیگو می

سخورند نه به این دلیل که سایر مواد غذایی در دسترمردم فقط نودل می ،ها بستهها و مغازهرستوران ،ها خالیخیابان

 درمانى و نیازهاى پزشکى خدمات ارزیابى فقدان سیستم «.شان نیست، بلکه فقط برای اینکه از خانه خارج نشوند

 تقریباًر ویروس در اوایل انتشاهای متوسط دارند. م بیمارستانی دیگو مملو از بیمارانی شود که نشانهموجب شده تا سیست

 هاآنز خالی شود. دو نفر ا هاآنکشیدند تا تخت بیمارستانی برای چهل درصد کل بیماران دیگو در خانه انتظار می

بتالیانش رو به کاهش است، به مدلی برای آزمایش در همین مدت جان خود را از دست دادند. کره جنوبی که آمار م

مراجعه کرده  هاآنتوانند به کلینیک آزمایشات جامع دارد که مردم می 50. این کشور است شدهلیتبدویروس کرونا 

 یریگچشمت موفقی تست سرپایی و سریع یاندازراهپزشکی این کشور با گیری شوند. کادر در عرض ده دقیقه نمونه

 .اندداشتهویروس  ییو شناسادر تشخیص 

                                                           
 

7 DAEGU 
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دهد تا بتوانند ساعات کار نیروهای خود را که ی خرد و متوسط یارانه میوکارهاکسباین کشور همچنین به مالکان 

کودکانی  برای« های ویژهمراقبت»اند تا ها و مدارس ابتدایی ملزم شدهتغییر دهند. کودکستان، ای دارندفرزندان مدرسه

 کنند که والدینشان شاغل هستند. ارائه

 

 اسپانیا-3-6

ور تعطیلی تمامی دست(مادرید، باسک و ال ریوخا)اندمناطقی که بیشترین آمار مبتالیان را داشته مقامات محلیِدر اسپانیا 

 اند. پروازهای بین اسپانیا و ایتالیا معلقهای روزانه را به مدت دو هفته صادر کردهها و مراکز مراقبتمدارس، دانشگاه

 بدون تدااب. مسابقات فوتبال اللیگای اسپانیا در شده استاند و در این سه منطقه برگزاری اجتماعات ممنوع شده

پانیا سالوادور . وزیر بهداشت اساین مسابقات گرفته شد یبرگزاراما در ادامه تصمیم به تعلیق  شدتماشاچی برگزار می

وید گهای خود را کاهش دهند و از دورکاری حمایت کنند. او میخواسته تا ساعات کاری و مسافرت هاشرکتاییا از 

یم. او دارای ناما چاره کندمیعادی بسیاری از شهروندان را مختل  وزندگیمطلوب نیستند  هاسیاستدانیم این که می

 استوار هستند.« شواهد علمی و نظر متخصصان» هبر پای هاسیاستشرح داد که این 

 

 فرانسه -3-7

مواردی چون ترانزیت عمومی در سراسر کشور ممنوع است.  یاستثنابهاعالم کرده که تجمع بیش از هزار نفر فرانسه 

. دولت تاده استافماراتن پاریس و مسابقات راگبی با حضور شش کشور در برابر ایرلند نیز تا ماه اکتبر به تعویق 

وآ در شرق ـ س، اوتاموربیهان در بریتانی: »کرده استکرونا اعمال  مبتالبههای بیشتری را بر چهار منطقه محدودیت

ها تمامی مراکز تجمع های اویس و او رین در شمال شرق این کشور. در این مکانفرانسه در مرز سوییس و دپارتمان

 «اجتماعی و خدمات مذهبی تعطیل است. هایگروهبازارها،  ازجملهعمومی 

ه این ز ابتالی سالمندان، از سر زدن بپیشگیری ا منظوربهتوصیه کرده که  نامانوئل مکرون به شهروندا جمهورسیرئ

پذیرترین قشر جامعه خودداری کنند. مدارس در مناطق اویسه و او رین تعطیل هستند. وزیر آموزش ژان میشل آسیب

د کنیمبالنکه هفته گذشته اظهار داشت که فرانسه چشم و گوش بسته مدارس را تعطیل کند. او اظهار داشت که فکر ن

د شما باید در ها به مدرسه نرونفرانسه مناسب باشد، اگر شما پرستار باشید و بچه داشته باشید و بچهاین راهبرد برای 

 در خانه هستند و بنابراین دیگر در بیمارستان که به حضور شما نیاز دارند، نیستند. هاآنخانه بمانید چون 

د. دولت نیاز دارند، توزیع شو هاآنکه به  های بهداشتی کشور در بین کسانیدولت فرانسه خواسته تا تمامی ماسک

 است.های دستی را کنترل کردهکنندهضدعفونیهمچنین قیمت 
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 آلمان -3-8

 عموقبههمین تصمیم را  قهیدقها نفر لغو شود. تعدادی از ایالت 1000وزیر بهداشت آلمان خواسته تا اجتماعات بیش از 

را ممنوع  داشتهشرکت  هاآننفر در  1000اند. برای مثال، دولت جنوبی باواریا اکنون اجتماعاتی که بیش از دهکراجرا 

 فضای سربسته نباشد. ،نفر حضور دارند 500که در اجتماعاتی که بیش از  شدههیتوصکرده و 

ما ایمنی در اولویت است ـ حتی پیش از منافع  هروشن است: برای هم زیچکی»کرده که  تأکیدوزیر بهداشت آلمان 

کراسی وتصمیم آسانی نیست. حضور عموم بخشی از دم عنوانچیهبهاقتصادی. اعمال محدودیت بر زندگی اجتماعی 

، سینماها و اپرای هاشهر برلین فعالیت تمامی سالن«. بماند. بنابراین باید مراقب و محتاط باشیم گونهنیهماست. باید 

هایش . لیگ برتر فوتبال آلمان، اعالم کرده که برای اولین بار، تعدادی از بازیکرده استهای کنسرت را معلق سالن

 را بدون حضور تماشاچی برگزار خواهد کرد.

 

 امریکا متحدهایاالت -3-9

های ا موقعیتدهد تای به فرمانداران میکلمبیا قوانینی دارند که اختیارات گسترده همریکا و ناحیاتمامی پنجاه ایالت 

اضطراری را مدیریت کنند. به خطر افتادن بهداشت عمومی مانند شیوع تب؛ بالیای طبیعی مانند سیل یا زلزله؛ تهدید 

مانداران آشکارا اجازه دارند تا قوانینی ایالت، فر 42شرایط اضطراری هستند. در  ازجملهامنیت مانند اقدامات تروریستی 

 شوند، معلق کنند.در پاسخ به وضعیت اضطراری می هاآنثر ؤرا که مانع اقدام م

نکه ورود جز ای، انجام ندادگسترش ویروس برای جلوگیری از مات چشمگیری در سطح ملی ااقد در ابتدادولت فدرال 

ها یا اعمال محدودیت اما پس از افزایش آما .کرده استحدود را م متحدهایاالتمسافران از برخی کشورها به 

تعدد در م اقداماتدست به انجام شد و دولت نیز تصمیمات مقامات محلی و ایالتی  توسط گیرانهسختهای سیاست

 .زد کنندهیضدعفونماسک و مواد  نیتأمخصوص 

چستر کانتی وست همایل در نیو راشل در حومای را با شعاع یک فرماندار نیویورک اندرو کومو، مرزهای منطقه

اعالم کرد. از نیروهای ارتش برای تأمین غذای سکنه و کمک به نظافت فضاهای عمومی « ممنوعه همنطق» عنوانبه

. تمامی مدارس، کلیساها و مراکز اجتماعی در این شعاع تعطیل خواهند بود و اجتماعات بزرگ شده استاستفاده 

 .شودمیاجرا گذارده  موقعبهشنبه به مدت دو هفته هایی که از روز پنجاستاند، سیممنوع شده

د اناست. مقامات مسئول در این کانتی اخطار کردهنفر را ممنوع کرده 1000سانتا کالرا کانتی کالیفرنیا اجتماع بیش از 
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ت و نیز ممکن است جریمه یا بازداشت شوند. بر اساس این سیاس هکنندگان این دستور برخورد کردکه پلیس با نقض

ن برگزار خواهند شد. شهردار سا بدون تماشاچی احتماالًهای لیگ هاکی ها تعطیل هستند و بازیها و کنسرتهمایش

ود. هند بهای دشواری خوابرای همه هفته احتماالًهای پیش رو این روزها آزمایشی هستند و هفته»گوید که خوزه می

 «.از این ویروس هستیم تریقو جمعاًتردید ندارم اگر مراقب همدیگر باشیم و همکاری کنیم، 

. روز اندشدهلیتعطرود که در معرض خطر باشند، یا احتمال می اندشدهییشناسابرخی مدارس در مناطقی که مواردی 

مجموعه  نیتربزرگولتی آتالنتا نظارت دارد ـ شنبه، سازمان مدارس جورجیا فولتون کانتی ـ که بر مدارس دپنج

های حضوری آزمایش یکی از کارکنان مثبت شد. کالس هنتیج ازآنکهپس، اندشدهلیتعط تاکنونمدارسی است که 

 اند.لغو شده متحدهایاالتدر  هاو دانشگاهها ای از دانشکدهدر تعداد فزاینده

تا طرح کاهش مالیات و بخشودگی مالیاتی برای کارگران ساعتی را تصویب کند  کرده درخواستترامپ از کنگره 

که  باشند، کمک شود. او گفت فشارتحتها به لحاظ مالی ممکن است به دلیل این تعطیلی که تا به کارگرانی

ظهارات ا نیآخردر  «.ییممراقبت نما هاآنایم، از از مردم و اقتصاد آمریکا حمایت کرده قبالًکه  گونههمانخواهیم می»

هزار  100شدن اوضاع در دو هفته آینده و احتمال تلفات بیش از  ترمیوخآمریکا هشدار جدی نسبت به  جمهورسیرئ

هروندان به ماسک برای عموم ش بر عدم نیاز تأکیداست. همچنین علیرغم  شدهدادهبه مردم و مسئوالن  نفر در این کشور

  ده نمایند.اپیشنهاد داده است از ماسک استف شهروندانبهدولتر یاخ یروزهاشار این ویروس، در تدر ابتدای ان

 متحدهایاالتاقدامات کنگره 

 انتوسط مجلس نمایندگ« روسیکروناوسب آمادگی و پاسخگویی به کدستورالعمل اجرایی »پیشنهاد  -

 19میلیارد دالری کنگره در پاسخ به انتشار کووید  8تصویب کمک  -

 های ایالتی و محلیها توسط دولتالزام وزارت بهداشت و درمان به تعیین اصول راهنمای تأمین هزینه -

 «ایمنی و عرضه دارو، مواد غذایی و بهداشتی وارداتی از چین» تواندمیکل غذا و دارو که آیا  هپرسش از ادار -

 .را تأیید کند

 چین برای پیشگیری و امکانات درمانی این کشور. هایتالش هدرخواست اطالعاتی دربار -

 

 ژاپن -3-10

 که بر اساس آن ورود مسافران از چین شتتری را در مرزهای خود به اجرا گذاگیرانههای کنترلی سختژاپن سیاست

سانی که از ک اعتبار است؛ ازاند، بیو کره جنوبی تا پایان ماه ممنوع است. روادید کسانی که هنوز به ژاپن وارد نشده

روز در قرنطینه بمانند. کره جنوبی  14تا  شدهخواستهاند، گذشته از اینکه ملیت ژاپنی دارند یا خیر، این کشورها آمده

های . ژاپن هنوز محدودیتزده استدستبه این اعالمیه واکنش نشان داده و به اقدام متقابل در مورد مسافران ژاپن 
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تر وخیم احتماالً. اما اوضاع در ژاپن نکرده استشوند، برقرار ایتالیا وارد این کشور میمشابهی را در مورد کسانی که 

محلی برای موج جدید ابتال آماده باشند. وزیر بهداشت  هایحکومتکه  دهندخواهد شد. مقامات بهداشتی اخطار می

که به معنی ضرورت اتخاذ و اجرای  شودمیگوید که فراگیری این بیماری در ژاپن وارد مرحله جدیدی می

 است. تررانهیگسختهای سیاست

وزارت بهداشت در تالش است تا تدابیری در مورد محدود نمودن شیوع بیماری اتخاذ کند اما آمار مبتالیان در سراسر 

یر ند. وزتا حداقل در چهار مورد مسیر تسری را شناسایی کن اندهکشور در حال افزایش است. مقامات سعی داشت

. است شدهوارداز گسترش بیماری « جدیدی همرحل»بهداشت کاچونوبو کاتو روز شنبه اظهار داشته بود که ژاپن به 

این  متمرکز بودند اما اکنون دیگر پیگیری هاآناگرچه مقامات در ابتدا بر شناسایی موارد مشکوک و قرنطینه نمودن 

صصان کافی طلبد. شهر فاقد متخد چگونه مبتال شده منابع زیادی میمعنی است. پیگیری این موضوع که فرموضوع بی

توانند مشخص کنند که چه کسی چه کسی را که محققان دیگر نمی افتهیگسترششناسی است و ویروس چنان آسیب

ایی داده و بجای تالش جهت مهار و شناس . شاهد هستیم که مقامات بهداشتی تغییر تاکتیککرده استدر دیگو آلوده 

یری ومیر بیشتر شوند. این رویه در سراسر کشور پیگهستند تا تأثیر آن را به حداقل رسانده و مانع مرگ درصددویروس 

 های موسیقی.ای از اقدامات از تعطیلی مدارس گرفته تا لغو کنسرتو شامل مجموعه شودمی
 

 بریتانیا -3-11

کارگران بریتانیایی در خانه بمانند، پلیس موارد فاقد اولویت را  پنجمکیشیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد تا 

 27اقداماتی است که در سند  هااینهای غیرضروری را به تعویق اندازد. رها کند و خدمات درمانی ملی مراقبت

 هبوحو در بح 19، سندی که در پاسخ به ویروس کووید است شدهاشاره هاآناز سوی دولت به  منتشرشدهای صفحه

هایی تسیاس ازجمله. است منتشرشدهثیر آن بر رفاه مردم، اقتصاد و خدمات عمومی أهای گسترده در مورد تنگرانی

اند از: تعطیلی مدارس، کاهش تعداد اجتماعات گسترده و تشویق عبارت اتخاذشدهکه برای تعویق انتشار ویروس 

 مردم به کار در خانه.

ن زمانی آ تأثیراتدهد: کنترل بیماری، تعویق در گسترش آن و تخفیف های دولت چهار حوزه را پوشش میپاسخ

رمان ها در زمینه تشخیص و د، یک برنامه پژوهشی در نظر دارد تا به بررسی پیشرفتهاآنکه نهادینه شد. در کنار 

را تصدیق  وکارهاکسبماری بر اقتصاد جهان، تأثیر آن بر این بی تأثیرات هبیماری بپردازد. این سند ضمن اخطار دربار

ج گسترش ای اوهنیروی کار در هفته پنجمکیدر صورت شیوع گسترده، احتمال دارد که »گوید که و می کندمی
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و تخفیف  تعویق هکنترل است و پژوهش دربار هدر مرحل فعالًپاسخ دولت «. خود حاضر شوند سرکاربیماری نتوانند 

 دارد. ادامه

 یتانیارریزی برای مقابله با کرونا در باصول برنامه

 هستند تا: دددرصکسب آمادگی و پاسخگویی به شیوع یک بیماری جدی،  منظوربهدولت بریتانیا و نهادهای متولی 

 بالقوه  راتتأثیگیری آگاهانه، به ارزیابی پویایی از های علمی و شواهد موجود برای تصمیمبا استفاده از توصیه

 بهداشتی و غیربهداشتی دست بزنند؛

 بالقوه را با کند ساختن فرایند گسترش در بریتانیا و خارج از آن به حداقل ممکن رسانده و شیوع بیماری و  تأثیرات

 مرگ را کاهش دهند؛

 سانند؛بر خدمات عمومی کلیدی را به حداقل هعرض ازجملهآن بر جامعه و اقتصاد بریتانیا و جهان،  هتأثیر بالقو 

  حفظ نمایند؛ هاآنند و مشتریان کنمیو افرادی که خدمات عمومی کلیدی را عرضه  هاسازماناعتماد بین 

 دهند؛کسانی که جان خود را از دست می ازجملهتمامی مبتالیان  هتضمین درمان شایست 

  ایی مت جهانی، مرکز اروپ، ابتکار امنیت سالبهداشتایفای نقش یک بازیگر جهانی ـ همکاری با سازمان جهانی

گیر و المللی برای شناسایی موارد فرابین هایتالشحمایت از  درها و کشورهای همسایه کنترل و پیشگیری بیماری

 با تقسیم اطالعات علمی؛ روسیوارزیابی اولیه 

  ن نیرو، ای منابع کافی، همچنیمسئول مبارزه با شیوع بیماری به شکل شایسته هایسازمانتضمین این موضوع که

 .شودمیو در اسرع وقت تغییرات ضروری در قوانین موجود ایجاد  اردارندیاخترا در  موردنیازتجهیزات و داروی 

 ی وهشی بررسشرکای پژ یبا همکارمرتب  صورتبهای را شوند، نیازهای پژوهشی و توسعهبا شواهد هدایت می

 واگیردار ارتقا یابد. هایبیماریند تا آمادگی پاسخگویی به کنمی

 اند از:عبارت 19مراحل کلی طرح پاسخگویی به کووید 

  ی در اند و پیشگیری از نهادینه شدن این بیمارتماس بوده هاآنمهار: شناسایی اولین موارد ابتال، بررسی افرادی که با

 احتمال دارد. منطقاًکشور برای مدتی که 

  تعویق: کند کردن سرعت شیوع بیماری در کشور، اگر به شیوع خود ادامه دهد و کاهش اوج تأثیر آن و دور کردن

 آن از فصل زمستان.

 ابداعی  هایپژوهش: درک بهتر ویروس و اقداماتی که تأثیر آن بر مردم بریتانیا را به حداقل خواهد رساند؛ پاسخ

ی هامدل نیمؤثرترسازی توسعه ها؛ استفاده از شواهد برای آگاهانهامکانات تشخیص، داروها و واکسن ازجمله
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 مراقبت.

 تضمین  ها برای ارائه خدمات ضروری وتخفیف: ارائه بهترین خدمات مراقبتی ممکن از مبتالیان، حمایت از بیمارستان

 کلی بیماری بر جامعه، خدمات عمومی و اقتصاد. ریتأثندن حمایت مستمر از مبتالیان در جامعه برای به حداقل رسا

 در بریتانیا  طرح عملیاتی کروناویروس

توانید در سراسر کشور انتظار داشته طرح عملیاتی کروناویروس: راهنمای آنچه می» 2020دولت در تاریخ سوم مارس  

ه چالش شیوع کرونا صحبت شده ک هدربارمنتشر کرد. این طرح شامل یک مقدمه و سه بخش است. در مقدمه « باشید

. دولت بریتانیا و آورده استده و چالش بزرگی برای کشورهای مختلف به وجود گردیآغاز  2019در ماه دسامبر 

 ریزینامهبرها برای چنین وقایعی سیستم خدمات اجتماعی و درمانی به شکلی گسترده سال ازجملهنهادهای مربوطه 

آماده پاسخگویی به طریقی است که حفاظت پایداری را از مردم به عمل آورد.  کامالًاند و بنابراین بریتانیا کرده

 است که: شدهمشخصهمچنین در این سند 

 دانیم؛، چه میکندمیای که ایجاد درباره این ویروس و بیماری  -

 ایم؛کرده ریزیبرنامهمسری مثل کروناویروس  هایبیماریچگونه برای شیوع   -

 ایم؛صورت داده کروناویروسچه اقداماتی در پاسخ به شیوع  تاکنون -

 است؛ گرفتهشیپقدم بعدی ما چیست، بسته به اینکه کروناویروس چه مسیری را در  -

 توانند بازی کنند.در حمایت از این پاسخ، مردم اکنون و در آینده، چه نقشی می  -

ها در سراسر هایی است که در بین حیوانات و انسانویروس هکه کرونا از خانواد آمده استدانیم در بخش چه می

رونا های کاز ویروس برخی شوند. برای مثالموجب بروز بیماری در انسان می هاآنشایع هستند. انواع خاصی از  جهان

ند شوتری مثل مرس و سارس میجدی هایبیماریشوند، برخی موجب بروز موجب بروز سرماخوردگی معمولی می

ویروس جدید است و هم سیستم ایمنی افراد در برابر آن ضعیف  از آنجا که . شودمیالریه منتهی که اغلب به ذات

برخی  ،یانگسترش یابد. در بین مبتال سرعتبهاست و هم واکسنی برای آن ساخته نشده، بالقوه این ظرفیت را دارد که 

شوند. دهد که اکثریت افراد به یک بیماری جزئی مانند تب فصلی دچار میاولیه نشان می هایدادهرند. ای نداهیچ نشانه

شوند. در نسبت ناچیزی از این افراد، الریه میاما برخی نیاز به خدمات درمانی بیمارستانی دارند که اغلب دچار ذات

 ،ینهزمی پیشاگویند که افراد مسن و دارموجود می ایهداده. شودمی جرکه به مرگ من شودمیجدی  قدرآنبیماری 

 بیشتر در معرض خطر هستند.

 گیرشایع و همه هایبیماریتأثیر 
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 شایع هاییماریبکه تأثیر برخی از  شده استارائهمسری یک جدول  هایبیماریدر بخش آمادگی بریتانیا برای شیوع 

 دهد.سال گذشته را نشان می 100گیر در و عالم
 (ریپذبیآس اقشار و ریوممرگ زانیم)یتنفس یهاروسیو وعیش موارد نیتریاصل-7 جدول

محل  تاریخ شیوع

 ظهور

نسبت تخمینی 

 احتمال مرگ

 ومیرمرگ

 احتمالی جهانی

احتمالی  ومیرمرگ

 در بریتانیا

ه ین گروترپذیرآسیب

 سنی

آنفوالنزای اسپانیایی از 

 1919تا  1918

 2کمتر یا مساوی  نامعلوم

 درصد

کودکان، نوجوانان و  200000 میلیون 50تا  20

 سالمندان

 شیوع جدی آنفوالنزا

 1957ی یآنفوالنزای آسیا

 1958تا 

جنوب 

 چین

 کودکان 33000 میلیون 4تا  1 درصد 2/0تا  1/0

 شیوع متوسط آنفوالنزا

 یکنگهنگآنفوالنزای 

 1969تا  1968

جنوب 

 چین

 سنی هایگروهتمامی  80000 میلیون 4تا  1 درصد 4/0تا  2/0

 شیوع متوسط آنفوالنزا

 2009آنفوالنزای خوکی 

 2010تا 

 025/0کمتر از  مکزیک

 درصد

کودکان، نوجوانان و  457 18000

 زنان باردار

 شیوع بسیار ناچیز

سندروم تنفسی خاورمیانه 

2012 

سالمندان باالی شصت  0 861 درصد 30بیش از  خاورمیانه

 سال

 ریگعالمتهدید  هادام

 کروناویروس

 2002سندروم حاد تنفسی 

 2003تا 

 65تا  45ساالن )میان 0 774 درصد 10کمتر از  چین

 سال(

تا  1989آنفوالنزای فصلی 

1990 

نفر در  26000 نامربوط بدون دیتا بریتانیا

 انگلیس و ولز

 سال 75سالمندان باالی 

آنفوالنزای فصلی 

 واگیردار
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 ترکیه -3-12

 از: اندعبارتاقدامات ترکیه  ترینمهمبرخی از 

 هافرودگاه در حرارتی هایدوربین نصب  

 هاآن قرنطینه و دارندتب که افرادی ورود از جلوگیری  

 ایران و ایتالیا چین، به لغو پروازها 

 ایران مرز کنترل 

 گردند.برمی ترکیه به ایران از که شهروندانی صحرایی بیمارستان احداث 

 ترکیه هب هاآن از بازگشت قبل حج مسافران جهت انجام معاینات عربستان به درمانی کادر از ارسال گروهی  

 توریستی مراکز و مدارس نقل،وحمل کردن وسایل ضدعفونی  

 د.مانمی باقی روز تا سی آن یرتأث که نانوتکنولوژی مواد با استانبول متروی ضدعفونی کردن  

 عمومی هایمکان ضدعفونی هایدستگاه نصب  

 کرونا بیماران به مختلف شهرهای در بیمارستان چندین اختصاص  

 کرونا تشخیص کیت داخلی تولید  

 عمومی اماکن و یماصداوس در فردی بهداشت آموزش  

 سنت و عرف جامعه عنوانبه مرطوب الکلی دستمال و( الکلی محلول) کولونیا با هادست کردن تمیز 
 

 پاکستان -3-13

نماید که تمامی اصول راهنمای مربوط به آمادگی، مهار سند سیاستی تضمین می یک عنوانبهپاکستان طرح اقدام ملی 

 شوند. و کاهش اثرات رعایت می

 رسالت

تضمین  حالدرعیندر پاکستان و  19تالش ملی برای پاسخگویی به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع کووید  .1

واگیر  هکه بالقو 19کووید  ازجملهتنفسی  هایبیماریبه شیوع  مؤثرحداکثر آمادگی و ارائه پاسخی بهینه و 

 هستند.

رساندن باری که بیماری بر اقتصاد کشور ها و از این رهگذر به حداقل سازی تعداد بیماران یا فوتیکمینه .2

 .کندمیتحمیل 
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 دستاوردها

سازی پاکستان برای آماده هطرح اولی عنوانبه 19طرح ملی آمادگی و پاسخگویی برای کووید  هتوسع .1

 مسری در دستورکار جهانی امنیت بهداشتی. هایبیماری

ی، ای جهت ایجاد ظرفیت جهت پیشگیربرای ذینفعان فدرال، استانی و منطقه گذارییاستسارائه چهارچوب  .2

یا هر بیماری مسری دیگری بالقوه  19شیوع کووید  هیجدرنتای که حادثه هرگونهشناسایی و پاسخگویی به 

 .کندمیپاکستان را تهدید 

 اهداف

 اند از:اهداف طرح ملی عبارت ترینمهم

تر آن و از گسترش بیش شودمیپاسخ داده  مؤثربه شکلی  موقعبهو  شدهکنترل 19تضمین اینکه شیوع کووید  .1

ای قهای که در سطوح محلی، منط. تقویت پاسخ اضطراری کشوری و محلی به وقایع بالقوهشودمیجلوگیری 

 د.تأثیر چشمگیری بر سالمت مردم پاکستان داشته باش تواندمیو  شودمیشیوع کرونا حادث  هیجدرنتیا ملی 

های گذاریبندی منابع مالی و غیره برای پاسخگویی به شرایط اضطراری و بسیج سرمایهحمایت از اولویت .2

 المللی در این حوزه.داخلی و بین

مهم آمادگی  اقداماتو اجرای  بندییتاولوتوانند از این طرح برای ت بهداشت استانی و محلی میاادار .3

ی و های حکومتی، بخش خصوصبخشی با سایر بخشی که همکاری بینحالدرعیناضطراری استفاده کنند 

و فرایندی از  کندمیرا مشخص  مؤثرند. این طرح اصول و عناصر آمادگی کنمیجامعه مدنی را تقویت 

 های خود را تعیین و ظرفیتتوانند اولویتاستانی می هایحکومتآن  هواسطبهدهد که را ارائه می ریزیبرنامه

 عملیاتی خود را برای ارائه پاسخی کارآمد تقویت نمایند.

 توان به سه مرحله تقسیم کرد: اجرای این طرح را بر اساس زمان می

 مدتکوتاه

 .19د وویها در برابر شیوع کو ارائه پاسخی بهینه با تضمین اعمال تمامی حفاظت مؤثرکسب آمادگی  .1

 سازی منابع مالی و غیرمالی موجود برای تضمین حداکثر آمادگی و پاسخگویی.شناسایی و فعال .2

 مدتمیان

تقویت و اصالح سازوکارهای سازمانی، ساختاری و هماهنگی برای تضمین حداکثر آمادگی در طول زمان  .1

 .19وضعیت اضطراری شیوع کووید  ازجملهخطرات  یتمامبهو پاسخ بهینه 
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 ها و اجرای مستمر راهبرد در بلندمدت.پایدارسازی تالش .2

بت  2015تی المللی بهداشمنطبق با مقررات بین پاکستانساختارهای مراقبت و پاسخگویی در سراسر  هتوسع .3

 فدرال و استانی هایحکومت مؤثرهمکاری 

پاکستان جهت  برای تقویت بیشتر ظرفیت 19گنجانیدن فرهنگ یادگیری در پاسخ سازمانی به کووید  .4

 به تهدیدات نوظهور مؤثر ییپاسخگو

 بلندمدت

آفرینی در دستورکار ملی امنیت بهداشت برای تمامی خطرات و چهارچوبی برای کسب آمادگی جهت نقش .1

 مسری در پاکستان هایبیماریمقابله با 

 .موقعبهساختار مکانیکی و سیستماتیک تضمین آمادگی و پاسخگویی  هتوسع .2

سازماندهی مجدد نهادهای امنیت بهداشتی در سطوح  ازجملهها و تکامل اصالحات سازمانی ظرفیت هتوسع .3

 ای.ملی و استانی یا منطقه

 اهداف راهبردی

های راهبردی، فنی و عملیاتی از طریق ارائه حمایت باهدفسازی و تقویت نظام هماهنگی نهادینه .1

 سازوکارهای موجود و همکاری کشوری.

 بازوهای حکومت. یتمامبههای ویژه ها و نقشو تفویض مسئولیت یاارتخانهوزهماهنگی  .2

تقویت ظرفیت آمادگی برای شناسایی و درمان  ازجملههای حکومت محلی پاسخ هافزایش گستر .3

دن ابعاد اند و به حداقل رسانشناسایی کسانی که با بیمار در ارتباط بوده ازجملهالسیر مبتالیان سریع

 در پاکستان. گسترش ویروس

 خدمات و تضمین امنیت کاال. هعرض .4

 پیشگیری و کنترل عفونت در مراکز بهداشتی. .5

 اجرای معیارهای بهداشتی در مورد مسافران .6

 گسترش ابعاد مالکیت و درک اجتماعی در بین مردم از طریق ارتباطات و مدیریت ریسک. .7

 عملیات

 زیر عمل خواهد کرد:طرح اقدام ملی در ظرفیت عملیاتی خود حول محورهای 
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 آمادگی و پاسخگویی 

 مهار 

 تسکین 

 آمادگی )آنچه داریم در مقایسه با آنچه باید داشته باشیم( و پاسخگویی:

، بنابراین بسیار حیاتی است که آمادگی برای هر اقدامی و در این مورد شیوع بیماری «پیروزی عاشق آمادگی است»

ه ت در برابر ابتال و سپس پاسخ به آن باشد. برای آنکه آمادگی به احسن وجدقیقاً منطبق بر نیازها برای حداکثر حفاظ

 محقق گردد، ضروری است تا:

 حکمرانی 

o ند.کنمیها برای شرایط اضطراری را در یکدیگر ادغام های ملی که آمادگیسیاست 

o  و احیاء. هاآنسازوکارهای کسب آمادگی برای شرایط اضطراری، پاسخگویی به 

o  ایجاد هماهنگی.سازوکارهای 

 هاظرفیت 

o های آمادگی در برابر شرایط اضطراریها جهت تعیین اولویتارزیابی ریسک و ظرفیت 

o مؤثرهای پایش پروتکل یمورداجرادر  ویژهبهها ارتقای ظرفیت 

o  موقعبهمدیریت اطالعات و نظارت و اخطار 

o دسترسی به خدمات تشخیصی در موارد اضطراری 

o  ارائه خدمات اولیه بهداشتی و اضطراری 

o ارتباطات ریسک 

o سازی فرایند کسب آمادگی برای مواجهه با شرایط آگاهانه منظوربهتحقیقات و ارزیابی  هتوسع

 اضطراری و تسهیل آن

 منابع 

o  گذاری برای ارائه پاسخ احتمالیاضطراری و سرمایه یآمادگتأمین منابع مالی برای 

o های بهداشتیضرورت هو عرض سازوکارهای پشتیبانی 

o  برای شرایط اضطراری  ازخودگذشته، مجهز و یدهدآموزشمنابع انسانی 

 تقویت سازوکار هماهنگی در سطوح ملی و استانی 

o شودیموزیر تشکیل اضطراری در وزارت خدمات بهداشتی ملی به رهبری مشاور ویژه نخست ههست 

 .شودیمهای استانی نیز تأسیس دهند و هستهمیمختلف اعضای آن را تشکیل  هایحوزهمتخصصان 
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o  ژه به مرکز ملی وی عنوانبهسیستم مدیریت حادثه یا کنترل و فرماندهی حادثه در وزارت بهداشت

. شودیم. همین سیستم در سطح استانی بازتولید شودمیوزیر تشکیل رهبری مشاور ویژه نخست

های استانی را به ایجاد کنند که تیم 19ملزم هستند تا نوعی ساختار پاسخگویی به کووید  هااستان

 دهد.فدرال پیوند می

o نیز  فنی یهاکارگروه. شودمیت استان و شرکا تشکیل امربوطه، ادار یهاوزارتخانهملی  هکمیت

 زیر نظر کمیته مرکزی تشکیل شود. تواندمی

o های الزم برای کسب آمادگی را بردارند.ار شده تا قدمذینفعان مربوطه اخط یتمامبه 

o  دهد.های مختلف را نشان میکه سازوکارهای ساختاری و سازمانی کمیته شدهیهتهطرحی 

 هاپایش و نظارت در ورودی 

د و مسافران گیرمیهای مرزی صورت المللی و دروازهبین یهافرودگاهها، گری در تمامی ورودیغربال

ند. تکمیل این فرم برای همه مسافران الزامی است. کنمیپر  شدهیطراح 19سالمت که برای کووید  هاظهارنام

. شودمیی بررس تأییدشدهها با بیماران شوند و تمامی تماسهای افراد پیگیری و پایش میدر حال حاضر تماس

 ت.وند تماس تلفنی خواهند داششمرتب با مسافرانی که وارد می طوربههایی در مرکز عملیات اضطراری تیم
 

 ها و نواقصارزیابی ظرفیت 

دیریت موردی، هایی چون مظرفیت موجود کشور برای پاسخگویی به شیوع بیماری باید افزایش یابد. ظرفیت

ابی موجود هستند. ارزی هایچالش ازجملهارتباطات ریسک و کنترل و پیشگیری سرایت در مراکز درمانی 

 بر اساس مبانی زیر پیگیری شود: سرعتبهباید 

o های بهداشتی موجودارزیابی زیرساخت 

o های سازمانی موجودارزیابی زیرساخت 

o ارزیابی ریسک و ارتباطات 
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 استرالیا -3-14

طوح سموجب بروز  تواندمییماری بالقوه استرالیا را با خطری جدی مواجه کرده است. این ب 19شیوع ویروس کووید 

باالیی از ناخوشی و مرگ شده و جامعه را از منظر اجتماعی و اقتصادی با بحران مواجه نماید. رویکرد ملی دولت تهیه 

 خواهد شد. استرالیا با توسل به اقدامات زیر به مقابله با این ویروس خواهد رفت: روزبهیک طرح جامع است که مرتباً 

 با وقوع آن؛ زمانهمشیوع بیماری  هپایش و تحقیق دربار 

 های ویروس و شدت کلینیکی بیماری؛شناسایی ویژگی 

 تنفسی؛ هایبیماریراهبردهای مدیریت  هتحقیق دربار 

  شیوع این بیماری جدید؛ تأثیراتو مناسب برای به حداقل رساندن  مؤثرارائه پاسخی 

  به حداقل رساندن خطر انتقال بیشتر بیماری؛ و منظوربهاجرای راهبردهایی 

 .مشارکت در احیای سریع و مطمئن افراد، اجتماعات و خدمات 

 مراحل پاسخگویی

برای آنکه نشان دهیم این رویکرد در طول زمان چگونه در پاسخ به گسترش کروناویروس تغییر خواهد کرد، طرح 

ح مراحل طراز  هرکدامهای کلیدی در ایم. جدول زیر خطوط کلی فعالیترا به چند مرحله تقسیم کرده 19کووید 

 .کندمیرا معرفی  19کووید 

 19 دیکوو طرح مراحل از هرکدام در یدیکل یهاتیفعال-8 جدول

 هافعالیت مراحل طرح

 اقدام

 شوند:فعالیت تقسیم می دودستهاقدامات به 

 بیماری ناچیز است( هاولیه )وقتی اطالعات دربار

 به حداقل رساندن گسترش بیماری؛ 

 تأمین نیازهای سیستم بهداشتی و حمایت از آن؛ 

  اند؛که با ایشان در تماس بوده هاآنمدیریت مبتالیان اولیه و 

 های بیماری در استرالیا؛شناسایی ماهیت و ویژگی 

  حمایت از بهترین عملکرد در مراقبت درمانی و توانمندسازی جامعه و  منظوربهارائه اطالعات

 دهندگان برای مدیریت احتمال ابتال؛ وپاسخ

  حکمرانی. مؤثرتأیید و حمایت از ترتیبات 
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اطالعات کافی در مورد بیماری حاصل شد تا اقدامات متناسب با  ازآنکهپسگیری )هدف

 نیازها طراحی شوند(

 متناسب؛ تضمین ارائه پاسخی 

 های باکیفیت؛ارائه حمایت و مراقبت 

  افزایش مشارکت، توانمندسازی و ایجاد حس اعتماد در جامعه؛ باهدفتقویت ارتباطات 

 ارائه رویکردی منسجم و هماهنگ 

 پایان کار

 های باکیفیت؛استمرار در ارائه مراقبت 

 ات موقت؛بمعمول یا ترتیهای هایی که دیگر ضرورت ندارند و ادامه فعالیتتوقف فعالیت 

 پایش موج دوم شیوع بیماری؛ 

  باشند(؛ شدهیمعرف کهیدرصورتها در برابر اقدامات درمانی )شناسایی مقاومت باهدفپایش 

  ارائه پاسخ اضطراری و بازگشت به خدمات معمول؛ و هعبور از مرحل باهدفبرقراری ارتباط 

 ها.رویهها و ها و بازنگری در طرحارزیابی سیستم 

شیوع کروناویروس جدید در  هرگونهشویم تا آمادگی می هکامل داده شد، وارد مرحل صورتبهها پاسخ ازآنکهپس

ها را ادامه دهیم؛ راهبردهای مدیریت کروناویروس جدید را جستجو نماییم؛ و ها و پاسخآینده را پایش کنیم؛ طرح

 .اطمینان حاصل کنیم که منابع برای ارائه یک پاسخ فوری در دسترس هستند

 هااهداف و فعالیت

 هستند: قرارینازادر این طرح،  یشنهادشدهپاهداف راهبردی در تمامی مراحل نظری و عملی 

 ها و ماهیت ویروس و شدت کلینیکی بیماری در استرالیا؛شناسایی ویژگی 

 ها؛به حداقل رساندن امکان انتشار ویروس، تعداد بیماران و فوتی 

 به حداقل رساندن بار تحمیلی بر سیستم بهداشتی و حمایت از آن؛ و 

 و توانمندسازی ایشان. هاآنبخشی به مردم، جلب مشارکت آگاهی 
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رایی هایی که باید اجمتخصصان، فعالیت همربوطه و به توصی هایگروهبا مشورت  8کمیته عالی حفاظت سالمت استرالیا

 . کندمیشوند را تعیین 

 پاسخ مناسب

گیری عبارت است از دستیابی به پاسخی که متناسب با سطح ریسک باشد با یکی از اهداف کلیدی فرایند تصمیم

ری مختلف مردم یکسان نیست. پاسخی که متناسب با سطح تأثیرپذی هایگروهتصدیق این نکته که ریسک در بین 

 ز منابع موجود و به حداقل رساندن و آشوباقشار مختلف جامعه از شیوع کروناویروس جدید است، بهترین استفاده ا

عمومی شیوع ویروس زمانی ممکن است که فرایند  یرتأثاجتماعی را به همراه خواهد داشت. اگرچه تعیین کمیت 

 زمانهمو  در این پاسخ ارائه خواهد شد تأثیرگذاریریزان، تخمینی از سطح احتمالی خاتمه یافته، برای کمک به برنامه

 :شودمیخواهد گردید. از این ارزیابی برای اهداف زیر استفاده  روزبهجدید  هایدادهه با دسترسی ب

 بینییشپ ازجملهبرای آینده تا زمان ممکن ) هاآن هراهنمای تخصیص منابع، تضمین عدم اتالف منابع و ذخیر 

 خواهند بود، زیرا این نیاز در طول زمان متغیر است(؛ موردنیازاینکه چه زمانی 

  های ابداعی(؛، گزینهمثالتدوین راهبردهایی برای رفع نواقص احتمالی )برای 

 پذیر.کاهش ریسک اقشار آسیب 

اند از: عبارت هاآن ترینمهمکروناویروس جدید بر جامعه استرالیا به عوامل مختلفی بستگی دارد.  تأثیرگذاریسطح 

 شدت کلینیکی و واگیر بودن بیماری و ظرفیت سیستم بهداشتی برای پاسخگویی به تقاضاها و نیازها به خدمات ویژه.

 ارتباطات و مشورت

مدیریت شیوع کروناویروس جدید نیازمند همکاری دولت، صنعت سالمت و جامعه است. ارتباطات از اولویت باالیی 

عی روز، دقیق و جامها و اطالعات بهدهندگان به توصیهت تا اطمینان حاصل شود که پاسخدر این طرح برخوردار اس

دهندگان به بیماری و نیز مردم نقشی کلیدی در بیماران دسترسی دارند. مشورت با پاسخ مؤثربرای مدیریت 

عمومی  هاینگرانی. از روابط عمومی برای ارائه فرصت جهت پاسخگویی به کندمیگیری آگاهانه بازی تصمیم

اده مخرب بیماری استف تأثیراتشیوع بیماری و جلب مشارکت مردم در اجرای راهبردهای مدیریت کاهش  هیجدرنت

                                                           
 

8. Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) 
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وانند در توضعیت شیوع بیماری در داخل و خارج از استرالیا، مردم می هروز دربار. با ارائه اطالعات دقیق و بهشودمی

هایشان مشارکت کنند. همچنین تصمیمات مدیریت شیوع بیماری از طریق کاهش ریسک ابتال خود و خانواده

تند، سهای بهداشتی را پذیرفته و برای افرادی که در معرض خطر هتری در مورد کار و مسافرت گرفته، توصیهآگاهانه

دهد که خدمات درمانی به مردم اطمینان می هاآنترتیبات مأخوذه و اجرای  هریزی کنند. ارائه اطالعات درباربرنامه

 از ظرفیت الزم برای مدیریت پاسخ برخوردار است. 

 ساختار اجرایی مدیریت بحران کرونا در استرالیا

گیری ای مشورتی و مشاوران بهداشت درگیر در تصمیمهـ کل ساختار دولتی، بخش بهداشت، کمیته6 هنمودار شمار

 در مورد شیوع ویروس کرونا.
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 بحران تیریدر خصوص مد ایاسترال یریگمیساختار تصم -6شکل 
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های مرکزی و ایالتی، صنعت بهداشت و جامعه با یکدیگر مدیریت شیوع کروناویروس جدید نیازمند همکاری دولت

 ردند.گ اتخاذو هماهنگ  سرعتبهاست. مشورت برای اتخاذ تصمیمات آگاهان ضروری است، تصمیماتی که باید 

 گیری دولت. کل ساختار تصمیم1

دهای اقتصادی و اجتماعی استرالیا خواهد شد. ارائه خدمات رکرونای جدید موجب اختالل در کارک هشیوع گسترد

های مرکزی و ایالتی مختلف در هر دو سطح دولت هایسازمانضروری نیازمند ارائه پاسخ جامع دولت و مشارکت 

 ه. این کمیته مسئولیت ارائ9لی بحرانم هاست. اولین جایگاه برای هماهنگی پاسخ دولتی به بحران عبارت است از کمیت

 و ارائه مشاوره به وزرا را بر عهده دارد.  هاوزارتخانهاطالعات، ایجاد هماهنگی و همگنی بین 

 هاهای وزارتخانه. مسئولیت2

، وزیر بهداشت هدایت پاسخ دولت به شیوع بیماری را بر عهده 10بر اساس چهارچوب مدیریت بحران دولت استرالیا

 ها و ترتیبات پیشنهادی شورای بهداشت را نیز برها از طریق امضای طرحپاسخ یدتائوزیر بهداشت مسئولیت  دارد.

 عهده دارد. وزیر بهداشت همچنین مسئولیت دارد تا:

 الزامات ورود به کشور )و خروج( را تعیین نماید 

 معیارهای امنیت زیستی و پیشگیری را تعیین نماید 

 د امنیت زیستی انسانی را اعالم کند )و از اختیارات مربوطه در زمان اجرا استفاده وضعیت اضطراری در مور

 نماید(.

 گیری بخش بهداشت. ساختار تصمیم3

های خانهشورای بهداشت وزارت ههای سیاستی و مدیریتی در مورد شیوع بیماری کرونا بر عهدپاسخ همسئولیت توسع

 گیری در این زمینه است. باالترین نهاد تصمیم عنوانبه 11بهداشت استرالیا

                                                           
 

9. National Crisis Committee 
10. The Australian Government Crisis Management Framework (AGCMF) 
11. COAG Health Council (CHC) 
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 بخش بهداشت مشاوران هایگروه. 4

 اند از:گیری عبارتهای حامی تصمیمترین کمیتهاصلی

 یکروبیولوژیمنقش رهبری را در هدایت عملیات آزمایشگاهی و  12آزمایشگاهی بهداشت عمومی هشبک 

 بهداشت انسانی بر عهده دارد.

  شناسی و راهبردهای نقش رهبری را در نظارت، تحلیل اطالعات آسیب 13واگیر استرالیا هایبیماریشبکه

 واگیر بر عهده دارد. هایبیماریمربوط به مدیریت 

 ها واگیر استرالیا( نقش رهبری را در هدایت اجری فعالیت هایبیماری هشبک هیرمجموعز) 14ملی نظارت هکمیت

 را بر عهده داردو راهبردهای نظارتی بر بیماری کرونا 

 سازی را بر عهده داردنقش رهبری در هدایت اجرای معیارهای ایمن 15سازیملی ایمن هکمیت 

 کندمیسازی ارائه های فنی درباره ایمنتوصیه 16سازیایمن هگروه مشاوران فنی استرالیا دربار. 

 المللی مشاوره معیارهای امنیت زیستی انسانی در مرزهای بین هدربار 17افسران عالی امنیت زیست انسانی

 دهند.می

 . مشاوران بخش بهداشت5

گیری در مدیریت شیوع کروناویروس جدید است. در صورت امکان ناپذیر تصمیمهای جداییمشورت یکی از بخش

ابزاری  انعنوبههای فنی توصیه هرائهای مشورتی عالوه بر ا. کمیتهشودمیهای موجود هدایت این کار از طریق کانال

  ند.گیرمیقرار  مورداستفادهتخصصی خودشان نیز  هایحوزه هبرای مشورت دربار

                                                           
 

12. Public Health Laboratory Network (PHLN) 
13.  Communicable Diseases Network Australia (CDNA) 
14. National Surveillance Committee 
15. National Immunization Committee   
16. Australian Technical Advisory Group on Immunization  
17. Chief Human Biosecurity Officers (CHBOs) 
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 تجارب کشورها در خصوص دفن مردگان ناشی از ابتال به ویروس کرونا-3-15

 چین -3-15-1

د سوزاندن بهداشتی در مور هرتبعالیرسد دستورات صادره توسط مقامات گویند که به نظر میواگیرشناسان ارشد می

راطی و ، یک اقدام افاندباختهجانهایی که یسات موجود در کنار بیمارستانتأسهای کرونا در تر فوتیهرچه سریع

را ملزم کرده تا با  هایه کمیسیون ملی بهداشت بیمارستانفوردوم  هغیرضروری برای کنترل انتقال بیماری است. اعالمی

حال عنوان کرده حتی در صورت مخالفت بازماندگان این اقدام متوفی این مراسم انجام شود اما درعین خانوادهحضور 

 صورت پذیرد.

در مراسم حضور پیدا نکنند یا  19مبتالبه کووید  هاگر اعضای خانواد»بر اساس دستورالعمل سراسری سوزاندن اجساد 

ستان ها را بسوزانند، با امضای مقامات بیمارها را متقاعد کند تا آناند آناز دستورات سرپیچی نمایند و بیمارستان نتو

 برگزاری هرگونه مراسم مذهبی برای«. شود و نیروهای امنیتی ناظر باید به وظیفه خود عمل نمایندجسد سوزانده می

 باختگان ممنوع است.این دسته از جان

هیچ »گوید ی اضطراری در آژانس بهداشت عمومی کانادا میرونالد جان، مدیرکل اسبق مرکز آمادگی و پاسخگوی

تواند در زمان آماده کردن جسد برای دفن منتقل شود و مانند ابوال الزم مدرکی وجود ندارد که ویروس کرونا می

ر تعداد شود و اگنیست احتیاط خیلی زیادی صورت گیرد. اما سوزاندن یک جنبه عملیاتی دارد که سریع انجام می

 «.شودساد زیاد باشد، فضای کمتری اشغال میاج

 

 ایرلند-3-15-2

دون بازد بهتر است بالفاصله و بابتال به کروناویروس جان می براثرشده هر کس که یهتوص هاآرامگاهبه مدیران 

ادیکال ر هایی ایرلند فهرستی از توصیههاآرامگاهبرگزاری هرگونه مراسم، سوزانده شده یا دفن شود. انجمن مدیران 

شده که متوفی باید هر چه زودتر دفن شود و مراسم به بعد موکول گردد. یهتوصهای کرونا منتشر کرد. در مورد فوتی

ود. متوفی شها تنها به مسئوالن مربوطه و تلفنی ابالغ میهمچنین اقوام در مراسم حضور نخواهند داشت و دستورالعمل

 و سایرکش شده و دستییگندزداکش های نعششود. ماشیناز نمیهمیشه داخل کیسه جابجا شده و هرگز ب»

گونه مراسمی در کلیسا، خانه، یا هر جای دیگری نباید شود. هیچبارمصرف به شکل ایمن امحا میتجهیزات یک

 «.برگزار شود
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 ترکیه-3-15-3

 کیلیوس و بیکوز هاینام به قبرستان دو شده،یلتشک بهداشت وزارت در که علمی هکمیت هایتوصیه چهارچوب در

. شودمی نجاما عادی صورتبهودفن کفن وشده گرفته نظر در کرونا ویروس متوفیان برای استانبول شهر سمت دو در

 باید نمایند، دفن خانوادگی قبرستان در را متوفی بخواهند بازماندگان کهی. درصورتشد خواهد دفن تابوت با اجساد

 .است شدهداده هاآن به اجازه این. نمایند قبر نبش سپس و کنند صبر سال یک یا ماه شش

 

 ات جهانی در حوزه مدیریت پسماند ویروس کرونایتجرب-3-16

 دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت

ی دفع مسئولیت و منابع کافی انسانی و مادی برا مانندهای بهداشتی، های مراقبتبهترین روش برای مدیریت ایمن زباله

های هیچ مدرکی مبنی بر تماس مستقیم و محافظت نشده انسان برای انتقال زباله هایی باید دنبال شود.چنین زباله

های بهداشتی تولیدشده های مراقبتوجود ندارد. تمام زباله COVID-19های بهداشتی که منجر به انتقال ویروس مراقبت

آوری شوند، سپس شده جمعهای مشخصباید با ایمنی کامل در ظروف و کیسه COVID-19در طول مراقبت بیماران 

سازی، شود. اگر زباله به خارج از با خیالی آسوده از محل دفع یا درمان یا هر دو، ترجیحاً در همان محل سایت سالم

 سایت منتقل شود، موارد ذیل بسیار مهم است:

 سازی و نابود خواهند شد.و چگونه سالم چه زمانیها، زباله توجه شود که -

مناسب  PPEکنند، باید )وسایل حفاظتی فردی( های بهداشتی را کنترل میهای مراقبتکه زباله یکسانهمه -

 .بلند، دستکش ضخیم، ماسک و عینک یا سپر صورت(بند، لباس آستیند )یعنی چکمه، پیشنبپوش

 د.نبرداشتن آن انجام دهبهداشت دست را بعد از 

 

 های اروپادستورالعمل مرکز کنترل و حفاظت از بیماری

 هازیست و مدیریت زبالهنظافت محیط

طور که در آموزش مناسب استفاده کنند، همان PPEکارکنان مشغول تمیز کردن محیط و مدیریت پسماند باید از 

ECDC های مهم استفاده ایمن از در مورد جنبهPPE شده است. داده نشان 
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کننده تمیز کردن منظم و به دنبال آن ضدعفونی کردن اتاق، مبلمان و سطوح مکرر لمس شده با مواد ضدعفونی

 B (UN3291) رده های بالینی عفونیعنوان زبالهها باید بهزباله شود.ها فعال هستند توصیه میبیمارستانی که علیه ویروس

 آوری شوند.جمع
 

 (NWRA( و انجمن )SWANAانجمن )راهنماهای 

و انجمن ملی بازیافت  (SWANA) های تخصصی نظیر، انجمن مدیریت پسماند جامد آمریکای شمالیبرخی از انجمن

عات اند. انستیتوی صنایع بازیافت ضایهایی را منتشر کردهدر حال پیگیری موضوع هستند و راهنمایی (NWRA)زباله 

(ISRI) نی ویروس نیز مطالبی را ارائه داده است.در مورد تأثیرات جها 

در این زمان، هیچ احتیاط خاصی »کند که این سازمان موجود است، توصیه می یتسا، که در وبSWANAراهنمایی 

های جامد شهری هنگام کار با زباله COVID-19سنتی برای محافظت از کارگران زباله در برابر  هاییهخارج از رو

 SWANAهای پزشکی رفتار شود، ای که مظنون به آلودگی است باید مانند زبالهمچنین هرگونه زبالهه .«شودتوصیه نمی

ن مناسب و همچنی یهای مهندسی واداربه رعایت احتیاط، برای کارگرانی که دستور استفاده از کنترل همچنین

 رادارند، تأکید کرد.  (PPE) تجهیزات محافظت شخصی

اد کرده و اسنهای موقت را برای پرداختن به ویروس تهیهدر پایان ژانویه راهنمایی NWRAشتی های بهداانستیتوی زباله

که از  هایی رااین سازمان به کارگران توصیه کرده است که زباله در این هفته منتشر خواهد کرد.را نیز دیگری 

حمل  CDCهای بهداشتی از دستورالعمل هرا با استفادکنند در آن زندگی می COVID-19هایی که افراد مبتالبه خانه

 کنند.

 تجربه چین -3-16-1

دهندگان خدمات ازجمله کسانی هستند که با نگرانی روبرو هستند. در چین نگرانی از دفع ماسک ها و ارائهشهرداری

ات محلی مقامهای سوزاندن مناسب وجود دارد. در این میان برخی از های پزشکی به دلیل کمبود گزینهصورت و زباله

 .شده استارائه NWRAو  SWANAهایی مانند هایی هستند که از طرف سازماندر حال تکرار توصیه

 تجربه آمریکا-3-16-2

ارد ای که در حال حاضر با بیشترین مومنطقه –آوری بخشی از پسماندهای جامد کینگ کانتی واشنگتن برای جمع

COVID-19  ونقل وجود که خطر بزرگی برای کارمندان یا افراد حمل ظهار داشتندا طورینمجریان ا –سروکار دارد

 کنند.صورت عادی کار میهای انتقال و رها کردن آن، فعالً بهای سدر هیلز، به همراه ایستگاهدارد. دفن زباله منطقهن
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در ماه می در نیواورلئان برگزار شود،  بودکه قرار  18اکسپوویستشده است.  لغوها و رویدادهای مهم، اما کنفرانس

اکنون به ماه آگوست موکول شده است. در همین حال کنفرانس بازیافت جنوب شرقی کنفرانس فلوریدا را لغو کرد 

 هفته آینده در کالیفرنیا نیز لغو شد.  درهای صفر و نخستین همایش ملی زباله
 

 کرونا وعیش با مقابله جهت مختلف یورهاکش اقدامات خالصه-9 جدول

 کرونا وعیش با مقابله جهت مختلف یکشورها اقدامات خالصه  

 چین ●

 دار کنترل اجتماعی در چین استفاده از ظرفیت فرهنگ ریشه ●

 کنترل جابجایی ●

 ساخت سریع بیمارستان ویژه ●

 قرنطینه فوری ●

 های آپارتمانیبستن درهای مجتمع ●

 منع خروج از خانه  ●

 لزوم اثبات و ثبت عالئم بیماری برای ارجاع به داروخانه  ●

 شده محالتخرید لوازم موردنیاز توسط افراد شناخته ●

 کنندگان قرنطینهتعیین جایزه برای افشای نقض ●

 ایتالیا ●

 اعالم وضعیت در سرتاسر کشور ●

 منع خروج از منزل جز برای کار و سایر موارد ضروری ●

 فوتبال شیفتهتعلیق تمامی مسابقات ورزشی داخلی در ایتالیای  ●

 «مانیمدر خانه می»تمرکز دولت بر شعار  ●

 پیشگیری از هرگونه تجمع مردم ●

 ها، سینماها و تئاترها تعطیلی تمامی موزه ●

 ها بستن مدارس و دانشگاه ●

 ها تا شش عصر ها و کافهبستن رستوران ●

 تعطیالت آخر هفته  ها دربستن بازارها و سوپرمارکت ●

 شهری مگر به دالیل کاری، بهداشتی یا ضروری کنترل مسافرت برون ●

 رفتار مسئوالنه شهروندان  ●

                                                           
 

18. WasteExpo  
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 کرونا وعیش با مقابله جهت مختلف یکشورها اقدامات خالصه  
 بها در سراسر کشور به دلیل شیوع این بیماری.توقف پرداخت اجاره

 کره جنوبی ●

 های خودتشویق مردم برای ماندن در خانه ●

 تعطیلی برخی ادارات تعطیل  ●

 تعویق مسابقات  ●

 تعطیلی مدارس سراسر کشور ●

ای شان نیست، بلکه فقط برسخورند نه به این دلیل که سایر مواد غذایی در دسترمردم فقط نودل می ●

 .اینکه از خانه خارج نشوند

 هزار مورد آزمایش( 15فوری )روزانه تا  یتست سریع و جواب ده ●

ات کار نیروهایی که فرزندان وکارهای خرد و متوسط برای تغییر ساعدادن یارانه به مالکان کسب ●

 .ای دارندمدرسه

 برای کودکانی که والدینشان« های ویژهمراقبت»ها و مدارس ابتدایی ملزم به رعایت الزام کودکستان ●

 شاغل هستند.

 کنگهنگ ●

 آوریل 20دولتی تا  هایاداره و هاتعطیلی دانشگاه ●

 قرنطینه تمامی مسافران ورودی از چین ●

 کنگهنگساکن یا متولد ووهان از  اخراج تمامی افراد ●

 رسانی درباره بیماران کروناشفافیت در اطالع ●

 قرنطینه افراد مرتبط با بیماران ●

 ناوکراعمال جریمه نقدی و حبس برای خاطیان از قوانین  ●

 خانگی مشترکان تمام ماههیک مصرفی برق پرداخت قبض ●

 کنگیهنگ به شهروندان دالری 1200پرداخت یارانه  ●

 خدماتی و متوسط وکارهایکسب برای دولتی ضمانت با بهرهکم وام پرداخت ●

-بکس های مالیاتی برایتعرفه کاهش و کنگهنگ دالر میلیون دو مبلغ تا بهرهکم پرداخت وام ●

 وکارهای بزرگ

 بیماران از طریق سامانه وآمدهایرفت و هامعاشرت ردیابی همه

 روسیه ●

 مرزی کنترل ●

 با مراهه الزم داروهای و پزشکی تجهیزات به مجهز نظامی هواپیمای چین با پنج از روسیه اتباع انتقال ●

 نظامی پزشکی پرسنل
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 کرونا وعیش با مقابله جهت مختلف یکشورها اقدامات خالصه  
 ووهان شهر و چین در را روسی اتباع تعداد دقیق تهیه فهرست ●

 مرزی و معاینه و قرنطینه افرادموقتی برای عبور و مرور بین هایگذرگاه ایجاد ●

 آموزش رعایت نکات بهداشتیها و تابلوهای تهیه بولتن ●

 ن،مغولستا مرز از خروج و ورود کرونا شامل مواردی نظیر: توقف ویروس با مبارزه ملی طرح تصویب ●

 و ازملو ازنظر هاداروخانه تأمین برای تدابیری اتخاذ چین، برای جمعی گردشگری ویزاهای صدور لغو

 و اراحتک مسائل ازنظر داروخانه غیرقانونی فعالیت از جلوگیری بیماری، مهار برای موردنیاز داروهای

 خاص. بیماران برای نشده ثبت حیاتی داروهای واردکردن مورد در تدابیری اتخاذ غیره،

 اسپانیا ●

 های روزانه ها و مراکز مراقبتتعطیلی تمامی مدارس، دانشگاه ●

 تعلیق پروازهای بین اسپانیا و ایتالیا  ●

 منع برگزاری اجتماعات  ●

 برگزاری مسابقات فوتبال اللیگای اسپانیا بدون تماشاچی  ●

 ها جهت کاهش ساعات کاریدرخواست از شرکت ●

 های نیروهای خودها جهت کاهش مسافرتدرخواست از شرکت ●

 ها جهت اعمال دورکاری درخواست از شرکت ●

 آلمان ●

 های روزانه ها و مراکز مراقبتتعطیلی تمامی مدارس، دانشگاه ●

 زهای بین اسپانیا و ایتالیا تعلیق پروا ●

 منع برگزاری اجتماعات  ●

 برگزاری مسابقات فوتبال اللیگای اسپانیا بدون تماشاچی  ●

 ها جهت کاهش ساعات کاریدرخواست از شرکت ●

 های نیروهای خودها جهت کاهش مسافرتدرخواست از شرکت ●

 ها جهت اعمال دورکاری درخواست از شرکت ●

 متحدهایاالت ●

 متحده محدود کردن ورود مسافران از برخی کشورها به ایاالت ●

 گیرانه عمدتاً توسط تصمیمات مقامات محلی و ایالتیهای سختها یا سیاستاعمال محدودیت ●

 «ممنوعه همنطق»عنوان اعالم برخی مناطق به ●

 و کمک به نظافت فضاهای عمومی  اکنانغذای س یناستفاده از نیروهای ارتش برای تأم ●

 عطیلی تمامی مدارس، کلیساها و مراکز اجتماعی در اطراف مناطق ممنوعه ت ●

 نفر در کالیفرنیا 1000لغو اجتماع بیش از  ●

 کنندگان دستورات شرایط بحرانی برخورد پلیس با نقض ●

 کنندگان دستورات شرایط بحرانیجریمه یا بازداشت نقض ●

 ها ها و کنسرتتعطیلی همایش  ●
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 کرونا وعیش با مقابله جهت مختلف یکشورها اقدامات خالصه  
  بدون تماشاچیهای لیگ هاکی برگزاری بازی ●

 متحدهها در ایاالتها دانشگاهای از دانشکدههای حضوری در تعداد فزایندهلغو کالس ●

 پیشنهاد تصویب طرح کاهش مالیات و بخشودگی مالیاتی برای کارگران ساعتی ●

 بریتانیا ●

 16در تاریخ  19انتشار ویروس کووید ها و اقدامات مربوط به مقابله با چرخش ناگهانی در سیاست ●

 مارس

 توصیه به توقف هرگونه مسافرت و تماس غیرضروری  ●

 کار از منزل در صورت امکان ●

 احتراز از رفتن به مراکز تفریحی و سینما و غیره ●

روز  14توصیه به افراد دارای عالئم تب و سرفه به ماندن در خانه به مدت هفت روز اگر تنها هستند و  ●

 کنندا زندگی نمیاگر تنه

و کنند به ایزوله کردن خود به مدت دتوصیه به سایر افرادی که در منزل با فرد دارای عالئم زندگی می ●

 هفته

پذیر مانند سالمندان، زنان باردار و کسانی که های آسیبهای غیرضروری گروهتوصیه به کاهش تماس ●

 برند.ازلحاظ سالمتی در شرایط نامساعدی به سر می

 کستانپا ●

مارس اجازه استفاده از نیروهای ارتش در سراسر کشور برای اجرای دستور قرنطینه به  24روز دوشنبه  ●

 مدت دو هفته

 مارس 24شنبه منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در روز سهترک منزل به دستور عدمصدور  ●

 مارس. 31شنبه تا شب سهتعطیلی قطارها در سراسر کشور از نیمه ●

 کنندگان قرنطینهداشت نقضباز ●

زمان با شناسایی اولین مورد ابتال در زندان به استماع موارد ضروری هم هادادگاهمحدود نمودن جلسات  ●

 الهور

اعالم « پاک»روز قرنطینه و  14مورد مظنون برای بازگشت به خانه پس از طی  640اجازه بازگشت  ●

 شود. گردند، قرنطینه میی که از ایران بازمیکسانهمهها.شدن آن

 آباد باهدف ارائه خدمات موردنیاز شهروندان درب منزل.آغاز به کار یک ابزارک موبایل در اسالم ●

 استرالیا ●

 زمان با وقوع آن؛پایش و تحقیق درباره شیوع بیماری هم ●

 های ویروس و شدت کلینیکی بیماری؛شناسایی ویژگی ●

 های تنفسی؛هبردهای مدیریت بیماریتحقیق درباره را ●

 ارائه پاسخی مؤثر و مناسب برای به حداقل رساندن تأثیرات شیوع این بیماری جدید؛ ●
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 کرونا وعیش با مقابله جهت مختلف یکشورها اقدامات خالصه  
 منظور به حداقل رساندن خطر انتقال بیشتر بیماری؛ واجرای راهبردهایی به ●

 مشارکت در احیای سریع و مطمئن افراد، اجتماعات و خدمات. ●

 
 

 خیتار اساس بر وانیتا در گرفته صورت اقدام 120 فهرست-10 جدول

 خیتار اساس بردر تایوان  گرفته صورتاقدام  120فهرست 

 کنترل مرزها، محدودیت سفر و موردیابی هیندرزم اقدامات

 سیاست و اقدام تاریخ

 الریههای تب یا ذاتازنظر وجود نشانهاند بررسی وضعیت مسافرانی که مستقیماً از ووهان آمده دسامبر 31

 اند یا خیرهای تایوان اعالم کرد که آیا مسافران ووهان تب یا بیماری تنفسی داشتهمرکز مبارزه با بیماری ژانویه 5

 ژانویه 20
 2 هووهان: اخطار سفر درج

 های واگیر فعال شدمرکز فرماندهی بیماری

 ژانویه 21

 3 هووهان: اخطار سفر درج

های بهداشت و رفاه، راه، اقتصاد، کار، آموزش و سازمان شورای امنیت ملی مسئولیت ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه

 زیست را بر عهده گرفت.حفاظت محیط

 گردشگر ووهانی که قرار بود آخر ژانویه وارد شوند، باطل شد. 459روادید  ژانویه 22

 ژانویه 23
 ووهان هممنوعیت تردد سکن

 سالمت پر کنند همسافران چینی ملزم شدند تا پیش از ورود اظهارنام

 ژانویه 25

 ژانویه معلق گردیدند 31سفرهای تفریحی به چین تا 

 3 هاستان هوبی: اخطار سفر درج

 2 ههای چین: اخطار سفر درجسایر استان

 های گردشگر چینی ووهانی به خروج از تایوانالزام گروه ژانویه 26

 ویهژان 27
 های گردشگر چینی از استان هوبی به خروج از تایوانالزام گروه

 کندهای خود ثبت میروز گذشته را در پایگاه داده 14درمان سابقه سفر بیماران در  هسازمان ملی بیم

 3 هو ماکائو(: اخطار سفر درج کنگهنگی استثنابهچین ) ژانویه 28

 ها داده استهای همراهی که دولت به آنقرنطینه شده از طریق تلفنپایش الکترونیک افراد  ژانویه 29

 فوریه تعلیق گردید 29سفرهای تفریحی به چین و ترانزیت از چین تا  ژانویه 30
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 خیتار اساس بردر تایوان  گرفته صورتاقدام  120فهرست 

کنگ و سفر بیمارانی که از چین، هنگ هروز 14دهد تا سابقه های خود را بسط میسازمان ملی بیمه درمان پایگاه داده

 د را پوشش دهد.انماکائو آمده

 های گردشگر چینی به خروج از تایوانگروه هالزام باقیماند ژانویه 31

 2 هدونگ: اخطار سفر درجاستان گانگ فوریه 2

 2 هشهر ونزو: اخطار سفر درج فوریه 3

 فوریه 5

 2 هجیانگ: اخطار سفر درجاستان ژی

 اندمشکوک داشتهروز گذشته موارد  28های تفریحی که در ممنوعیت ورود کشتی

 اندپهلوگرفتهیا ماکائو  کنگهنگهای تفریحی که در چهارده روز گذشته در چین، ممنوعیت ورود کشتی

 فوریه 6

 فوریه معلق گردید 29کنگ و ماکائو تا سفرهای تفریحی به هنگ

 هاممنوعیت ورود چینی

 المللیهای تفریحی بینممنوعیت ورود تمامی کشتی

 اندژانویه در تایوان پیاده شده 31مسافران کشتی تفریحی دایموند پرینسس که در تاریخ تماس با تمامی 

 فوریه 7

 اندسفرکردهکنگ یا ماکائو روز گذشته به چین، هنگ 14هایی که در ممنوعیت ورود تمامی خارجی

 رود سریع( استفاده نمایندـ گیت )وتوانند از روش اییها باید افسر مهاجرت را حضوری مالقات کنند و نمیخارجی

 هزار دالر آمریکا( جریمه خواهند شد 10هزار وون ) 300روزه را نقض کنند  14خانگی  هینقرنطهایی که قانون زوج

 ها منفی بودآزمایش هآکواریوس در یک روز آزمایش دادند و جواب هم سوپراستارمسافر کشتی تفریحی  128 فوریه 8

 فوریه 10

 آوریل معلق شد 30رانزیتی به چین تا سفر تفریحی یا ت

 مارس معلق شد 31کنگ یا ماکائو تا سفر تفریحی یا ترانزیتی به هنگ

ی پکن، شانگهای هافرودگاهپرواز به  جزبهآوریل معلق شد ) 29فوریه تا  10اکثر پروازهای مسافری از تایوان به چین از 

 ها(آندو یا از پودانگ، شانگهای هونکیا، شیمن و چنگ

 فوریه 11

 و ماکائو ممنوع گردید کنگهنگورد اکثر ساکنین 

 3 هکنگ و ماکائو: اخطار سفر درجهنگ

 1 هتایلند: اخطار سفر درج

 5هزار وون ) 150پر کنند در غیر این صورت  دقتبهسالمت را  هشوند باید اظهارنامتمامی مسافرانی که به تایوان وارد می

 ه خواهند شدهزار دالر آمریکا( جریم

 فوریه 12

هزار دالر( جریمه خواهند شد؛  10هزار وون ) 300دولت اعالم کرد که کسانی که مقررات انزوای خانگی را نقض کنند تا 

 هزار دالر( جریمه خواهند شد 5هزار وون ) 150خانگی را نقض کنند تا  هکسانی که مقررات قرنطین

 بدهند 19ژانویه منفی بوده مجدداً باید آزمایش کووید  31از  هاافرادی که نتیجه آزمایش آنفوالنزای آن
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 خیتار اساس بردر تایوان  گرفته صورتاقدام  120فهرست 

 فوریه 13
 اس وستردام به تایوان بازگشته و بالفاصله قرنطینه خواهند شدهای حاضر در کشتی تفریحی امتایوانی

 ه کنندعنوان ترانزیت استفادهای حاضر این کشتی اجازه ندارند به تایوان واردشده تا از خاک تایوان بهخارجی

 فوریه 14

دشده بودند یناپدقرنطینه  هکنگی که تقریباً یک هفته بدون گذراندن دورگردشگر هنگ 3حکومت شهری ]شهرداری[ تایپه 

شده، اعزام یطراحای که برای انزوای درمانی های ویژهدالر( جریمه و به قرنطینه 2350هزار وون ) 70 هرکدامرا پیدا کرد. 

 کرد.

 سالمت الکترونیکی شد تا امکان تسریع در ارائه خدمات مهاجرت فراهم آید هورودی برای تکمیل اظهارنامسیستم قرنطینه 

 فوریه 15

 1 هژاپن: اخطار سفر درج

شده به ها دستور دادهبه آن ازآنکهپسحکومت شهری تایپه نام دو زن تایوانی و یک مرد با ملیت نامعلوم را اعالم کرد که 

 اندخانگی بروند، مفقوداالثر شده هقرنطین

 فوریه 16

کنگ، سفر برای مسافرانی که از چین، هنگ هروز 30منظور پوشش دادن تاریخ درمان به ههای سازمان ملی بیمپایگاه داده

 روز شدآیند، بهماکائو، سنگاپور و تایلند می

 محور در مورد:تر نظارت جامعهاعمال و اجرای معیارهای گسترده

 19الریه مشکوک به کووید اند و با مسافرانی که عالئم تب یا ذاتروز گذشته داشته 14سفر خارجی در  هفرادی که سابقا

 انداند، در تماس بودهداشته

 اندهای تب یا بیماری تنفسی مبتال بودهیی که به نشانههاگروه

یه یا نیروهای الربیوتیکی، افراد مبتالبه ذاتروز درمان آنتیهایی از عدم بهبود پس از سه الریه با نشانهافراد مبتالبه ذات

 الریهخدمات درمانی با عالئم ذات

 شودگیری میشوند، نمونهاز مسافرانی که با عالئم تب یا بیماری تنفسی وارد تایوان می فوریه 17

 فوریه 18

ز فرماندهی گردند باید از پرواز چارتری که توسط مرکبازمیمسافران تایوانی کشتی تفریحی دایموند پرینسس که به تایوان 

 ترتیب داده شد، استفاده کنند و قرنطینه خواهند شد 19های واگیربیماری

 ها به سابقه سفر بیماران دسترسی خواهند داشتها و داروخانهینیککلها، تمامی بیمارستان

 شودآوریل معلق می 30ها تا ریق آنکنگ یا ماکائو و از طمسافرت تفریحی به هنگ فوریه 19

 1 هکره جنوبی: اخطار سفر درج فوریه 20

 فوریه 22

 2 هژاپن: اخطار سفر درج

 2 هکره جنوبی: اخطار سفر درج

 ینسس به تایوان بازگشته و بالفاصله قرنطینه شدندپرتایوانی از کشتی تفریحی دایموند  19

 1 هایتالیا: اخطار سفر درج فوریه 23

                                                           
 

19. Central Epidemic Command Center (CECC) 
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 خیتار اساس بردر تایوان  گرفته صورتاقدام  120فهرست 

 1 هایران: اخطار سفر درج

 سالمت از سفر به خارج از کشور منع شدند همتخصصان حوز

 فوریه 24

 3 هکره جنوبی: اخطار سفر درج

کنگ و )چین، هنگ 3 هسالمت از سفر به مناطق برخوردار از وضعیت اخطار سفر درج هممنوعیت مسافرت متخصصان حوز

 منوط به اجازه است 2و  1های ماکائو( اصالح شد. برای درجه

 روز قرنطینه خواهند شد 14ورود  محضبهو ماکائو دارند  کنگهنگمسافرانی که سابقه سفر به چین، 

 هند بود.روزه خوا 14آیند، موضوع مدیریت خودسالمتی می 2و  1های مسافرانی که از کشورهای اخطار سفر درجه

 خانگی به سر خواهند برد هروز در قرنطین 14آیند فوریه به بعد از کره جنوبی می 25هایی که از روز خارجی

 را اعمال خواهند کرد روزهچهاردهآیند مدیریت خودسالمتی فوریه به بعد از کره جنوبی می 26هایی که از تایوانی

 تخصیص منابع هاقدامات در حوز

 اقدام سیاست و تاریخ

 ژانویه 22

 دالر( خواهد بود 10وون ) 300ماسک  عدد 50دهد و قیمت برای هر ها تخصیص میفروشدولت ماسک برای خرده

رسانی از طریق کارگزاران سفر و راهنماهای های بهداشت و رفاه قرنطینه را ترویج کرده و سازوکار اطالعوزارتخانه

 گردشگری را برقرار خواهند کرد

 3/1میلیون عدد که بیش از تقاضای محلی  44/2صورت روزانه ظرفیت تولید روزانه ماسک به تعداد مور اقتصادی بهوزارت ا

 کندمیلیون در روز است را ثبت می

 ژانویه 24

 شودشده، انجام میهای تایوان یا هشت بیمارستانی که به این منظور مشخصدر مرکز مبارزه با بیماری 19آزمایش کووید 

 فوریه ممنوع است 23صادرات ماسک جراحی تا 

 ماسک با خود ببرند 250توانند حداکثر مسافران تنها می

 ها جریمه خواهد شددر صورت نقض این مقررات، فرد سه برابر ارزش ماسک

 ژانویه 30

 کنندمیلیون ماسک تولید می 4تولیدکنندگان محلی روزانه 

 ها اجازه دارند تا حداکثر سه عدد ماسک به هر فرد بفروشندها و بقالیداروخانهی کاالهای بهداشتی، هافروشگاه

 دالر( است 27/0وون ) 8قیمت ماسک در حال حاضر 

ای سراسری برای توقف سودجویی از طریق افزایش قیمت محصوالت پیشگیری از شیوع بیماری دادستانی کل کشور مبارزه

 هزار دالر( در انتظار متخلفان است 167میلیون وون ) 5سال زندان و  را آغاز کرده است؛ مجازات یک تا هفت

میلیون برای  6/2ها و نیروهای درمان و میلیون مختص بیمارستان 4/1شود که میلیون ماسک جراحی در روز تولید می 4

 کنندگان عادی استمصرف

 وریهف 15ژانویه تا  31های دولت برای ماسک جراحی از درخواست ژانویه 31
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 دالر( کاهش یافت 20/0وون ) 6قیمت ماسک به  فوریه 1

 فوریه 2

 شودهای خالی ارتش( برای قرنطینه استفاده مییا کمپ هاخوابگاهاز امکانات دولتی )

 شوندهای ساخت ماسک اعزام میسربازان به خط تولید کارخانه

یافته است. هر دستگاه اختصاصدرصد ظرفیت برای کودکان  10اندازی شده و عدد ماشین ساخت ماسک جراحی راه 60

خواهد اما همه در ماه زمان می 6الی  4خط تولید  60اندازی هزار عدد ماسک در روز تولید کند. معموالً راه 100تواند می

 میلیون ماسک افزایش خواهد یافت 10رقم عرض یک ماه آماده خواهد شد. تولید روزانه به 

 فوریه 3

 سیستم جدید مبتنی بر نام برای خرید ماسک صورت طراحی شد

 وون خریداری کنند 5های مجاز به قیمت توانند دو عدد ماسک در داروخانهدارندگان کارت ملی می

نبه شنبه و ششنبه، پنجهای زوج روزهای سهدارندگان کارت ملی با شماره فرد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و شماره

 توانند خرید کنند؛ یکشنبه برای همه باز استمی

 ملی خود برای یک نفر دیگر ماسک خریداری کند باکارتتواند هر فرد می

 سال به پایین است 12ها مخصوص ماسک بچه

 52داروخانه و  6515توزیع ماسک در بین هزار تن، هرروز مسئولیت  7هزار کارگر )سازمان دولتی( چونگوا پست از  3

عدد ماسک صورت  50و  ساالنبزرگعدد ماسک صورت  200ها روزی از آن هرکدام. دارندعهدهمرکز درمان را بر 

 کودکان دریافت خواهند کرد

طراحی های های موجود در داروخانهمهندسان با کمک وزارت دیجیتال اپی را برای اطالع شهروندان از تعداد ماسک

 خواهند کرد

 های بخش خصوصی توزیع شدهزار ماسک کودک رایگان در بین مهدکودک 500

 تایپه کارگرانی که ماسک و مواد ضدعفونی تولیدی را بفروشند، مجازات خواهد کرد

 فوریه 4
دهد از گذرنامه برای خرید ماسک استفاده کنند مگر اینکه روادید ها اجازه میدرمان به خارجی هسازمان ملی بیم

 گردشگری داشته باشند

 فوریه 11
 میلیون دالر(برای خرید تجهیزات و افزایش خطوط تولید اختصاص داد 66/6میلیون وون ) 200دولت 

 کنندولید ماسک کمک میکارگاه ت 28ارتش در  هتن از نیروهای ذخیر 1800بیش از 

 فوریه 13
 آوریل تمدید شد 30ماسک صورت تا  صادراتممنوعیت 

 آوریل تمدید شد 30تقاضای دولت برای ماسک جراحی تا 

 مرکز بهداشتی دولتی در دسترس قرار دارد 303اکنون ماسک برای خرید در  فوریه 16

 فوریه 17
 نفر است 1300تقریباً  19آزمایش کووید  هظرفیت روزان

 عدد ماسک بفروشند 400میلیون عدد است؛ اکنون فروشندگان اجازه دارند روزانه  5تولید روزانه ماسک 

 یابدعدد در هفته افزایش می 4به دلیل افزایش تولید سهمیه ماسک کودکان به  فوریه 20

 سال افزایش یافت 13خصوص به حداکثر سن کودکان برای دریافت ماسک م فوریه 22
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 فوریه 23
آموزش عالی پیش از آغاز ترم بهار توزیع گردید،  مؤسساتمیلیون ماسک جراحی بین مدارس ابتدایی و متوسطه و  45/6

 الکلی هکنندیضدعفونهزار لیتر  84هزار دماسنج پیشانی و  25 هعالوبه

 هاارتباطات و سیاست هاقدامات در حوز

 و اقدام سیاست تاریخ

 هزار دالر( جریمه منجر شود 100میلیون وون ) 3تواند به دولت اعالم کرد که انتشار اخبار دروغ درباره بیماری می ژانویه 22

 ژانویه 31
پردازی در مورد ها یا محالت خاص و دروغیمارستانبشایعات در مورد گسترش کرونا،  دقتبهسازمان بازرسی جرائم 

 کندهای جراحی را رصد میافزایش قیمت ماسک

 کندفوریه تمدید می 25فوریه تا  15دولت تعطیالت زمستانی مدارس را از  فوریه 2

 فوریه 5
دهد اگر علت مربوط به کرونا سال می 12روز مرخصی بدون حقوق برای مراقبت از کودکان زیر  14خود  کارمندانبهدولت

 فوریه 24فوریه تا  11باشد از 

 گیرندتواند جلوی کروناویروس را بگیرد، تحت تعقیب قرار میهایی که در ژاپن شایعه کردند که سیانور میتایوانی فوریه 9

 فوریه 11
کمبود دستمال توالت به دلیل تولید ماسک صورت و دامن زدن به  هسازمان بازرسی جرائم از مظنونان به انتشار شایع

 کنداضطراب دستمال توالت تحقیق می

 اند، اختصاص یافتوکارهایی که در اثر کرونا ضربه خوردهمیلیارد دالر( برای کمک به کسب 2میلیارد وون ) 60 فوریه 13

 فوریه 19

های محلی حفاظت زیست، وزارت آموزش و سازمانی اداره حفاظت محیطبا هماهنگهای واگیر مرکز فرماندهی بیماری

و خود مدارس که در طول تعطیالت زمستان به روی مردم باز هستند، زیست از فضاهای عمومی اطراف مدارس محیط

 کندگندزدایی می

 ها را گندزدایی کنندو دانشکده هادانشگاهدهد تا های دارای مجوز مأموریت میوزارت آموزش به شرکت

 شودها ثبت نمیآن هندهای تنفسی در پروهای بیماریآموزان به دلیل تب نشانهوزارت آموزش اعالم کرد که غیبت دانش

های آهن تایوان، اتوبوسالسیر تایوان، راهآهن سریعوزارت راه و ارتباطات استانداردهای نظافت اتوبوس مدارس، راه

 ها را تعیین کردگردشگری و تاکسی

 فوریه 21

 موارد تأییدشده کرونا: هیجدرنتها اصول راهنمای وزارت آموزش برای تعلیق کالس

روز  14تشخیص داده شد، کالس به مدت  19آموز یا معلم( در سطح کالس نهم مبتالبه کووید یک نفر )دانش اگر بیش از

 شودتعطیل می

 شودهفته تعطیل می 2اگر بیش از دو نفر در یک مدرسه مبتال شناسایی شود، مدرسه به مدت 

 ا تعطیل خواهند شدمدارس آنج هسوم مدارس یک منطقه، شهر یا ناحیه تعطیل شوند، کلیاگر یک

هایی ی کالسشده، تمامآموز یا دانشجو یا معلم یا استاد در دبیرستان، دانشکده یا دانشگاه مبتال تشخیص دادهاگر یک دانش

 شوندبه مدت دو هفته تعطیل می حضورداشتهها که او در آن
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 تعطیل خواهند شدتشخیص داده شد، به مدت دو هفته  19اگر بیش از دو مورد مبتالبه کووید 

وون  18960ها حداکثر اند و آنبیکار شده 19کار کمک مالی به کارگرانی خواهد داد که به دلیل شیوع کووید  وزارت

 دالر( در ماه یارانه دریافت خواهند کرد. 630)

 

تجارب برخی حکومت های محلی و شهرها در مواجهه با : در شهرهاکرونا ویروس -4

 ویروس کرونا

  شهریکالن اضطراری مدیریت در حکمرانی سیستم-4-1

 ختلفم فرایندهای پیچیده و جانبههمه تعامل نیز و توسعه جدید هایپویایی از است عبارت شهرهاکالن مشخصه

 بنابراین و دهندمی رخ زمانهم شهری فرایندهای از بسیاری. بومیزیست و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، شناختی،مردم

 توسعه از ترسریع توسعه،درحال دنیای شهرهایکالن در جمعیت رشد غالباً. نمایندمی تقویت را خود اغلب

 که اشدب داشته همراه به مختلفی پیامدهای تواندمی شهر هپارپاره و نشدهکنترل گسترش. هاستآن هایزیرساخت

 بار هروییب افزایش صنعتی، تولید افراطی تمرکز ترافیک، افزایش: کرد اشاره موارد این به توانمی هاآن ازجمله

 روهاینی. امالک و مسکن بازارهای و زمین نظارت دورازبه و غیررسمی تحوالت زیست،محیط فرسایش بوم،زیست

. کنندمی ایجاد متنوع نهایتبی و چندپاره حالدرعین و متمرکز شهری فضای یک و شدهفعال زمانهم واگرا و همگرا

 با مختلفی ایهگروه هاآن: کنندمی زندگی یکدیگر کنار در که است مردمی از ترکیبی بر مشتمل اغلب شهرهاکالن

. دهندمی لتشکی را اجتماعی هایگاهبوم و هستند متمایز فرهنگی و اجتماعی قومیتی، هایریشه و زندگی هایسبک

 و گردیده یقتصد باید حکمرانی و هازیرساخت کیفیت، اجتماعی قطبیت اقتصادی، توسعه منظر از هاآن هایتفاوت

 . شود لحاظ هاریزیبرنامه در

 دارد، آن هکنس وزندگی اقتصادی دستاوردهای کیفیت بر حیاتی تأثیری شهرهاکالن حکمرانی ساختار از آنجا که 

 حکمرانی در پایدار عملکرد موفق هاینمونه شناسایی و معاصر تحوالت تحلیل و فهم منظوربه است ضروری

 مدنی هجامع تا گرفته نهادمردم هایسازمان و خصوصی هایبنگاه محلی، هایحکومت از ذینفعان تمامی شهرها،کالن

 .باشند داشته پیوند یکدیگر با و کرده مشارکت

 طیف در تغییراتی شاهد که حالی در. است شده متحول شدتبه خدمات هعرض هشیو گذشته هده چند خالل در

. ستا دادهرخ خدمات ارائه اشکال و ابزارها بخش در اصالحات ترینمهم ایم،بوده خدمات این هکنندعرضه بازیگران
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 هایزمانسا: شدندمی تلقی عمومی سنتی طوربه که نیستند خدماتی کنندگانعرضه تنها عمومی هایسازمان امروز

 درگیر خدمات هعرض فرایند مراحل تمامی در که بازیگرانی و نفعانذی به عادی شهروندان نیز و انتفاعی و غیرانتفاعی

 حکومتیوندر و بخشیدرون همکاری از است عبارت تعریف ترینساده بنا بر حکمرانی اصطالح. اندشده بدل هستند،

 و چیدهپی مسائل به پاسخگویی برای ابزارها تریناصلی از یکی به حکمرانی. شهروندان به خدمات هعرض برای

 تغییرات گذشته هایسال خالل در که است اضطراری مدیریت هاآن از یکی. است شده بدل امروزی چندوجهی

 .است کرده تجربه جامعه، بر مصائب فزاینده تأثیرات دلیل به را چشمگیری

 شتراکیا عمومی مدیریت تا گرفته اشتراکی حکمرانی از متفاوتی اشکال به ادبیات این در حکمرانی اصطالح

. یابندمی استمرار و هگرفتشکل پیچیده مسائل حل برای که دارد اشاره هاییشبکه مدیریت به حکمرانی. است کاررفتهبه

 اهداف هب دستیابی و عمومی مسائل حل برای اشتراکی صورتبه تا دارند نیاز هاییسازمان به حکمرانی هایشبکه

 متعدد روابط برقراری با کنند،می فعالیت حکمرانی هایشبکه در که هاییسازمان بعالوه،. نمایند تالش همگرا سازمانی

 و ایحوزه چند فعالیتی شهریکالن حکمرانی امروز. نمایندمی تقویت را خود پیوندهای مختلف، سطوح در

 بطروا تمامی مالط که شودمی محسوب شهریکالن حکمرانی مهم هایجنبه از یکی همکاری و است ایرشتهبین

 یحکمران. است جمعی فعالیت یک اصوالً اضطراری مدیریت. دهدمی شکل را شهریکالن سطح در سازمانیدرون

 متن در اهسازمان و اجتماعات نقش بر باید بنابراین و دارد تکیه محلی ظرفیت بر شدتبه اضطراری مدیریت در

 . کرد تأکید شهرهاکالن

 شهیتر از همبحرانی حکمرانی فرامحلی،-4-2

از هر زمان  شیب یفرامحل یتیحاکم یدولت فدرال در سطح بحران، ساختارها یهای پراکنده بهداشتبا توجه به واکنش

ر این ب –بهبود اشتغال  حافل )(های محالت گرفته تا ماز انجمن - یهای مدنهستند. اقدامات گروه یضرور یگرید

 یرا برا یاهیافتسازمان امکانات، منابع و ایای، مزاو شبکه رییافته، فراگسازمان یاجتماعات محل امر داللت دارند که

 آورند.ساکنان به ارمغان می

طریق  پردازند به اینمیپذیر آسیب تیاز جمع تیهمچنان به حما اینطقهم یتیهای حاکمسازمان ی،گیدر سطح همسا

 را به خدمات متصل کنند.ها گیرند تا آن، ارتباط میاندخانمان شدهکه بی یبا افراد یهای ارتباطبا استفاده از تیمکه 

ها نقش د. آنکننبحران فراهم می تیریمد یبرا یمانده و منابعباقی زهیپاک محالتکه  ابندییم نانیاطم همچنین، هاآن

هایی که راجع به راه یطالعاتکنند و ایم یباز یهای اجبارمقابله با تعطیلی یدر کمک به مشاغل کوچک برا یمهم
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ار مردم قرار در اختی (کنند یمال تیها حماتوانند از آننمی اگر یحت) کنند یبانیمشاغل پشت نیتوانند از ایم انیمشتر

 دهند.می

جامعه در  زا هاییائتالف ،از قبل وجود نداشته باشند یاختصاص یتیحاکم یکه ممکن است ساختارها یهایدر محله

در مورد مشاغل و خدمات و ارتباط اطالعات روزرسانی به ،عیغذا، توز هیته یبرا دیجد یهای رسمشبکه جادیحال ا

پذیر و بویژه در محالت آسی، بهیبهبود اقتصاد یبرا صلی راای ستون ییساختارها نیهستند. چن گریکدی امردم ب

 داریپا ارکتمش یرا برا نهیزم این امر،آورد. راهم میاند، فکرونا قرارگرفته تأثیرطور نامتناسب تحت هایی که بهآن

 کرونا فعالیت کند.پس از آمدن و رفتن حتی شده های تحمیلنابرابریدر برابر آورد تا میفراهم  یمدن

 و  آغاز  نگرش متفاوت به شهرها   19-کووید-4-3

انتقال است و مانند آنفوالنزا در مرزهای ملی و اقشار اجتماعی با راحتی قابلدشمن بزرگی است که به 19-کووید

کمی تبعیض رواج دارد. شهرها و تفکر شهری اساساً تحت تأثیر واقعیت فعلی قرنطینه، فاصله اجتماعی و عدم ارتباط 

و زیکا  2014، ابوال 2012، مرس 2003ویروس سارس در  جهانی قرارگرفته است. این بحران بدون هشدار نیامده،

هری، ریزی شجز آن، از منظر برنامهشده است. به، یادآور میکنیمما اکنون زندگی میواقعیتی را که مرتباً ( 2016)

 هریو ماهیت مشترک سیستم ش کمتر برخوردارافراد  تأثیرگذاری برای، شهرها در بیماری شبکهها از نقش مهم آن

 .صحبت کردندجهان معاصر 

ای ها در آیندهها آمادگی بیشتری داشته باشیم و احتماالً آنگوید که باید برای این نوع چالشبه ما می تجربیات این

یک تحقیق در در تاکنون چهار برابر شده است،  1980های عفونی از تعداد بیماری. بینی ادامه خواهند یافتقابل پیش

است. این  شدهشناساییدر سراسر جهان  مبتال میلیون مورد فرد 44بیماری و  215 و شیوع 12102 ، بیش از2013سال 

 . سال تغییر کرده است 6فقط  وضعیت، ظرف

تواند ریزی و طراحی شهری دارد: اول، میطور بالقوه دو اثر ماندگار در برنامهکه این بحران به باید خاطرنشان کرد

یستم جهانی شهری و خیالی ما را زیر سؤال ببرد و خواستار بحث در مورد اصول طراحی برخی از مفروضات اساسی س

 ساختار مبتنی برشهر هوشمند  هایمدلتواند یک اصالح جدی در دوم، این می .المللی شهرها شودو سازمان بین

 باشد. برای شهرها ترقویدیجیتالی 
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لش است تغییر نکرده را به چا هاقرنالمللی ما سیستم بینعنوان که به «شهر جهانی»الگویدر حال حاضر  19-کووید

نقاط پرش کلیدی برای شیوع اپیدمی جهانی هستند،  درواقعاصلی  شهرهایکالن کشیده است. در مدتی که

 داستان .کردیم،گذاشته استدر خصوص شهر فکر میبر آنچه که ما  تریمتمایز و گسترده تأثیرکروناویروس نیز 

ای در و کارخانه 20، که در پیوندهای بین یک کارخانه سازنده اتومبیل ووهان19-کووید شیوع آلمانی یا ایتالیایی

در بیشتری  باقدرتکیلومتری میالن،  60 در 22ونکدو شهر کوچک، یا محبوبیت ناگهانی جهانی 21واریاحومه شهر با

خاطرنشان  روشنیبهو دیگران  23ر که راجر کیلطوهمان .کندصحبت میشده، خصوص ارتباطات شهرهای شناخته

 اکنونت ماشهرها، که  "از حاشیه"که شوند اقتصاد جهانی ناشی می هایهستهکردند، چالش اپیدمی به همان اندازه از 

  گرفته بودیم.طور گسترده نادیده به

تری وسیع ایی کافی نیست و واقعیتتنهدهد قرنطینه و بسته شدن مراکز شهری پاریس و میالن بهله نشان میمسأهمین 

را باید در نظر گرفت. واقعیتی که تا به امروز در خصوص کروناویروس دیده نشده است. واقعیت این است که در 

و حاشیه  های غیررسمیبر یک میلیارد نفر در سکونتگاههای غیررسمی باید صریحاً صحبت شود. بالغمورد شهرک

با نتایجی نه  2014های غیررسمی در زمان بحران ابوال سازی شهرکی قرنطینه و سالمشهرها ساکن هستند. تالش برا

 ضعیف اما با خشونت و شورش به پایان رسید.

تر در هایی برای حمایت از فقرای شهری و احترام بهکنترل نیستند. جنبشهای ناآشنا و غیرقابلها واقعیتحال اینبااین

 های غیررسمی واقعیت انتگرالی در شهرها است وگرفته است. این سکونتگاهشکل مرورزمانمیان ساکنان شهری به

الملل و با نشین بینتوسط شهروندان زاغه «24شهرت را بشناس»باشد. برنامه  درکتواند ازنظر علمی نیز قابلحتی می

تواند پردازد و میها میداده( و GISحمایت دانشگاه شیکاگو و بنیاد مک آرتور به تشریح نقشه اطالعات جغرافیایی )

                                                           
 

20 Wuhan 
21 Bavaria 
22 Codogno 
23 Roger Keil 
24 Know your city program 
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حضور  19-بخشی از واقعیت میلیاردی این شهروندان را نشان دهد. این چالش و پتانسیل تاکنون در مباحث کووید

 25نداشته است.

 گیرهای همهفضای شهری و بیماری-4-4

 یاقتصادها شاملکرده که  فیو سالم توص وجوشپرجنبهای ساخت مکان یرا برا یچارچوب 26باسعلمی مرکز 

امشخص ن یاقتصادوضعیت . اما در حال حاضر، شودنوآوری در اقتصاد میو  یمحل ی، توانمندسازایهم منطقهبهمتصل

لوه جگیر خطرناک همههای بیماریها را در شود، آنمی یشهرها در سطح اقتصاد تیرسد. آنچه باعث موفقبه نظر می

 هاییمکانارند. قرار دنیز  روسیدر معرض و شتریبه هم متصل هستند، ب شتریای بمنطقه صورتبههایی که . مکاندهدمی

 سابقه هستند. کنند، شاهد بسته شدن بیمی یبانیپشت یقدرتمند مشاغل محل هایشبکهکه از 

  19هوشمند سازی شهری و مقابله با کووید-4-5

 جامعه  یتوانمندساز-4-5-1

 ،ات شبکهاقدام. ارائه دهد فراگیر برای شهرهاو دیجیتالی  یبرای انقالب نظیربیتواند یک پله می 19-کووید بحران

جالب و  هایآزمایشتواند و می هظاهر شد سرعتبهدرنتیجه دور شدن اجتماعی و خاموش کردن شهرها )یا مرزها( 

این امر در مورد  .م کندفراه پایدار هایرویهاساسی، ارتباطات اجتماعی و  هایسرویستکراری را در تجدیدنظر در 

تواند یک می «اجتماعی گذاریفاصله»اقدامات  ود.شمیاعمال  نیز کار هایشیوهونقل و حتی بهداشت و درمان، حمل

 ی نوین ارائه دهد.او خدمات را به گونه با ساکنان دیگر ایجاد کند ی قبلیارتباط هایاز راه ترقویبافت دیجیتالی حتی 

 بین جهان شمالی و و هستند ، کمی شبیه به تغییرات آب و هواییهاویروسکه  دهدنشان می 19-گیری کوویدهمه

بسیاری هد که دنشان میاز فرانسه، آلمان و انگلیس  کنندهنگران های. گزارششودگونه تبعیضی قائل نمیجنوبی هیچ

رنج یرووس این  وتأثیرات اقتصادی  این بحران هستند و بسیاری دیگر از تأثیراقتصادی جهانی تحت  هایقدرتاز 

 .خواهند برد

                                                           
 

25 https://newcities.org/the-big-picture-will-covid-19-make-us-think-cities-differently 
26 Bass 
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ات و تدارک صنعت اقتصاد بلکه به همان اندازه دردر مورد انرژی و  تنهانهپیامدهای عدم قطعیت و رکود اقتصادی، 

د و شهرداران سراسر همچنان در خط مقدم قرار دار مدیریت شهریین زمان، ادر  .استتأثیرگذار بودهتحرک جهانی، 

( و پوشش جغرافیایی، سطح دقت در خصوص ظرفیت،و  با محدودیت داده )با فشارهایی که در باال گفته شدجهان 

 ها، مواجه هستند.های ارتباطات جهانی ناشی از بسته شدن مرزها و جدایی ملیتچالش

هایی تظرفید، کنهای دیجیتال که ساکنان را به هم وصل میحوزه شهری و زیرساخت این تغییرها در سطح جهانی و

برای  ، یک وظیفه مهمدنافتمیاتفاق مثبت  تجربیات در چه زمان و چه مکانی دانستن اینکه. استرا ایجاد کرده

 ت. سراسر جهان اس شهرنشینان

 شبکه هوشمند شهر و (COVID-19) روسیکروناو وعیش -4-5-2

های ادهدبتکار جهانی در زمینه اشتراک ، یک ابودهرو گیری آنفلوانزا روبهبا توجه به اینکه جهان در گذشته با همه

 گذاری سریع اطالعات دانشمندان چینی در مورد ظهورایجاد شده و این تجربه در به اشتراک (GISAID) آنفلوانزا

ی با دستیاب تواننددر سایر نقاط جهان می ، سیاستگذاران و مدیران شهریاز طریق این بستر، دانشمندان مؤثر بود. کرونا

مانند دانشمندان آزمایشگاه شناسایی ویروس مستقر در  بسیار سریعتر عمل کنند. شده،گذاشتهبه اشتراکبه اطالعات 

به رشد  شده توسط دانشمندان چینی، موفقهای به اشتراک گذاشتهرالیا، که پس از دستیابی به دادهاست 27انستیتو دوتری

 ویروس مشابهی در آزمایشگاه شدند.

در اینجا  .بهداشت شهری است موضوع مهم درگیر، کروناویروس و شیوع آن یک فراتر از جنبه آمادگی و پاسخ همه

ی گذارند و به طور جمعها را به اشتراک میهای فناوری در سراسر جهان دادهنیز باید همانطور که ابزارها و آزمایشگاه

ا ن شهر هوشمند در جریان باشد تهای مشابهی بین متخصصاید تالشبا کنند،ها تالش میبرای ابداع ابزارها و درمان

 .تواند حداکثر امنیت عمومی را تأمین کند، ارائه دهندهای مشترک را که میاستراتژی

زود  توانند در تشخیصاست، زیرا شهرهای هوشمند میزبان محصوالت فناورانه زیادی هستند که می ااین امر قابل اجر

                                                           
 

27 Doherty Institute 
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. (IoT) ه از طریق سنسورهای اینترنت اشیااری کمک کنند. چه از طریق دوربین های حرارتی و چهنگام شیوع بیم

ود کلی ها در آینده برای بهبجهت مدیریت بهتر شرایط مشابه در صورت بروز شیوع احتمالی بیماریبنابراین باید 

 .کیفیت سالمت شهرها تالش کند

کافی نیستند،  کرونا گیر مانند ویرووسهای همهبرای تشخیص بیماریهای حرارتی به خودی خود در حالی که دوربین

تحقیقات اخیر حاکی . باشداند مزایای دیگری به همراه داشتهتومی (AI) ادغام چنین محصوالتی با هوش مصنوعی

، یبهداشت یاطالعات یهابانک یسازیتوانند به غنیم یوراحاصل از محصوالت مختلف فن یها داده از آن هستند که

 تیریمد دربهتر  ماتیتصمکه به  کمک کنندزمان شیوع بیماری در  یتر، کارآمدتر، جامع و واقعقیارائه اطالعات دق

 کنند.یکمک م یپارچه شهریک سکیر

د شود که محصوالت مختلف شهرهوشمنورتی حاصل میهای بهداشتی تنها درصهای فوق در بخش مراقبتپیشرفت

هند که ها نشان می دپژوهشی ارتباط یکپارچه بین خود باشند. های استاندارد دارادستورالعملز برای پشتیبانی ا

پارچگی و دهندگان دستگاه باید از یکهای باز پشتیبانی کنند و ارائهدر حال استفاده باید از پروتکل IoT هایدستگاه

های لحبیشتر محصوالت شهر هوشمند از راه اماد. ها در حین برقراری ارتباط و انتقال اطمینان حاصل کننایمنی داده

تکه این وضعیت اغلب به تکه .دهندگان آن خدمات قابل درک هستندکنند که فقط توسط ارائهاختصاصی استفاده می

د توانندیران شهری نمیهای نوظهور، مانجامد. با آگاهی محدود از روندها و پیشرفتشدن غیر ضروری اطالعات می

 گونه آسیب به تمامیت اجتماعی و اقتصادی شهرشان اتخاذ کنند. مؤثری را بدون هیچ تصمیمات

آوری های جمع، رشد قابل توجهی در تعداد داده (IoT)ی اینترنت اشیاعصر دیجیتال و مجموعه وسایل دارابا ظهور 

سرگرمی، ورزشی و زیست، بخش های ونقل، محیطهای مختلف مانند حملها در بخششده توسط این دستگاه

شود. عالوه بر این، در مورد فعلی شیوع کروناویروس، باید این امر با احتیاط صورت گیرد تا بهداشت مشاهده می

، استفاده از این ابزار در کشورهای مختلف که قوانین و مهمتر از همه های انجام شده در خطر قرار نگیرند.تالش

  گیرد.موضوعات مختلف دارند، صورت میمقررات منحصر به فرد خود را در مورد 

و  یبهداشت یهااستیشود که سیکنند، اما مشاهده میآماده م یماریب وعیش یبزرگ خود را برا یگرچه شهرها

 که یدستیابی ب یبرا شرفتی، پیمشترک جهان کردیرو کی. بدون رندیگمیفاصله  گریکدیآنها از  هایدستورالعمل



 مرکز مطالعات و ربانهم رزيي شهر تهران                        
 

 

 

 
 

 تر شود. یتواند طوالنیم یقابل قبول جهان یاستیس کردیرو کی و یروش درمان

های مختلف وجود داشته باشد نتیجه عملی ک گذاری یکپارچه داده ها بین شهراگر همکاری یکپارچه و به اشترا

رسانی درمورد موضوعاتی ز شهرهای جهان به دلیل عدم اطالعشود. نکته حائز اهمیت این است که برخی احاصل می

ای ههای درمانی، کمتر آماده هستند تا با چالشم ویروس، اقدامات محافظتی که باید انجام شود و روشمانند عالئ

 ناشی از این نوع شیوع مقابله کنند.

 یشهر یها رساختیخود به سمت ساخت ز منیمدل شهر هوشمند و ا یاز شهرها در اجرا یاریبسدر حال حاضر، 

بیماری  زودهنگام صیامکان تشخ یحرارت یربرداریتصو یمثال، سنسورهابه عنوان د. در حرکت هستننرم و سخت 

 یلم تیامن لیاطالعات اغلب به دال رایچالش است ز کی همچنانها به داده یدسترس ،حال نی. با اکندمیفراهم  را 

 .شودمی حسوبم یاقتصاد تیو امن یمل تیامن یبرا ی بیشتردیتهد روسیو وعیکه شست ا هستند، این درحالیحساس 

ورهای هوشمند نصب شده در ها از طریق غربالگری و نظارت، از طریق استفاده از سنس، دادهکرونا در بحران

مریکا، به عنوان مثال، در ا شود. آوری می، جمعکننداهی و از طریق پرسنلی که در آن کار میهای فرودگزیرساخت

قرنطینه برده شوند. همچنین  دیده در محل ورود بهد آسیبافراشود تا فرودگاه مختلف انجام می 20ری در غربالگ

های بازار )در ووهان( ، مترو و همچنین در مراکز درمانی از بیماران که برای مراقبت های اتوبوس، مکانها در پایانهداده

 شوند.آوری می، جمعاندبیشتر پزشکی مراجعه کرده

است و در نقطه ورود یا  28های ردیابی پایانههوشمند شامل کاربرد سیستمهای شهر بع دادهعالوه بر این، دیگر من

 عشوند. سنسورهای نصب شده امکان دریافت و توزیآوری و تجزیه و تحلیل میهای مربوطه جمععزیمت به شهر، داده

یار کارآمد بسکه، پیوستگی آنها در شب-همو بههای دیجیتالی درون شبکه را دارند داده در زمان واقعی به زیرساخت

 .است

گیرند که برخی از آنها پوشیدنی در شهرها مورد استفاده قرارمی 29تعداد زیادی سنسور بهداشتیهای دیگر در نمونه
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 اند، اما قادر به ردیابی سایر متغیرهایاگرچه اینها به طور خاص برای مورد فعلی شیوع ویروس طراحی نشده. هستند

انند وتفشار خون، دمای بدن و سایر متغیرها هستند که در صورت تجزیه و تحلیل میمرتبط مانند؛ ضربان قلب، 

، یمکان یبردارمانند نقشه ینوظهور ابزارهایچگونه دهند که ها نشان میپژوهش اطالعات ارزشمندی ارائه دهند.

و منجر  رندیگسرچشمه ب مکاناتیا نیتوانند از چنیم شرفتهیپ یمحاسبات ابر یهاتیاز راه دور و قابل تیرینظارت و مد

 شوند. یبهتر شهر تیریبه مد

که  یرداکثر موارد، به خصوص در موا در شود ویتماس انسان به انسان منتقل م قیاز طر شتریبی فعل گیربیماری همه

 یاهکه گروه ییاست، جا یمنطقه شهر کدر ینقطه تماس  نیاست، اولگزارش شده یگریآن در کشور د وعیش

 یهرمناطق ش رخیکه در ب ی. امکاناتندیآیممترو در آنجا گردهم یهاستگاهیا ایها از مردم مانند فرودگاه یبزرگ

 نانیدهد، اطمیرا نشان م یماریکه عالئم ب فردهر و قرنطینه  ییشناسا ازهستند تا  ینظارت یفناور یدارا ،مستقر هستند

 حاصل شود.

ند ، جنبه کنیم فایا ینصب شده در ارائه اطالعات مربوط به سالمت یهاکه دستگاه یانکار رقابلیبا وجود نقش غ

مشابه  دندرت با مواراست و به  مکان مشخص کیمحدود به  آنها ارتباطات ؛شود. اول یبررس دیارتباط داده آنها با

-توسط شرکتبه طور معمول ها دستگاه نی، ادومکنند. یاند، ارتباط برقرار مخود، که در خارج از مناطق نصب شده

 یگذاراشتراکپردازش و به یبراخود را منحصر به فرد و خاص  یشوند که استانداردهایو نصب م هیجداگانه ته یها

 دارند. ها داده

طالعات ا کپارچهیحاصل شود که اشتراک  نانید تا اطمندنبال شو دی، باها نیز و دستورالعمل هاپروتکل یاستانداردساز

 و سنجیها، صحتداده یآورجمعاضافی مانند بار  یرود موضوعاتیکار، انتظار م نیها وجود دارد. با انجام اادهو د

 دتوانیم یبروند. استانداردساز نیاز ب او ی افتهیدر کل کاهش  وجود دارد هاستمیسمورد که در  یگرید یاهیدگیچیپ

ه جام شدمتحده ان االتی، مانند آنچه در اشودشبکه واحد انجام  کیها به ستمیها و ساز اتصال همه دستگاه نانیبا اطم

 نیبا توجه به ا است.شده آوری( جمعNHSHبهداشت ) یمنیا یدر شبکه مل یبهداشتی و مراقبت یهاهمه نظارت و

 محصوالت رشیو نرخ پذ شوندمی میهوشمند تنظ یمفهوم شهرهاحول بر  یاندهیکه شهرها به طور فزا تیواقع

وند تا از ش و تنظیم برهیکال موجود مجددا ینظارت یهاشبکهیابد. باید در آنها افزایش میو متصل  یکیتکنولوژ
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ت مؤثر از اقداما نانیاطم یمناسب برا یهاپروتکل ،وجود نیاستفاده کنند. با ا ،داده گاهیپا نیادر  دیجد یهامجموعه

 .شود هیته دیها و افراد، باداده تیو امن یشخص میاز حفظ حر نانیضمن اطم

است. لذا، بوده ذارگبر وضعیت اجتماعی آنها نیز تأثیره، بلکه ر وضعیت اقتصادی شهرها تأثیر گذاشتکرونا، نه تنها ب

گذاری داده ضروری است. چنین حرکتی می تواند در مقابله با تانداردهای جهانی برای به اشتراکتأکید بر اتخاذ اس

وان نتایج تای که با کشف این روش درمانی میو استانداردتر عمل کند، به گونه ترتر، ایمنسریع دیگر، شیوع بالیای

 را در مناطق مختلف جهان تکرار و بازتولید کرد.

با افزایش پذیرش مفهوم شهر هوشمند و ابزارهای فناوری مرتبط با آن، این ابزارها باید ابعاد مختلف زندگی از جمله 

اوری شهر کنندگان فنکه عدم استانداردسازی بین تأمین بهداشت شهری را دربرگیرند. باید توجه داشت موضوعات

تواند در هنگام شیوع این مسأله می .اطالعاتی شود هایر به عدم ارتباط بین شهرها و پایگاهتواند منجهوشمند می

ای به ایندهتواند به طور فزیت بیماری میمدیرهنگام و یک سیستم غیرمولد منجر شود، زیرا تشخیص زود بیماری به

 یها براکلپروت یدر جهت استانداردسازحرکت به  یفور ازینآوری شهرهای هوشمند وابسته باشد. درنتیجه یک فن

 یشهر هوشمند برا یحوزه فناوردر  یسازکیدموکراتوجود دارد. همچنین الزم است تا ارتباطات هوشمند  تیتقو

 صورت گیرد تا در مواقع بحرانی کارگشا باشد. نفعانیذ نیدر ب تیعدالت و شفاف قیتشو

 

 طرح مدیریت شرایط اضطراری شهرداری ناکس -4-6

های دولت، کرده که مسئولیتطرحی عملیاتی تهیه 30ریزی مدیریت اضطراری شهرداری ناکسبرنامه هکمیت

های عملیاتی و شهروندان برای آمادگی در برابر شرایط اضطراری، اقدام و های مدیریت اضطراری و کمیتهسازمان

قرار شده است. اهداف این طرح عملیاتی ازاینکیلومتری شرق ملبورن واقع 25گیرد ـ این شهر در احیا را در برمی

 هستند:

                                                           
 

30. Knox Municipal Emergency Management Planning Committee (MEMPC) 
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 ها یا تأثیراتشاناجرای معیارهایی برای پیشگیری از بروز شرایط اضطراری یا کاهش دالیل بروز آن 

 مدیریت منابع شهرداری برای پاسخگویی به شرایط اضطراری 

 های فدرال ارائه شودهای اطراف و یا سازمانهایی که ممکن است از شهرها، مناطق و ایالتمدیریت حمایت 

 دیده برای احیا پس از پشت سر گذاردن شرایط اضطراریسیبهای آکمک به گروه 

 ای و ایالتیتکمیل ترتیبات مأخوذه توسط سایر نهادهای محلی، منطقه 

 شهر ناکس  شورا یاضطرار اتیساختار عمل -7شکل 

 

 Knox Municipal Emergency Management Plan 2019-2022 v.2: منبع

 اقداممراحل 
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خواهیم تأثیرات شرایط اضطراری به حداقل ممکن برسد، باید ترتیبات الزم برای پاسخگویی در اولین فرصت اگر می

 ای را برگزیده است:یک الگوی اقدام چندمرحله 31ممکن معین شوند و به همین دلیل شورای شهر ناکس

 ناکس در مدیریت بحران شهر مراحل اقدام-8شکل 

 

                                                           
 

31. Knox City Council 

شورا به محض دریافت اخطار یا اطالع از احتمال وقوع یک وضعیت اضطراری که بر حوزۀ مسئولیت•
مادۀ اقدام است تأثیرگذار است، تیم مدیریت اضطراری شورا باید به هوش باشد واطمینان حاصل کند که آ

یرند از این برخی از فعالیتهایی که در این مرحله باید مد نظر قرار گ. اگر چنین امری از شورا خواسته شد
:قرار هستند

اخطار به مقامات کلیدی شورا•

آزمایش ترتیبات ارتباطی•

حمایت/نهادینه سازی ارتباط بین شورا و تیم کنترل•

اخطار

باش در می به محض آنکه تهدید یا تأثیر وضعیت اضطراری فوریت یافت، مقامات شورا به حالت آماده•
ه در این برخی از اقداماتی ک. آیند و بنابراین آماده میشوند تا در صورت لزوم به سرعت حرکت کنند

:مرحله الزم است انجام شود، عبارتند از

 MECC: Municipal Emergency)اطمینان از اینکه مرکز هماهنگی اضطراری شهرداری  •

Coordination Centre )آماده است

آماده سازی تجهیزات و پرسنل برای اقدام اضطراری•

آماده باش

ضعیت این مرحلۀ اجرایی شرایط اضطراری است، زمانی که سازمانهای حامی و کنترل متعهد هستند تا و•
شویم بدون برخی عملیاتها احتماالً نیازمند آن هستند که فوراً وارد مرحلۀ اقدام. اضطرای را کنترل نمایند

مادگی به همین دلیل، شوار همیشه آ. به موقع اجرا گذارده شده باشند« آماده باش»و « اخطار»اینکه مراحل 
:ند ازبرخی از فعالیتهایی که باید در این مرحله مد نظر قرار گیرند، عبارت. خود را حفظ می نماید

بسیج پرسنل و تجهیزات مورد نیاز•

ارائه گزارش وضعیت به صورت منظم به مقامات مافوق•

اقدام

اری شهرداری پس از مشورت با سازمانهای کنترل کننده و هر سازمان مربوطۀ دیگری که افسر منابع اضطر•
(MERO: Municipal Emergency Resource Officer ) ،رضایت داد که پاسخ کامل بوده

 MERC: Municipal Emergency Response)هماهنگ کنندۀ پاسخ اضطرای شهرداری 

Coordinator (Victoria Police) ) قفمتو»به تمامی سازمانهای شرکت کننده توصیه می کند که  »
.شوند

توقف
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کند. دیدگان خدمات نجات و احیاء فوری ارائه میپاسخ اضطراری ضمن تمرکز بر کنترل شرایط اضطراری، به آسیب

به همین منظور، شورا ساختاری برای مدیریت شرایط اضطراری طراحی کرده که فرماندهی، کنترل و هماهنگی و 

 کند.نقش تیم مدیریت اضطراری را مشخص می

 

 ایکتوریو التیا یاضطرار تیریمد باتیترت-9شکل 
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 اقدامات شهرداری ها و حکومت های محلی -4-7

 شهرداری اوتریخت -4-7-1

( و دفتر خدمات سالمت 32RIVMزیست و سالمت عمومی )در هلند، وزارت سالمت، مؤسسه ملی هلند در امور محیط

ری از و جلوگی هاانسانمسئول حفظ جان  هاآنکنند. وضعیت بحران کرونا را رصد می مشترکاًشهرداری اوتریخت 

اخذ و  RIVMها و اطالعات مربوطه از گسترش ویروس کرونا در محدوده اوتریخت هستند. تمامی دستورالعمل

 شوند. اجرایی می

 های عمومی: اقدامات خاص در عرصه4-3آپدیت 

تند. شهرداری موارد احتیاطی الزم را برای کنترل ویروس کرونا در فضاهای ها و فضاهای سبز باز هسپارک -

ها نصب خواهند شد تا اطالعات و آنالین در روستاها و پارک اعالناتدهد. تابلوهای عمومی انجام می

 های الزم به شهروندان داده شود. پیام

 هاینزمیدر  نماهاآباماکن تفریحی عمومی بسته خواهند بود. شیرهای آبخوری عمومی بسته خواهند بود.  -

بازی بسته خواهند بود. مسیر پیاده کنار برکه داخلی شهر بسته خواهد بود. به این دلیل که این مسیر بسیار 

 کرد. حفظمتری را برای رهگذران  1.5توان فاصله اجتماعی باریک است و نمی

 آوریل 28: اقدامات تا 31-3آپدیت 

 تمدید شدند.  آوریل 28اعالم کرده بود تا  ترپیشتمامی تصمیماتی که دولت برای مقابله با ویروس کرونا 

 رعایت فاصله اجتماعی در اولویت است، بنابراین:

 همچنان بسته بمانند.ها و بارها، مراکز مراقبت و نگهداری روزانه باید تمامی مراکز ورزشی، رستوران -

 بسته باشند. بایدمیکم تا تعطیالت ماه مدارس دست -

                                                           
 

32 Dutch National Institute for Public Health and the Environment  
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دولت برای تمدید یا عدم تمدید این  آوریلتا ابتدای ماه ژوئن باید تمامی رویدادها لغو شوند. در هفته آخر  -

 گیری خواهد کرد. محدودیت مجدداً تصمیم

 متری را رعایت کنید و از تجمع بپرهیزید. 1.5فاصله تا حد امکان در خانه بمانید، مقررات را رعایت کنید،  -

 : قواعد جدید برای مراکز خرید24-3آپدیت 

 توانند باز باشند. اگرچه محدوده این بازارها کمتر شده است. بازارهای خیابانی می

 فقط اجازه فروش غذا وجود دارد. -

 اجازه سرو غذا در رستوران و بازار وجود ندارد. -

 و لباس محلی بسته خواهند بود. بازارهای پارچه  -

 متری را رعایت کنند.  1.5تمامی بازارها باید فاصله  -

 اگر تب یا سرماخوردگی دارید نباید به این بازارها مراجعه کنید. -

 تر دولت گیرانه: مقررات سخت23-3آپدیت 

 خواهند بود.کنندگان( تا ابتدای ماه ژوئن کنسل تمامی رویدادها و جلسات )فارغ از تعداد شرکت -

متری را نقض کنند، برخورد قانونی خواهد داشت. این  1.5و بیشتری که فاصله  نفرهسههای مقامات با گروه -

 قانون درباره کودکان و اعضای یک خانواده صادق نیست. 

 متری هم حفظ شود. 1.5توانند به خانه شما بیایند و باید فاصله تا سه نفر می نهایتاً -

حد امکان در خانه بمانند مگر برای انجام امور محوله، رفتن به کار )اگر در بخش اضطراری کار افراد باید تا  -

 کنند( و یا برای مراقبت از دیگران.می

 گروهی. صورتبهتوانند برای قدم زدن در هوای تازه به بیرون بروند، اما نه افراد می -

 متری را حفظ کنند. 1.5ه ونقل عمومی و مراکز خرید باید افراد فاصلدر وسایل حمل -

 بسته بمانند. آوریل 6ها و مراکز خدمات ناخن باید تا آرایشگاه -

 توانند برای نقض این مقررات، جریمه تعیین کنند.شهرداران می -

 اگر یک نفر در خانه تب داشته باشد، همه افراد خانواده باید در خانه بمانند.  -
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 متری 1.5: حفظ فاصله 22-3آپدیت 

ها مسئول کنترل قواعدی هستند که دولت وضع کرده و باید از شهروندانشان بخواهند که این موارد را شهرداری

 رعایت کنند.

 : اعالم شهرداری اوتریخت برای اقدامات حمایتی از کارآفرینان 20-3آپدیت 

 : اقدامات اقتصادی دولت17-3آپدیت 

وکارها و حفظ سالمت دف اصلی حمایت از مشاغل و کسباست. ه اتخاذشدهمارچ  17این اقدامات حمایتی از تاریخ 

 بزرگ هایشرکتفرما، کارآفرینان و منفی بر مشاغل کوچک و خویش تأثیراتبا به حداقل رساندن 

 : ارائه محدود خدمات و لغو جلسات شورا16-3آپدیت 

 7رسانی تا ها و دفاتر اطالعکمیتهاند. تمامی جلسات شورا، لغو شده آوریل 7تمامی جلسات و قرارهای مالقات تا 

مجازی ادامه خواهند داشت. خدمات شهرداری محدود  صورتبهلغو خواهند شد. فرایندهای دموکراتیک  آوریل

 بود.  خواهندخواهند شد. برخی دفاتر ازجمله دفتر اصلی شهرداری باز 

 : اقدامات جدید15-3آپدیت 

عالئم  کهدرصورتیدر خانه بمانید و فقط به پزشک خودتان  داریدتباگر عالئم خاص سرماخوردگی بدون  -

 تشدید شد، تماس بگیرید.

 های کاری را محدود کنید.و یا ساعت کارکنیداز خانه  -

 مالقات با افراد سالخورده و بیمار را محدود کنید. -

 متری را در تمامی مراکز خرید و عمومی حفظ کنید. 1.5فاصله  -

 کودکان بسته خواهند بود.  تمامی مداری و مراکز خدماتی -

 آنالین برگزار کنند.  صورتبههای خود را کالس امکان حدها باید تا مراکز آموزشی و دانشگاه -
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 ها و بارها تعطیل خواهند بود.تمامی رستوران -

نها ت گردانروانها، استخرها و سوناها و مراکز سکس تعطیل خواهند بود. مراکز فروش مواد تمامی ورزشگاه -

 برای خرید باز هستند. 

 و سینماها بسته خواهند بود.  تئاترهاها و ها، موزهتمامی کنسرت -

  33وکارهاکسبهلند برای حمایت از  راهکارهای شهرداری اوتریخت -

اً از پیامدهای )هلند( مستقیم فرهنگی در اوتریخت مؤسساتوکارها، کارآفرینان و به توجه به اینکه بسیاری از کسب

را  هاییحمایت نماید و به همین منظور سیاست هاآناند، شهرداری در نظر دارد از یوع ویروس کرونا ضربه خوردهش

 هستند: قرارازایناست که  گرفتهپیشفعال در شهر در  هایسازماندر مورد کارآفرینان و 

 مقررات ملی -

مور ا هعالوبهحمایت از مشاغل و درآمدها »حمایتی برای  ه، کابینه اعالم کرد که یک بست2020مارس  17در تاریخ 

 هایرکتشکوچک و متوسط و  هایبنگاه، اشتغال خودبهداشتی در نظر گرفته تا پیامدهای شیوع ویروس بر افراد 

هستند: تأمین اضطراری موقت برای حفظ اشتغال، برنامه جبران هزینه قرارازایناقدامات مربوطه «. بزرگ کاهش دهد

ها و العاده برای کارآفرینان خوداشتغال، تسهیل شرایط اعطای وام و تعویق پرداخت مالیاتهای دستمزد، حمایت فوق

 ها. جریمه

 هاگیری، اجاره و تعلیق مالیاتسهل -

تکمیلی هستند و اجرای معیارهای مأخوذه توسط دولت فدرال برای حفظ مشاغل و  حمایتی اوتریخت اقدامات

 دهند:ارائه می هاسازماننمایند و کمک فوری برای حمایت از نقدینگی کارآفرینان و یع میدرآمدها تسر

                                                           
 

33 https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/coronavirus/ 
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 خواهد می باشند. شهرداری اوتریخت گیرسهلبها د تا در مورد دریافت اجارهشواجاره: از مالکان خواسته می

 با اجرای این سیاست در مورد امالک خود، در این زمینه الگوی مناسبی باشد. 

 وکارها های شهرداری است. همچنان به دریافت مالیات از کسبآوری مالیاتمسئول جمع 34ها: بیگومالیات

مربوطه )مانند ارسال اخطار،  اقداماتگیر خواهد بود و دهد اما در موارد ممکن سهلو کارآفرینان ادامه می

 و یادداشت( را معلق خواهد کرد. یادآوری

 ها و بازپرداخت اقساطگیری در مورد مالیاتسهل -

  ممکن  هاآنبه تعویق خواهد افتاد و اقساطی کردن  هاآنولی پرداخت  شدهانجامارزیابی مالیات امالک

 است.

 .ارزیابی مالیات اراضی شهری به بعد موکول شد 

 هاتسهیل کمک ویژه به خوداشتغال -

ایند هدیه خواهد بود. فر صورتبه. کمک کندمیشهرداری درخواست دریافت کمک به افراد خوداشتغال را تسهیل 

 هفته کاهش خواهد یافت. 4هفته به  13درخواست تسریع خواهد گردید ـ از 

 هامراسم -

، بنابراین اندهای گزافی را متحمل شدهکنندگان هزینهشوند. بسیاری از سازماندهیها لغو شده یا میبسیاری از مراسم

 تر خواهد بود.های کوچککنندگان مراسمدهیکنیم و اولویت با سازمانکار میدر مورد یک برنامه جبرانی 

 هافروشیها و خردهسراها، هتلمهمان -
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  و  2018های اند، ارزیابی مالیات گردشگری سالها نیز تحت تأثیر بحران کرونا قرارگرفتههتل از آنجا که

درصد است(  80به ده درصد آخرین ارزیابی )معموالً  2020و مالیات برای سال  شودمیبه بعد موکول  2019

 یابد.کاهش می

 مختلفی دارد که امروز باید تعطیل شوند، بنابراین  هایبنگاهقراردادهای جمعی تجاری با  شهرداری اوتریخت

 تماس هاآنطراحی یک برنامه جبرانی با  هدیگر عمل به تعهدات در مورد اقدام جمعی الزم نیست. دربار

 یریم.گمی

 ل به نقدینگی بیشتر پس از بحران، با کمک کارآفرینان و ذینفعان، در حا موردنیازها در بینیبا توجه به پیش

 کشد(.هستیم )که معموالً از آوریل تا سپتامبر طول می 35ای فصل تراسبررسی احتمال تمدید یک دوره

  ی رودر بخش پیاده هابنگاهو  هافروشگاهآوریل( اجرای قانون ساعت کار  6به تقاضای بخش ترابری، موقتاً )تا

 ترابری بتواند نیازهای منطقه را رفع کنند. هایشرکتکنیم تا مرکز شهر را معلق می

 گیری کنند. ساعات کار خود تصمیم هتوانند دربارخودشان می دارانمغازه 

 اشتغالخدمات  -

شوند. پرداخت مزایای ضروری و اضطراری خوبی ارائه میبه رغم بروز بحران کرونا، خدمات شهرداری اوتریختعلی

 د. بندی خواهند شکنیم و در موارد ضروری قسطگیری میها سهل. در مورد دریافت معوقات و طلبشودمیتضمین 

اقتصاد محلی ما را هدف گرفته است.  مستقیماًقوی و سالم است. اما بحران کرونا  سرانجام، اقتصاد اوتریخت

را به دست « بهترین نتایج»دهند تا خوشبختانه، شاهد هستیم که کارآفرینان و شهروندان ابتکارات زیادی به خرج می

 آوریم. به راه خود ادامه دهید!
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  36لیفاکسها شهرداری -4-7-2

کاران مرتبط در سطوح استانی در حال انجام هم بادر ارتباط نزدیک  هالیفاکس شهرداری هایفوریتاداره مدیریت 

 در این زمینه در موارد شهرداریترین اقدامات این اقداماتی برای جلوگیری از اشاعه و کاهش اثرات کرونا است. مهم

 . شودمیزیر خالصه 

 اقدامات عمومی: -

 ار الزامی به حضور در محل ک کنند دورکاریتوانند می کهدرصورتیاست  پیشنهادشدهی کارمندان شهردار

 ندارند.

 طوح کردن کامل س زیشده است که دفعات تمدستور داده یامکانات شهردار هیکارکنان نظافت در کل به

 دهند. شیرا افزا شخوانیآسانسور و پ، درب رهیمانند دستگ یعموم

 یتمام شعب کتابخانه عموم یطور کل Halifax اندشدهبسته. 

 شودمیمنظم ارائه  هایروزرسانیبه، یها و خدمات شهردر برنامه رییمورد هرگونه تغ در. 

 تفریحی  و خدماتامکانات  -

 و رزروها  هابرنامه هیو کل شدهتعطیل یعموم هایعرصه، مراکز اجتماعات و یشهردار یحیامکانات تفر هیکل

 .انددرآمده قیبه حالت تعل یتا اطالع ثانو

  امکان در خانه بماننداست تا حد  پیشنهادشدهبه ساکنین. 

 در شان ابحس تی، در رابطه با وضعاندشدهلغو  هاآن شدهتنظیمهای از پیش کارکنان با شهروندانی که برنامه

 تماس خواهند بود.

 ونقل حمل -

                                                           
 

36 https://www.halifax.ca/fire-police/fire/emergency-management/corona-virus-disease-covid-19 
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 دهد.یطور منظم به کار خود ادامه مبه تیخدمات ترانز 

  شودمینفر در هر سفر محدود  150ها به یکشت هیمسافر در کل ظرفیت. 

  زمان مجاز  نیدر ا ستادهیا یمسافر محدود خواهند شد )مسافرها یهایفقط به صندل هااتوبوسظرفیت

 نخواهند بود(

 شده داده شیها افزاانهیها و پایکشت، هاباال در اتوبوسبا تماس  یسطوح لمس یپاک کردن برا تعداد دفعات

  (پاک کردن باریکساعت  24هر  )است

 هیعل یاطیاقدام احت یک عنوانبه COVID-19 ،هایاتوبوساز  یاریدر بس یصندل نیاول Halifax Transit 

 افرانمساپراتورها و  نیب منیا یفاصله اجتماع جادیمنظور اامر به نیسواران در دسترس نخواهد بود. ا یبرا

 .گذاردمین تأثیر لچریبا و دسترسیقابل هایصندلی یکار رو نیاست. ا

 شما به  یتا زمان بازگشت سالمت شودمیدارند خواسته  یماریکه احساس ب یدکنندگانیساکنان و بازد از

 کنند. یخوددار تیاز استفاده از خدمات ترانز یحالت عاد

 و توسعه ریزیبرنامه -

صالح ا است و کلیه شدهطراحیمرتبط با توسعه شهری  هایبرنامهو  هادرخواست هیکل افتیدر یبرا نیآنال فرم

از طریق ایمیل ارسال و دریافت شده و نیازی به حضور مصوبات برنامه  ایتوسعه  هاینامهتوافق، یشهردار هایبرنامه

توانند از می زین یفعل یهاپرونده یبرا شدهاصالحهرگونه اطالعات برنامه  ایو  شدهاصالح یهانقشهفیزیکی نیست. 

 .ارسال شوند شهروندانشده به پرونده اختصاص داده زیربه برنامه ماًی، مستقلیمیا قیطر

 سایر اقدامات: -

  ،در همه تیممنوع نیباز ممنوع است. ا یتمام اشکال سوزاندن در فضاممنوعیت سوزاندن در فضای باز 

 یهاشامل چاله تیممنوع نی. اشودمیجنگل اعمال بدون در نظر گرفتن فاصله از  هامکانو در همه  هازمان

 .شودمینیز ها آتش و دودکش

 شودمیمتوقف  یماهانه تا اطالع ثانوبا مجوز  نگیو پارک یساعت یفضاها یاجرا . 
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 یداریماهانه که قبالً خر نگیپارک یاز سر گرفته نشود، مجوزها لیتا ماه آور یعاد اتیعمل کهدرصورتی 

 .شوندمی، به ماه بعد منتقل اندشده

 37شهرداری الهه -4-7-3

ای الصهخ ذیالًهای ملی، اقدامات متعددی برای مقابله با کرونا انجام داده است. ها و برنامهشهر الهه پیرو دستورالعمل

روزانه  صورتبهتشدید شده و شهرداری  مروربهاین اقدامات آورده شده است. الزم به ذکر است این اقدامات  از

اقدامات الزم را  یشهردار ییاجرا ریمد. در این شهر دهدمیمقررات جدید را ابالغ نموده در دسترس عموم قرار 

دود را مح روسیو یامدهایدر تالش است تا پ ی، شهردارروسیو وعیزمان ش از. دهدیاز شهر انجام م یبانیپشت یبرا

 هایدستورالعملبه اطالع عموم رسانده و  شودمیانجام  یشهردار یدر شوراکه  یاقدامات یشهردار ییاجرا ریکند. مد

 . کندمیاین شورا را به عموم ابالغ 

 تسهیل پارکینگ برای پرستاران  -

ود و خواهد ب گانیکارمندان بهداشت و درمان را یطور موقت برابه نگیاعالم کرد که پارک یشهردار ییاجرا ریمد

 کنند.می افتیدر گانیرا نگیاعتبار پارک یساعت اضاف 50طور خودکار مراقبان به

 گرید یهازباناطالعات به انتشار  -

-به زبان است، شدهطراحیکه به این منظور  سایتیوبرا در  coronavirusترین اطالعات در مورد مهم یشهردار

در دسترس  ییایو رومان ی، بلغارینیچ یهااطالعات به زبان نی. همچنکندمیمنتشر  یو فرانسو یسیانگل ،یهلند یها

 اختصاص داده است. پذیرساکنان آسیب یبرا یشماره تلفن مرکزاست. شهرداری همچنین 

 یالقیی و تفرجگاهسواحل  ،یجنگل یهاپارک نگیپارک تیمحدود -

                                                           
 

37 https://www.denhaag.nl/en/in-the-city/news/coronavirus-in-the-hague.htm 
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 یالقیی یاهاستفاده از خانه .است شدهبسته یحیتفرها و مناطق سواحل، پارک یکیبزرگ در نزد نگیامکانات پارک

ط مشترک توالت و دوش توس یهاسیسروهمچنین  .ستیمجاز ن مدتکوتاه التیو اجاره تعط حیتفر یبرا یساحل

 بندیاپ نیخوب به قوان یدر منطقه هاگلندن در صورت لزوم افراد .است شدهتعطیل یحیهای تفرو پارک هاکمپ

 یقط براو ف مانندمیدر خانه  هاآنکنند: مردم درک می تیاکثروجود بااین خواهند شد. مهیشده و جر خیتوب ستندین

روی در پیاده یخود را برا تیکنند و فعالمی تیمتر را رعا 1.5 منی، مسافت اروندمی رونیالزم به ب یدهایانجام خر

 نیاهای تفریحی است. مکان عدم مراجعه به یبرا مشاوره آمادهشهرداری همچنین  کنند.اطراف بلوک محدود می

  است. گریکدیاز  یفاصله کاف یفرصت برا جادیاز افراد و ا یهای بزرگگروه یریگاز شکل یریجلوگ یمشاوره برا

  یهای پزشکمراقبت ی( براIDبه شناسه) ازین خصوصدر  یریگسخت کاهش-

. دینشان ده یخدمات درمان دهندهارائهرا به  ییشناسا IDمعتبر از  شکلیک دی، بایمعالجه پزشک افتیدر یبرادر الهه 

. وزارت بهداشت، شودمیسال اعمال  14 ریهمه، ازجمله کودکان ز یبرا یهای پزشکمراقبت یبرا ییشناسا ID به ازین

د کرونا اسنا روسیبحران و افتنیاعالم کرده است که مراکز بهداشت و درمان اجازه دارند تا خاتمه  زشرفاه و ور

 شده را بپذیرند. یشناسه منقض

  محدودیت فعالیت بازار و الزامات تردد در بازار -

شد. فروشندگان بازار فقط مجاز به  بازخواهد 17:00تا  9جمعه و شنبه از ساعت ، چهارشنبه، دوشنبه یروزها ،بازار

 یدر ورود که این امر کنند یرا ط طرفهیک یروی اجبارپیاده ریمس کی دیمردم با هستند. یفروش اقالم خوراک

از شلوغ شدن بازار در داخل  یریمنظور جلوگبه زمانیکدر  دکنندگانیاز بازد ی. تعداد محدودشوندمی میتنظ

اصل ح نانیاطم بازار شوند. سرپرستانیاز هم جدا م هاآن نیدر ب ی موجودبازار با فضا یها. غرفهشوندمی رشیپذ

 زین یمحل یتجار شخوانیپ کی HFMدر  .گیرندمیفاصله  گریکدیاز  یمتر 1.5 هکنند که افراد از فاصلمی

 ز طریق اینرا ا کرونا لیبه دل شدهانجامدر مورد اقدامات خود  یو نگران سؤالتوانند مشاغل می است که شدهبینیپیش

 پیگیری کنند. شخوانیپ

  هاخانوادهاز  تیحما یبرا تیساوبیک  یاندازراه -
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ان به زب سایتوبکرده است.  جادیدر زمان بحران کرونا ا هاخانوادهکمک به  یبرا ژهیو سایتوب کی یشهردار

  :دهدمیرا ارائه  ریزو محتوای به شما اطالعات  یهلند

 ها در خانهو مقابله با تنش یریجلوگ 

 نیوالد یبرا ییراهنما  

 و جلوگیری از عدم تحرکسالم  یسبک زندگ کی یبرا ینکات 

 آنالین ایرایانه هایبازی 

  در منزل فرزندان با خالقانه  هایفعالیتمحتوی برای انجام 

  هاخانمانیبپناهگاه و فراخوان کمک به  بینیپیش -

افتتاح کرده  Rode Kruisو  Kessler Stichting ،Leger des Heilsخانمان به همراه پناهگاه بی 2شهرداری 

 شدهعیینتعنوان پناهگاه هتل به کی. شودمیهای محدود ارائه باز هستند. پناهگاه به گروه روزشبانهاست. هر دو مکان 

 اندشده خانمانکه تازه بی ی. به افرادگیرندمی ارپناهگاه جداگانه قر کیدر  یمشکالت بهداشت یاست. افراد دارا

همه ساکنان  یبرا یدرخواست فور همچنین با ارائه .رندیتماس بگ یشهردار Daklozenloketبا  شودمی هیتوص

یی و تا مین سرپناه سعی شده است مشکالت این قشر در شرایط بحرانی به حداقل غذا هایوعده نیتأمدر زمینه  ههال

 شده است. مدتطوالنید درخواست کمک دارن یکه سابقه پرستار یداوطلبان کاهش یابد. از

  یدر کتابخانه مرکز نیآنال سیتدر مطالبارائه تهسیالت برای ضبط  -

. دهدمیارائه  یکتابخانه مرکز یویرا در استود نیآنال سیبه معلمان مدارس الهه امکان ضبط مواد تدر یشهردار

ش به دانش آموزان / دان گرید هایکانال ای وبیوتیتواند در کوتاه که مدرسه می یآموزش هایفیلمتوانند می هاآن

هرداری ش کمک کند. شیرایتواند به ومی نیو همچن دهدمی ارائهرا  ایحرفه فنی یبانیپشت یارائه دهد. شهردار جویان

یوتر ندارد، امکان درخواست کامپ وتریکامپ ای تاپ لب که در منزل دسترسی به یادانش آموزان مدرسه یبراهمچنین 
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 أمینتکامپیوتر یا لب تاب را انجام شود که مدرسه نتواند  یتواند در صورتامر می نیا کرده استو تهیه آن را فراهم 

 کند.

 توکیو حکومت محلی  -4-7-4

توسط دولت  تیسا نیاایجاد کرد.  38دولت توکیو در نخستین گام یک سایت تخصصی برای موضوع کروناویروس

 است که سایت این نیا هدف است. شدهیهته COVID-19اطالعات در مورد  نیمنظور ارائه آخربه ویشهر توککالن

ر دسترس ددرک برای عموم شهروندان طرفانه و قابلیبو  آسانصورت توکیو را به شهرکالناطالعات شیوع کرونا در 

 درک وضعیت دهد تا ضمناجازه می ویاز توک یدکنندگانبازد نیها و همچنامر به ساکنان، شرکت نی. اقرار دهد

 و الزم را داشته باشند. یاطیدر مورد اقدامات احت حیاطالعات صحاضطراری، 

 راهنمای اقدامات برای ساکنین -

ترین اقدام در این بخش شود. مهمانجام میی و بهداشت عموم یرفاه اجتماعاداره توسط  عمدتاًاقدامات این بخش 

 صورت مداوم با شهروندان در ارتباط است. پیشنهادات برای ساکنین:است که به COVID-19 یمرکز مشاوره تلفن ایجاد

 دیو در خانه بمان دیکن یمناطق شلوغ خوددار از. 

 دییدست خود را مرتباً بشو:عفونت وعیاز ش یریجلوگ یبرا . 

  دیعطسه، دهان خود را بپوشان ایهنگام سرفه. 

 دیخود نظارت کن یسالمت تیو بر وضع دیمنظم داشته باش یسبک زندگ کی. 

 وکارهاکسباقدامات برای  -

ارائه  ویهر توکشو کار، دولت کالن یامور صنعت در مقابله با کرونا توسط اداره وکارهاکسببیشتر خدمات مرتبط با 

 شود:ها شامل موارد زیر میترین آنشود که مهممی

 ریهای کوچک و متوسط است که تحت تأثشرکت یبرا نی ونیلیم 280ی به مبلغ وام اضطرار کاعطای ی 

COVID-19  .قرار دارند 

  ونیلیم 2.5 ارانهی)حد کنندرا تولید میکار از راه دور افزارهای یی که تجهیزات و نرمهاشرکتدادن یارانه به 

 . است( 10/10 ارانهیاست، نرخ  نی
                                                           

 

38 https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/en/ 
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 از  یناش یتیریاعزام کارشناسان در مورد مسائل مدCOVID-19 -های کوچک و متوسط که شرکت یبرا

صورت همچون مشاور مشاغل کوچک و متوسط را به یقرار دارند، ما متخصصان COVID-19 ریتحت تأث

 (گانیبار در هر شرکت، را 4. )حداکثر دهیمیمشاوره م تیریکنیم و در مورد بهبود مداعزام می گانیرا

 پول تیریگردش و مددر مورد  های کوچک و متوسطشرکت یبرا ژهیمشاوره و 

 یخدمات مشاوره کار اضطرار 

 مربوط به  هاییو مرخص التیدر مورد تعط مشاورهCOVID-19مرتبط با مرخصی و تعطیالت  تی، آزار و اذ

 رهیدر محل کار و غکارمندان 

 "Smooth Biz"کار و  یافزارنرم ابتکاراتی: شرکت هاییتو فعال یکار دیجد یهاسبک یبرا وی: مدل توک

 ویتوک هاییدر باز کیتراف ازدحاماز راه دور جهت کاهش 

 آتالنتا شهرداری  -4-7-5

 فرمان اجرایی شهردار آتالنتا

عنوان باالترین مقام اجرایی شهر حق دارد تا تمامی یا )ب( قانون شهر آتالنتا، شهردار به 181بر اساس بند دوم ماده 

 موقع اجرا گذارد:وضعیت اضطراری بههای ذیل را پس از اعالم بخشی از گزینه

 استفاده از کارمندان دولت عالوه بر نیروی پلیس برای کمک به حفظ امنیت و جان و اموال شهروندان.  (1

 ای در شهر که وضعیت آن اضطراری است.روها و ترسیم رمزهای منطقهها و پیادهیابانخبستن  (2

 اجرای مقررات مربوط به شرایط اضطراری. (3

 اضطراری. ههای اقتصادی در منطقهبستن بنگا (4

 شوند.ی دولتی و سایر تأسیساتی که برای اهداف عمومی استفاده میهاساختماناز  هرکدامبستن تمامی یا  (5

 انجام هرگونه اقدام ضروری برای حفظ جان و مال شهروندان. (6

نفر در  50یش از اعالم وضعیت اضطراری و ممنوعیت موقت برگزاری هرگونه اجتماع یا مراسم با حضور ب (7

  شهر

نفر به باال دارند، بر اساس اصول راهنمای  50و مراکز عمومی شهر آتالنتا که ظرفیت  هارستورانتعطیلی تمامی  (8

 نفر. 50ها به کمتر از ها و محدود نمودن ظرفیت آنیماریبکنترل 
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ه اداره ی هرگونه مراسم بی شهر آتالنتا و دستور عدم اعطای مجوز برگزارهاپارکتعطیلی مراکز تفریحی و  (9

و سایر  19اجتماعی در پاسخ به شیوع بیماری کووید  هضرورت اجرای معیارهای حفظ فاصلپلیس با توجه به

 اهداف.

ای الین آتالنتا، موسسه بانکی آتالنتا لند، اینوست آتالنتا، شرکدعوت از سازمان مسکن آتالنتا، شرکت بلت (10

روزه برای تخلیه از تاریخ صدور  60النتا جهت اعطای مهلت قانونی اجتماعی آت همسکن و دپارتمان توسع

 این دستور و سایر اهداف.

شهر آتالنتا ملزم هستند در محل اقامت خود بمانند؛ اجازه خروج تنها به  هتمامی شهروندان ساکن در محدود (11

خانمان معافیت افراد بی کنند؛های ویژه دولتی خدمت میافرادی که نیاز به خدمات ضروری دارند یا در بخش

ها ها ملزم هستند برای خود سرپناهی بیابند و دولت و سایر نهادها این امکان را برای آناز این دستور اما آن

های غیرضروری در داخل شهر آتالنتا؛ ممنوعیت هرگونه تجمع یلی تمامی فعالیتتعطفراهم آورند؛ دستور 

 غیرضروری به هر تعداد؛ و سایر اهداف.

 کرونا وعیش با مقابله جهت مختلف یهایشهردار اقدامات خالصه-11 جدول

 اکرون وعیش با مقابله جهت مختلف یهاداریرشه اقدامات خالصه

اوتریخت  ●

 هلند

 ها و فضاهای سبزبازگذاردن پارک ●

 بستن اماکن تفریحی عمومی ●

 دعوت از مردم برای رعایت فاصله اجتماعی  ●

 تصویب راهنمای فعالیت مراکز خرید ●

 کنندهلغو تمامی رویدادها و جلسات با هر تعداد شرکت ●

 ها به عنوان مسئول کنترل قواعد وضع شده از سوی دولتتعیین شهرداری ●

 اعالم سلسله اقداماتی در دفاع از کارآفرینان ●

 لغو تمامی جلسات شورای شهر تا هفتم آوریل ●

 لیات و اقساطگیری در مورد اجاره و ماسهل ●

 هافروشیها و خردهسراها، هتلتصویب مقرراتی راجع به فعالیت مهمان ●

 هاهای ویژه به خوداشتغالتسهیل پرداخت کمک ●

 هالیفاکس

 کانادا ●

 تالش برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و کاهش اثرات آن ●

 دورکاری کارمندان شهرداری در صورت امکان ●

 افزایش دفعات نظافت  ●

 های عمومیکلیه شعب کتابخانه بستن ●
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 های شهرداریها و برنامهارائه اطالعات به روز و منظم در مورد فعالیت ●

 تعطیلی کلیه مراکز تفریحی شهرداری ●

 مسافری ادامه کار خدمات ترابری و همزمان محدود نمودن ظرفیت ●

 تا حد ممکن های مختلفالین برای دریافت و رسیدگی به درخواستاستفاده از ابزارهای آن ●

 الهه

 هلند ●

 تسهیل و رایان نمودن پارکینگ برای پرستاران و کارکنان بخش بهداشت ●

 های دیگرانتشار اطالعات به زبان ●

 ییالقی تفرجگاه و سواحل جنگلی، هایپارک پارکینگ محدودیت ●

  پزشکی هایمراقبت برای( ID)شناسه به نیاز خصوص در گیریسخت کاهش ●

  بازار در تردد الزامات و بازار فعالیت محدودیت ●

  هاخانواده از حمایت برای سایتوب یک اندازیراه ●

  هاخانمانبی به کمک فراخوان و پناهگاه بینیپیش ●

  مرکزی کتابخانه در آنالین تدریس ضبط کردن مطالب ●

 توکیو

 ژاپن ●

 صدور راهنمای اقدامات برای ساکنین ●

o دیو در خانه بمان دیکن یمناطق شلوغ خوددار از. 

o دییدست خود را مرتباً بشو :عفونت وعیاز ش یریجلوگ یبرا. 

o  دیعطسه، دهان خود را بپوشان ایهنگام سرفه. 

o دیخود نظارت کن یسالمت تیو بر وضع دیمنظم داشته باش یسبک زندگ کی. 

 وکارهاصدور راهنمای کسب ●

o های کوچک و متوسط شرکت یبرا نی ونیلیم 280ی به مبلغ وام اضطرار کاعطای ی

 قرار دارند.  COVID-19 ریاست که تحت تأث

o  را تولید کار از راه دور افزارهای یی که تجهیزات و نرمهاشرکتدادن یارانه به

 . است( 10/10 ارانهیاست، نرخ  نی ونیلیم 2.5 ارانهی)حد کنندمی

o از  یناش یتیریاعزام کارشناسان در مورد مسائل مدCOVID-19 -های شرکت یبرا

همچون مشاور  یقرار دارند، ما متخصصان COVID-19 ریکوچک و متوسط که تحت تأث

 تیریکنیم و در مورد بهبود مداعزام می گانیصورت رامشاغل کوچک و متوسط را به

 (گانیبار در هر شرکت، را 4. )حداکثر دهیمیمشاوره م

o پول تیریگردش و مددر مورد  های کوچک و متوسطشرکت یبرا ژهیمشاوره و 

o یخدمات مشاوره کار اضطرار 
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o مربوط به  هاییو مرخص التیدر مورد تعط مشاورهCOVID-19مرتبط با  تی، آزار و اذ

 رهیدر محل کار و غمرخصی و تعطیالت کارمندان 

o "Smooth Biz"ی: شرکت هاییتو فعال یکار دیجد یهاسبک یبرا وی: مدل توک

 ویتوک هاییدر باز کیتراف ازدحامراه دور جهت کاهش  کار ازی و افزارنرم ابتکارات

 آتالنتا

 آمریکا ●

 استفاده از کارمندان دولت عالوه بر نیروی پلیس برای کمک به حفظ امنیت و جان و اموال شهروندان.  ●

 ای در شهر که وضعیت آن اضطراری است.روها و ترسیم رمزهای منطقهها و پیادهیابانخبستن  ●

 مربوط به شرایط اضطراری.اجرای مقررات  ●

 های اقتصادی در منطقه اضطراری.بستن بنگاه ●

 شوند.ی دولتی و سایر تأسیساتی که برای اهداف عمومی استفاده میهاساختماناز  هرکدامبستن تمامی یا  ●

 انجام هرگونه اقدام ضروری برای حفظ جان و مال شهروندان. ●

نفر در  50اعالم وضعیت اضطراری و ممنوعیت موقت برگزاری هرگونه اجتماع یا مراسم با حضور بیش از  ●

 شهر 

نفر به باال دارند، بر اساس اصول  50و مراکز عمومی شهر آتالنتا که ظرفیت  هارستورانتعطیلی تمامی  ●

 ر.نف 50ها به کمتر از ها و محدود نمودن ظرفیت آنیماریبراهنمای کنترل 

ی شهر آتالنتا و دستور عدم اعطای مجوز برگزاری هرگونه مراسم به هاپارکتعطیلی مراکز تفریحی و  ●

 19ضرورت اجرای معیارهای حفظ فاصله اجتماعی در پاسخ به شیوع بیماری کووید اداره پلیس با توجه به

 و سایر اهداف.

تا، ه بانکی آتالنتا لند، اینوست آتالنالین آتالنتا، موسسدعوت از سازمان مسکن آتالنتا، شرکت بلت ●

روزه برای تخلیه از  60شرکای مسکن و دپارتمان توسعه اجتماعی آتالنتا جهت اعطای مهلت قانونی 

 تاریخ صدور این دستور و سایر اهداف.

تمامی شهروندان ساکن در محدوده شهر آتالنتا ملزم هستند در محل اقامت خود بمانند؛ اجازه خروج تنها  ●

کنند؛ معافیت افراد های ویژه دولتی خدمت میافرادی که نیاز به خدمات ضروری دارند یا در بخش به

ها ملزم هستند برای خود سرپناهی بیابند و دولت و سایر نهادها این امکان را خانمان از این دستور اما آنبی

داخل شهر آتالنتا؛ ممنوعیت  های غیرضروری دریلی تمامی فعالیتتعطها فراهم آورند؛ دستور برای آن

 هرگونه تجمع غیرضروری به هر تعداد؛ و سایر اهداف.
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 پیامد کلیدی کروناویروس برای مدیران شهری و شهرسازانده -4-8

ثمر، بی شود. فضاهای عمومیفضاهای جمعی خالی در شهرها مشاهده می 19-کوویدبا فراگیر شدن بحران ناشی از 

فت توان گمی سوگواری جمعی برای فضاهای عمومی است. خالی واقعیتی جهانی و هایمتروک و مکان یهاخیابان

ی، های خالهایی خودجوش در سالندر این روزها کنسرتاست.  گیراز قربانیان این بیماری همهقلمرو عمومی یکی 

جدیدنظر تدر اصول خود  باید شهرسازهاکه  رسدبه نظر میبنابراین  شوند.های خالی و از بالکن منازل اجرا میگاهمیدان

ق هایی است که مردم عاشها، ایجاد شادی با ایجاد مکانعنوان کسانی که وظیفه و هدف آنبه - نداز نو بساز کنند و

 شود:پیشنهاد میبه شهرسازان 19-کوویدبحران  هایآموختهبرای تأمل بیشتر به عنوان درس نکته زیر، ده ها هستندآن

)باید(  طراحی شهری. ( و رفتار وجود داردکالبدیبین محیط ) یمتقابل هرابط .اصول نباید فراموش شوند -1

انجام  وقتی این کار درست. هدرا شکل د شدهساختهمحیط  باید بتواندرفتارها و احساسات خاصی را تسهیل کند، و 

گرفته در نظر  تیدرسبه افتدمیکه این ارتباط در آن اتفاق  هاییزمینه، وقتی شودوقتی این رابطه درک و تشویق ، شود

، در حال حاضر .دشومیایجاد  در جامعهایمنی ، بهداشتی، فردی، محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی،  -، ارزش شود

  .است ریختههمبه نظم کنونی فضای شهری رفته واز دست  بخشی از این معادله

مثال، نوانعبه. در نظر داشته باشندرا ها همه زمینه تطبیق فضاهای عمومی با -توانایی - «هزینه»باید طراحان شهری، 

فرماندار  ان مثالبه عنو. را محدود کندها یا نشستن در یک محوطه استفاده از پارک گذاری فیزیکی نبایدرعایت فاصله

های در خانه دارند، به یکی از پارک کودکهایی که ویژه خانوادهبه-نیویورک، اندرو کوومو، پیشنهاد کرد که افراد 

وجود تنظیم  و قابل جابجایی های قابلصندلی اگر شده باشندخوبی طراحی بهاگر فضاهای عمومی  .عمومی شهر بروند

عنوان مکانی برای یک پناهگاه، به عنوانبهتواند می شود. فضای عمومیمی راهمفداشته باشد، این امکان برای بسیاری 

 .عمل کند .نشود معنابیعنوان مکانی که داللت دارد، به 39طور که کوموترمیم، یا همان

                                                           
 

39 Cuomo 
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 نیاز استبنابراین  ند.هست شده اجتماعیساختهیک پدیده  هامکان :بازاندیشی شود 40ساخت مکان  از هدف -2

 یهارسانه- مجازی هایاز مکان های زیادینمونهدر حال حاضر . یابدگسترش  بازاندیشی شود و «مکان»از تعریف  تا

از اگر هدف . وجود داردضاهای مجازی و حتی ف شدهتقویتهای مجازی، وبینارها، مکان کار هایمکان، اجتماعی

 های غیرفیزیکیو مکان مجازی هایجاذبهافراد است، آیا این شامل  جذب برای جاذبهایجاد  طراحی فضای شهری،

 ،کنند های واقعی جایگزینمکان مانند را شهروندانارتباط فیزیکی  توانندها نمیاین مکاندر حال حاضر  شود؟نیز می

 هتوان از طریق وب کم بتنها مینه تصور کرد: در این صورتاماکن عمومی  یک جایگزین مجازی برایتوان میاما 

 توان با سایر افراد بازدیدکننده تعامل دوسویه داشت. می بلکه، ها رفتپارک

گذاری اجتماعی اما این فاصله ناآشنا هستند. بسیاراجتماعی  گذاریفاصله رعایتبا عموم شهروندان در حال حاضر 

 یکرونایزندگی غیر روز که در هر افرادی برای بسیاری ازبرای بخشی از شهروندان همیشه وجود داشته است. 

ه امروز ان و غیره تا بافراد دارای معلولیت، افراد مسن، بیمار .شرکت کنند هاجاذبهلحاظ جسمی در این  توانند ازنمی

 ری است که در حال حاضاین عدم دسترسی یکی از موضوعات چگونه از خدمات محله و شهر خود برخوردار بودند؟

 ی که قابلیت دسترسی ندارند وباید افرادهای کرونا این است که آموختهیکی از درس وجود دارد و باید حل شود.

 ضاهایف بازطراحی بیش از گذشته در نظر گرفت و دررا  شان نیستمجازی در دسترس هایمحیطهای بصری جنبه

 رمانید و لجستیکی فضاهای عنوان به آنها از بتوان هاییبحران چنین بروز زمان در که کرد عمل نحوی به عمومی

 .کرد استفاده

وه طراحی که شی کندرا نمایان میاین واقعیت گیری جهانی نتیجه نهایی این همه :تساوی حقوقتأمل درباره  -3

، مردم بتدادر ا :کندمیمسأله اصلی را در سیستم ایجاد این بحران چند  .نظر ساختاری نابرابر است از -شهرها- هامکان

سواری و دوچرخههای جایگزین مانند از روشآن  جایبهو  کمتر استفاده کردندعمومی  ونقلوسایل حملاز 

 افتدمیاتفاق ن ، این موضوعپذیر نیستروی امکانسواری یا پیادهبرای کسانی که دوچرخه .کنندمیاستفاده روی پیاده
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ها یا معلولیت دارند که مانع از انجام آن ،اندطراحی نشده مدهاکه برای این  کنندهایی زندگی میها در مکانزیرا آن

  .دکننیماجتماعی را تجربه  گذاریفاصله همیشهکنند  سواریتوانند راه بروند یا دوچرخهکسانی که نمی .شودمی

سیاری از ب زودیبهیست. سفارش خودروهای آنالین و شخصی نیز ممکن نو برای برخی دیگر از مردم امکان استفاده 

ها از آنیا سلب مالکیت  افراد از محل کار اخراج احتمال بنابراین. مردم در معرض خطر عدم پرداخت حقوق هستند

ی که یا افرادو  ندارندامنیت غذایی  ، افرادی کههستند خانمانبی مردمی که .معضل بعدی خواهد بودسکونت محل 

شد که باید الزامی با در تعریف مکان عدالتندارند باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. دسترسی به خدمات درمانی 

را های فراگیر و عادالنه در ایجاد مکانشکست جمعی  این ویروس نمایی از .برای همه ایجاد شودعالی  هایمکان

 دهد. نشان می

، یعنی فرسهای طراحی شهری در تأثیرگذاری بر انتخاب حالت برخی از جنبه: است پیوستههمبه چیزهمه -4

زیکی، عالوه بر محیط فی مسائل اجتماعیهمچنین . است موارد از سایر ترهای دیگر، اساسیروی در مقابل گزینهپیاده

های ر شامل تفاوتعوامل دیگتأثیرگذار است. ها از طراحی شهری روی، نحوه درک آنبر تصمیم مردم برای پیاده

های مذهبی یا فرهنگی( و اختالف سطح شناختی )مانند وابستگیفردی )مانند سن، جنس(، اختالف سطح جامعه

شده اختهد که چگونه محیط سرقاطع ارزیابی ک طورتوان بهنمی است و پیوستههمچیز بههمه درواقع. جغرافیایی است

کرده  تررپذیرا آسیب پذیرآسیب شهرو  «شودمی» گیراین بیماری همهبه عبارتی دیگر،  .رگذار خواهد بودتأثیبر رفتار 

 پیش از آنکه شهرسازان برای آن آمادگی داشته باشند.

 وافته کاهش ی ایگلخانهانتشار گازهای  این روزهاشود: منفی توجه  پیامدهای ناخواسته مثبت و به -5

آیا است. دهبهتر شاجتماعی  گذاریفاصله و نطینهقردر اثر جهان های قسمتکیفیت هوا در چین، ایتالیا و بسیاری از 

حال، در پاسخ به این موضوع، عالوه بر ؟ بااینبود ممکن این تأثیراتگیر، همهاین ویروس در صورت عدم مواجهه با 

 شهروندان رسیانکار دستگرفته شود. ی چنین اقداماتی نیز در نظر اید عواقب منفایجاد آشفتگی در زندگی روزمره، ب

ز ا گیریبهرهتا عدم فعالیت بدنی، و عدم  انزوااز  داشت؛ در پی خواهجدی د ایچندالیهبه زندگی عمومی عواقب 

 . آمدحضور در فضاهای شهری و معاشرت با شهروندان به دست میکه از  هاییلذت
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ت که سرانجام جهان به این نتیجه رسیده اس: شود، نزدیکتر هستندآنچه تصور میبحران و مشکالت از -6

قدام برای مدیریت آن باید با سرعت او  آوردمیرا برای بشریت به وجود  وضعیتیگیر و خطرناک چه این بیماری همه

 رد.اعمال ک گیری را در تمامی ابعاداقدام حاصل از این همهفوریت  باید بتوان. کرد

چقدر  ی نشان داده است کهگیراین همه  شهرها توجه شود:در مورد سیستم حاکمیت  طورجدیبهباید  -7

طور به مومیدر حقیقت، فضاهای عمتکی است.  گراییمصرفسیستمی که به -هستند شکننده  های مدیریتیسیستم

هی از این بحران در سطح محلی بخش قابل توجد. شومیمحسوب خدمت  کنندهمصرفعنوان فضاهای اول مستقیم به

 . گیری و حاکمیتی را مورد بازاندیشی قرار دادو حتی ملی قابل حل نیست. بنابراین باید سطوح مختلف تصمیم

ندگی های مربوط به بهداشت عمومی بر زاولین باری نیست که نگرانیاین ازحد باشیم: مراقب اصالح بیش -8

در  ،کنند که شاید شهرهای متراکمتصور می ایعدهاست. در طول این بحران، گذاشته تأثیرعمومی  هایریزیبرنامهو 

 که برخی دیگر خاطرنشان کردند که بسیاری از مرکزهاینباشند، درحالی کنندهخسته، گیرهای همهبیماری بامواجهه 

. در «دانیمنمی ما»که  این است باید در مرکز توجه قرار گیردآنچه که اکنون  .اصلی درواقع در حومه شهرها بودند

 واشکافیکه این موضوع را  و خواهند گرفت گرفتهشکلشماری های تحقیقاتی بیها و پروژهنامهحال حاضر پایان

ن، از باال به پایی هایسیاستاز  ایزدهشتابد و به طرز شوهای تاریخ توجه کنند. در ضمن، مهم است که به درس

 های ماریبی شیوع تاریخ، طول در د.شوهره در فضاهای عمومی استفاده ناکم یا تغییر شدید چمحدود و محدود به تر

 دهه در وبا گیرهمه بیماری با مبارزه مثال، برای: استکرده خلق شهری طراحی در مختلفی را هاینوآوری مشابه

 ازدحام از جلوگیری برای را بندیمنطقه جدید قوانین تدوین و جدید فاضالب و کشیلوله هایسیستم ساخت ،1800

 .کرد ضروری حد از بیش

برای رسیدن به هدف باشد، نه یک هدف  ایوسیلهباید  فناوریواضح است که  :فناوری نقش مهمی دارد -9

است، از امکان دسترسی رایگان به کاربران آموزشی که  یافته بیشتری اهمیتتکنولوژی در این بحران  .برای خود

 گذاریفاصلهشده در چین برای تسهیل تحویل داده هایرباتآنالین خود قرار دهند تا  هایدورهبرای  خواهندمی

عنوان توان بهچگونه می که سؤال این است هایی برای سنجش میزان در معرض خطر قرار گرفتن.تا اپلیکیشن اجتماعی
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نهادهای  ا؟ باید برداستفاده ک یگیردر همه شهروندان داشتننگهسازندگان شهر از قدرت فناوری برای ایمن مدیران و 

 جدیدی به دست بیاید. هایحلراهتا  مدنی همکاری شود

کر برای تف -گیرنفس - ایجاد شده است؛در اینجا فرصتی : به هدر رود بحراننباید اجازه داد که -10

رآمد د مدیریت شهری از فضاهای عمومی شهر،مدت و بلندمدت. ریزی کوتاهی و تاکتیکی، برای برنامهاستراتژیک

. بنابراین این زمان برای یک رویکرد استراتژیک نیستند هامکاندر آن  اکنونهم مردم، در حالی که دکنمیکسب 

فکر ، اکنون فرصت مناسبی برای خالقانه اندیشیدن. ذکر شدندبرای رسیدگی به کلیه موضوعاتی است که در اینجا 

وری آمرسومات و از نو دیدن است برای طراحی و ایجاد شهرهایی منطبق بر عدالت، شمولیت، تاب کردن در خارج از

  و مقاومت.
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