
گی  ستراتیژی طویل المدت برای عادی ساختن زند

 روزمره 

 

را گی پاندمی کرونا اکنون در یک مرحله جدید قرار دارد، اما ما هنوز هم باید با ویروس کرونا زنده 

 است  نمودهتهیه  برای مدیریت این بیماری را ژی و برنامه اضطراریییک سترات حکومت . ادامه دهیم

برنامه ریزی   ،نظارت  ،۱۹-گی با کووید برای زند در آینده  کند. و وضعیت را از نزدیک دنبال می

 د. نمی باش اقدامات  مهم ترین ۀاز جملواکسیناسیون  تطبیق خوب و

 

تا حد   یاقتصاد فعالیت های و جامعه باز نگه داشته در عین حال و ستصحت ماهدف مدیریت مراقبت از زندگی و 

، ظرفیت و  خوب  نظارت در آینده باید احتمالی هایمدیریت سناریو برای. پیدا می کندادامه امکان به طور معمول 

. الزم موجود باشد آمادگی  

 

؛ یعنی  میگوید: ما زندگی روزمره را دوباره به دست آورده ایم انگویل شیرکول وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی

بعد از   ۱۹-کوویدئه توصیه های وقایوی در مورد . اراتصمیم نخواهد گرفتیگر در مورد اقدامات وقایوی حکومت د 

 می باشد. ها  اروالیو ش (FHIانستیتوت صحت عامه ) این مسؤلیت

 

جامعهآمادگی   

خدمات نگین بیماری می شود و یا هم باعث فشار بر ی باعث بار س پاندمد که خطر اگر نظارت و ارزیابی نشان ده

 طرحدهد. وری نشان کس العمل فع۱۹-کووید پاندمیرسیدگی به  ، جامعه باید به اساس پالن اضطراریصحی میگردد

 ادامه خواهد داشت.   ۲۰۲۳الی ماه جون  مذکور

 .، خطر و پیامدهای موجود در جامعه باشدعفونت مدیریت شرایط باید هدفمند و بر اساس وضعیتشیرکول می افزاید: 

                      ی را تشکیل دهد.تصمیم گیر اساس اجتماعی، باید-جمله ارزیابی های اقتصادیارزیابی های جامع، از 

. نظارت  ۱۹-کووید جانبه شرایط یک به اساس، نه جامعه باشد صحت عامه و شرایط به اساس باید مذکور  مدیریت –

 .دمی باش، شرایط اساسی این کار خوب های  گیو آماد جدیدخوب، معلومات 

کنند.  عملیرا بسیج و  ناسبباید آمادگی کافی داشته باشند تا بتوانند هر چه سریع تر اقدامات الزم و  ها سکتورهمه 

 . ارزیابی کنند حکومتتژی یسترا اساسبه در را و نیاز به آمادگی  باید برنامه ریزی سکتور های مختلف



اضطراری برنامه تدابیر و اقدامات آماده شده به حیث یک بخشی   

است که می تواند به عنوان یک چارچوب کلی برای  تهیه نموده طحبه سرا  کنترل عفونت اماتاقد ۀمجموع  حکومت

نظر ر د به ناروی نیز یک عده اقدامات جدید ویروس مورد استفاده قرار گیرد. در زمینه ورود انواعشیوع احتمالی و 

است. گرفته شده  

مات وقایوی را به حیث یک بخش از اقدامات اضطراری خویش آماده اقدا مجموعۀحکومت پاندمی،   بهتربرای مدیریت 

،  اریذگ وقایوی برای ما فرصت بهتر در مورد پالن اقدامات این مجموعۀ، گویدنموده است. وزیر صحت عامه می

وضعیت موجوده و معلومات   تدابیر و اقدامات باید قبل از تطبیق در روشنایی میدهد. را ن اقداماتگ و تنظیم نموددیالو

پالن های ابیر و اقدامات باید تمام وزارت خانه ها و ریاست های مربوطه تد ۀجموعماین به اساس  جدید ارزیابی گردد.

گی داشته باشد. ماده و برای شیوع و انواع جدید ویروس آ نمایندبه روز  را اضطراری خویش  

 

 (TISKاقدامات تیسک )

یک   TISKستراتیژی حکومت برای مدیریت کرونا بود. اقدامات  ۀ، انزوا، ردیابی عفونت و قرنطین بخش عمدآزمایش

اً تطبیق شود. از شاروالی ها خواسته شده است پالن اضطراری است که می تواند در صورت ضرورت سریعبخش از 

همچنان از شاروالی ها خواسته شده   یک فیصد از جمعیت حفظ کند. PCRگی فعلی خود را در مورد آزمایش  تا آماده

اً شاروالی ها باید است تا در مورد وضعیت انتقال کارمندان از بخش های مختلف پالن های خویش را ترتیب نمایند. ضمن

 . IKT   و یتیلفون سیستمداشته باشند، از جمله  را پالن های مشخص برای ایجاد سیستم های وقایوی در مدت دو هفته

پرداخته شود.  در نتیجۀ افزایش آماده گی باید برای شاروالی ها مصارف اضافی گوید: وزیر صحت و خدمات مراقبتی می

 ئه خواهد کرد. ۀ تعدیل شده اراحکومت  معلومات جدید در مورد سطح اقدامات و پرداخت مصارف را به اساس بودج

محفوظ   ،ه ویروس شده اند؛ یعنی مردم در برابر مریضی شدیدما سطح بلند واکسیناسیون را داریم و افراد زیاد مبتال ب

  موجود می باشد. نیاز کم برای تدابیر و اقدامات وقایوی شیوع ویروسدود نمودن ای محبر دلیل، ینمی باشند. به هم 

بعد از این تمام  گردد.توصیه خاص در مورد در خانه ماندن برای مدت چهار روز بعد از مبتال شدن به کرونا فسخ می 

 توصیه های مسلکی به انستیتوت صحت عامه واگذار می شود. 

 

 واکسیناسیون 

ادامه    ۲۰۲۳ۀ واکسیناسیون کورنا الی ماه جون ، برناممی باشد. به همین دلیل واکسین وسیلۀ مهم برای مبارزه با کرونا

پاندمی خواهد بود.  گسترش. ستراتیژی واکسیناسیون متغیر و به اساس معلومات جدید در مورد مریضی و خواهد داشت

متداوم داشته باشند. ت ا نمایند امکان کمیلشاروالی ها باید برای آنعده اشخاصی که میخواهند واکسین ها را آغاز و یا ت  



قبل از زمستان   که هارم را به طور متداوم ارزیابی میکند و ممکن استانستیتوت صحت عامه نیاز تزریق دوز چ

گروه خطر توصیه کند. وزیر صحت عامه  و اشخاص شامل  ُمسن اشخاص دوز تقویتی را برای  ۲۰۲۲/۲۰۲۳

. تقویه نمایندخویش را  ناسیونظرفیت تطبیق واکسی، شاروالی ها باید بنا بر این ،میگوید  

پا، حکومت واکسین های فایزر و مودرنا را فرمایش داده است. واکسین های متذکره  ارو به اساس توافق با اتحادیه

چه وقت آماده خواهد شد و یا اینکه  ی متذکرهواکسین هامی باشد. معلوم نیست که  حاوی واکسین نوع اومیکرون نیز

 این واکسین ها از واکسین های در دست داشته موثرتر است و یا خیر.

 

 کارت واکسین کرونا 

از کارت واکسین کرونا در ناروی استفاده نمیشود، ولی از کارت مذکور در برخی از کشور های جهان استفاده صورت 

گیرد. ما باید برای تغییر وضعیت عفونت آماده گی داشته باشیم و ممکن است به سطح ملی در هنگام ورود به کشور  می

مؤقتی کارت واکسین کرونا را در قانون  ، حکومت میخواهد تا مقرراتاقدامات شدید وقایوی وضع گردد. بنا بر این

 وقایوی تمدید نماید. 

 

صالحیت (انتقالتفویض )  

در مورد   را الحیت قانونی ریاست صحت عامهمارچ صماه  ۲۸وزارت صحت عامه و خدمات مراقبتی به تاریخ 

به تاریخ   صالحیت مذکورداره  برای این اصلب نمود.  ۱۹- گی وظایف سکتورهای صحی در جریان شیوع کوویدهماهن

صالحیت مذکور نیست.  تفویضگر نیاز به ، دی۱۹-گسترش کوویدداده شده بود. به اساس  ۲۰۲۰ماه جنوری سال  ۳۱  


