
گردد می  تھیھ اقدامات وقایوی مجمعۀ   
 

پیش  قابلیت   ،أثر می شوندبرای سکتور ھایی کھ از اقدامات وقایوی کرونا مت میخواھد تحکوم
اقدامات کنترول عفونت   بینی بھتر فراھم کند. بنا بر این، ما در حال آماده ساختن یک چارچوب

. استفاده نماییمھستیم کھ از این اقدامات میتوانیم در وقت ضرورت   
 

و انواع جدید ویروس آماده گی خوب ما باید برای مقابلھ با شیوع احتمالی گوید: ، میگار ستوره نخست وزیر، یوناس 
گی داشتھ باشیم.  نیز آماده  را نداریم پیوستن آنبھ وقوع  یداشتھ باشیم. ھمچنین ما باید برای مقابلھ با آنچھ کھ امیدوار

داشتھ باشیم. ھمچنان ما باید در صورت بروز انواع  خوب پیش بینی قابلیت ما با این اقدامات کنترول عفونت میتوانیم
اتخاذ و عملی نماییم. بھ اسرع وقت در سرحداتتدابیر و اقدامات را  ،ویروس ۀجھش یافت  

 

وسیلھ برای تغییرات در  یک نا معلوم است. از اقدامات وقایوی باید بھ حیث آینده نزدیک و دور ھنوز ھم وضعیت در
معلومات جدید انستیتوت   مناسب باشد و بر اساس ۀ خاصموجودپاندمی استفاده شود. اقدامات متذکزه باید با وضعیت 

گردیده باشد. صحت عامھ و ریاست صحت عامھ تھیھ   
 

از مجمعۀ اقدامات برای  نخست وزیر می افزاید: اقدامات کنترول عفونت جامعھ و اقتصاد ما را متأثر ساختھ است. 
  گردد.  پیش بینی و توازن بین منافع و مصارف استفاده می، تتصمیم گیری در مورد سطح اقداما

 

پیشنھادات میباشند از سکتور ھای مختلف خواھان   

ئھ نموده است. عۀ اقدامات اراریاست صحت عامھ و انستیتوت صحت عامھ پیشنھادات خویش را در مورد طرح مجم
 در زمینھ گان بخش ھاد کھ سازمان ھا و نمایندنذیدخل می خواھ، وزارت خانھ ھای ۀ اقداماتدر ادامھ کار با مجمع

  .استھ ھای دقیق مجمع تھیھ پیشنھادات خود را ارائھ کنند. ھدف ما

ساختن دوایر و اشخاص مربوطھ  دخیلگوید: ھدف ما از  ، میگویل شیرکول، انوزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی
از مجمعۀ اقدامات   نۀ استفاده در زمی آنھا بتوانند کھ تا ، آماده سازیماین است کھ ما بتوانیم بھترین مجمعۀ اقدامات را 

  برن آأثیران ؤثر باشد، مھم است کھ در مورد تآماده گی خوب داشتھ باشند. برای این کھ مجمعۀ اقدامات تا حد امکان م
پیامد ھای اجتماعی موظف نموده است تا پ کارشناسان را گردد. اخیراً حکومت یک گروارائھ جامعھ معلومات بیشتر 

ۀ اقدامات را روشن و ارزیابی نماید.اقدامات وقایوی و مجمع  
 

 ستراتیژی جدید کرونا 

 دیدپاندمی را بھ روز نماید. ستراتیژی تجگی برای مدیریت پالن آماده ھمچنین تالش مینماید تا ستراتیژی و حکومت 
با ویروس را شرح   طوالنی مدت برایگی ارائھ خواھد شد. ستراتیژی مذکور  نحو زنده   ۲۰۲۲نظر شده در بھار سال 



یک ضح خواھد کرد. یکی از اھداف اصلی این ستراتیژی کاھش فشار بر افراد و جامعھ می باشد. مجمعۀ اقدامات و وا
.استگی پالن آماده  از بخش مھم  
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