
حالت  برای  ستراتیژی حکومتو  گیپالن آماد
۱۹-پاندمی کووید اضطراری   

 
تجدید نظر   ۱۹-با پاندمی کووید بارزهخود را برای م اضطراری  ستراتیژی پالن و حکومت

و   پاندمی می باشد. مقامات ملی داشتن کنترولتحت است. ھدف اساسی این ستراتیژی  نموده
 الزم و در صورت ضرورت تدابیر و اقدامات نمودهباید وضعیت را از نزدیک مشاھده  محلی

د. نرا اتخاذ نمای   
 

 زنده گی عادی با آماده گی ھای بیشتر گردید. ۀسپتامبر، ناروی وارد یک مرحل ۲۵گشایی جامعھ بھ تاریخ در باز
جامعھ ما با  .استگی روزمره تحت تأثیر این بیماری ھمھ گیر زنده  ھنوز ھم پاندمی کرونا غیر قابل پیش بینی است و

یک وضعیت جدی مواجھ بوده،  عفونت و فشار باالی خدمات صحی و مراقبتی در حال افزایش است. وضعیت فعلی 
ایجاب می کند کھ تدابیر و اقدامات سختگیرانھ اتخاذ شود. بنا براین، حکومت تدابیر و اقدامات متعددی را بھ سطح ملی  

 و محلی اتخاذ مینماید. 
 

زمینھ ھای مھم بھ روز می شود. در حال   از ، اما در برخیرا تشکیل میدھد فعلی اساس ستراتیژی قبلی ستراتیژی
باعث باربیماری و فشار بر  پاندمی کروناکھ  پاندمی است تا داشتن کنترول تحتحاضر ھدف اساسی این ستراتیژی 

گردد و از اقتصاد محافظت شود. ئھ گونھ مناسب ارا. در عین حال باید خدمات عامھ بھ نگرددخدمات صحی و مراقبتی   
 

پذیر است. از فشار بر شفاخانھ ھا و خدمات وضعیت خدمات صحی و مراقبتی بھ علت بیماری ھمھ گیر کرونا آسیب 
شده است و مقامات صحی  بھ کنترول أکیدبنا بر این، در ستراتیژی حکومت ت .گرددصحی شاروالی ھا باید اجتناب 

بھ سرعت کاھش و یا افزایش دھند.   تدابیر و اقدامات را ،با در نظر داشت وضعیت ملی و محلی باید بتوانند  
 

گی ھا را حفظ کنند تا تدابیر و اقدامات ، شاروالی ھا و سایر مراجع باید سطح مشخص آماده این ھدفرسیدن بھ برای 
پاندمی است.برای حفظ کنترول  کنند. آماده گی وسیلھ مھم برای عکس العمل سریع عملیرا بھ سرعت    

 شاخص ھای کنترول و مدیریت

باید اساس ارزیابی خطر و اقدامات  شاخص ھای کنترول و مدیریت در این ستراتیژی تنظیم و واضح شده است کھ 

شش شاخص ذیل باید بھ حیث اساس ارزیابی اقدامات استفاده شود: وقایوی را تشکیل دھد.  

 موجود در شفاخانھ ھا ۀۀ جدید و اشخاص بستر شدبستر شد تعداد افرادی •

 تعداد افراد بستر شده در بخش ھای عاجل  •

 تقسیم بندی افراد بستر شده بھ اساس سن •
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 الجھ در شفاخانھ ھا عظرفیت م •

 ھا  اروالیظرفیت خدمات صحی و مراقبتی در ش •

 پوشش واکسیناسیون •

 تعداد افراد مصاب •

این  در   د موجود است.ابھامات زیا پاندمیدر مورد این  غیر قابل پیش بینی است و ھنور ھم ۱۹-پاندمی کووید
:شده است پیش بینیاحتمالی پاندمی ل ستراتیژی سھ تحو  

 گسترش عفونت بر جامعھ گیرچشمعواقب سطح پایین بستر شدن افراد و عدم  •
ً نسبتسطح  • حدی تحت تأثیر یک بستر شدن اشخاص در شفاخانھ ھا و گسترش عفونت کھ جامعھ را تا  لندب ا

 قرار میدھد. 
حد جدی تحت تأثیر قرار یک و گسترش عفونت کھ جامعھ را تا  سطح بلند بستر شدن افراد در شفاخانھ ھا •

 میدھد

 

بر کھ می تواند  عمده یی پنج عامل. موجود استدر مورد آن ابھامات زیاد ھستند کھ   پاندمیاین ھا تحوالت احتمالی 
انواع  یا عفونت، گسترش ویروس در زمستان، و از واکسیناسیون  بعد حفاظت سطح: شدار باذرگیتأث پاندمیگسترش 

. و بروز سایر عفونت ھای تنفسیرعایت توصیھ ھای وقایوی عفونت تغییر یافتھ،  صوصیاتبا خ جدید ویروس  

گی نظارت و آماده   

  ضرورتو در صورت  نظارت نمودهوضعیت را از نزدیک  ملی و محلیبرای حفظ کنترل، مھم است کھ مقامات  
 ۲۰۲۲ پریلالی اواخر ماه ا ھا گیه بنابراین دولت تصمیم گرفتھ است کھ سطح کنونی آماد الزم را اتخاذ کنند. اقدامات

 .حفظ شود

  تا بتوانند گی داشتھ باشندکنترول پاندمی مھم بوده است. شاروالی ھا و مراکز صحی باید آماده برای  TISKاقدامات 
یک   تست آمادهدر یک ھفتھ در صد جمیعت تست ھای سریع را توزیع کنند. آنھا ھمچنین باید  ۱۰در یک ھفتھ برای 

بتوانند پنج در صد از جمیعت  تادھند را افزایش  خویش در صد از جمیعیت باشند و بتوانند در ظرف پنج روز ظرفیت
 را در یک ھفتھ تست کنند. 
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