
ه دگستر های گی عادی روزمره با آماده گیزنده   
 

تجدید  پاندمی کرونا مقابله با   در مورد  را خود گیآماده و پالن  طویل المدتاتیژی رحکومت ست

زنده گی عادی با آماده »را یک مرحلۀ گشایی بازۀ چهارم لو مرحلۀ بعد از مرح است نموده نظر

. سمی نموده استم «گستردهگی های   

 

 دوامداربه شکل گی شود که وضعیت شیوع ویروس طوری رسیده  ۱۹-پاندمی کوویداست که به  ستراتیژی حکومتاین 

.آن را داشته باشدبه رسیده گی صحی و مراقبتی ظرفیت خدمات  ه کنندهعرض مراجع  تحت کنترول باشد و  

 

 بعد از مرحلۀ چهارم: 

گی  ستراتیژی کنترول عفونت به ستراتیژی آماده  ، ما ازۀ چهارمبعد از پایان مرحلگ می گوید: ، ارنا سولبر نخست وزیر

نخستین ، برویم «گستردهگی عادی روزمره با آماده گی های »زنده می رویم. در مورد اینکه آیا می توانیم به مرحلۀ 

  گرفت.سپتامبر صورت خواهد ماه در اوایل  در این مورد بررسی

:نمود خالصهرا می توان در دو نقطه  «گستردهگی عادی روزمره با آماده گی های »زنده مرحلۀ   

باید متوجه   نیز در این مرحله ولی خواهد داشت أثیرات کمت گی روزمره مردمزنده بر  در این مرحله پاندمی •

، در صورت احساس مریضی باید در خانه بمانید و در وقت ضرورت دباشی خود کردنو سرفه  ها دست شستن

 حذف می شوند.حله در این مر ۱۹-خاص کووید وضع شده و اقدامات تدابیر. خود را تست کنید

د کرد تا در صورت تغییر وضعیت  نخواه نظارتدر عین حال مقامات ملی و محلی وضعیت را از نزدیک  •

متوجه   ، مقامات صحی، شفاخانه ها و شاروالی هاحکومت نمایند. اتخاذ عاجلطور به را  و اقدامات تدابیر

 د داشت.نگی های بیشتر خواهو آماده  وضعیت بوده

هنوز هم  تا جوانان. اطفال و محافظت می کنیم در جامعه ، کاهش اختالالت و اقتصادصحتاز سولبرگ می افزاید: ما 

 .می باشند ما بعدی از اولویت های اشتغال و صنعت در اولویت های ما قرار دارند و 

 

 توجه مقامات

سال   ۱۸٪ افراد باالتر از سن ۶۰از  ترپیش می رود و بیشتطبیق برنامه واکسیناسیون کرونا به سرعت به در ناروی 

 ،گذشت زمانپاندمی کافی خواهد بود و با  برای کنترول احتماالا  تطبیق واکسیندوز اول واکسین را دریافت نموده است. 

 خواهد شد.  و اکثریت محدودیت های ورود TISK، اقدامات جاگزین اقدامات وقایوی محدودیت تماس

 

 و اقدامات تدابیرجی تدری اهشک گوید: تزریق بیشتر واکسین باعث، بنت هویه، می خدمات مراقبتیوزیر صحت عامه و 

وضعیت و تحوالت را از   گردد. مقامات ملی و محلی بایدمیبه حالت عادی خود برجامعه  ،تیجهر نمی شود و دوقایوی 

 .  نمایندتخاد اقدامات الزم را  به طور عاجلو در صورت ضرورت  دهونم نزدیک تعقیب 

 



بار  در صورت شیوع ویروس و  کهآماده گی  داشته باشند  باید  شاروالی ها و مراجع ذیربط دیگر ،۲۰۲۱ لسا  در خزان

  تدابیر و، ظرفیت تطبیق واکسین ،در آینده برای یک مدت شاروالی ها باید نامچنه .پرسونل کافی داشته باشندبیماری 

 را داشته باشند. TISKاقدامات 

 

۲۰۲۱ لسا سناریو های خزان و زمستان  

را آماده ساخته است. سه سناریوی مهم  ۲۰۲۱خزان و زمستان  برای انستیتوت صحت عامه و ریاست صحت عامه

  پاندمیگونگی وضعیت تصور در مورد چیک  ،با توجه به شرایط خاص هبلک   یک پیشبینی نیست هذکرتسناریو های م 

ولی احتمال سناریوی اول نیز موجود است. در صورت به وقوع پیوستن   دهبو عبینانهقمی باشد. سناریوی دوم بیشتر وا 

. گردد  کنترول پاندمی تغییرات وسیع وضع شیوهباید در  سناریوی سوم  

سناریو ها با هم ارتباط مستقیم دارند: این   

 

 سناریوی اول: 

ؤثر طویل المدت بر عفونت و بیماری دارد. مردم از  تأثیرات خوب و م در جامعه،  اشخاص توصیه شده واکسیناسیون

برای دست   . به سطح ببن المللیدر اروپا افراد بیشتر واکسین دریافت می کنندند. نبرنامه واکسیناسیون حمایت می ک

  جانتقال ویروس از خار قایویو در اقدامات در نتیجه که ه داردادامتالش ها  نکشور های دارای عاید کم به واکسی رسی

. گرددمی یالت وضع سهت  

 

در عرضه خدمات . شود واکسین شده اشخاص کامالا  ت برایباعث مشکال هیچ نوع ویروس جدید به وجود نمیاید که

ا به سطح تقریب هاتوانمندی  صحی و مراقبتی انفلونزا و   سطح بیماری های موسمی تاس می باشد اما ممکن عادیا

پایین شیوع ویروس در میان اشخاصی که واکسین را دریافت نکرده اند، به عفونت راه های تنفسی بلند باشد. سطح 

 ،بیر و اقدامات محلیذ تدابا اتخاروالی ها شاآنها نمیشود.  باعث مریضی جدی ،هخصوص در میان قشر جوان جامع

، با شمول انفلونزا،  گر مانند امراض تنفسی دی ۱۹-شیوع ویروس را به طور مؤثر کنترول می کنند. باالخره، کووید

و تدابیر حفظ الصحه معالجه خواهد شد.  گیتوسط واکسین، آماده   

 

 سناریوی دوم: 

ناروی   . درهد داشته خوان ادامتابستا نتطبیق سریع واکسیناسیون در جریا ،چشمگیر شاروالی هاتالش  و یسع ثره اب

تطبیق برنامه واکسیناسیون در کشور های  ۀدر نتیج همچنان  پایین بوده وشیوع ویروس   سطح اواخر تابستان در

سطح بین در مقابل واکسین به  ت بلندبا مقاوم  سویرو جدید در مورد نوع. ستا کاهشاروپایی نیز سطح عفونت رو به 

یک یا چندین نوع   گردد. رجنم به وضع نمودن محدودیت های ورود امرن . ممکن است ایوجود داردگرانی ها ن المللی

بستر   احتمال خطردر ناروی ، ددر مقابل واکسین مقاومت بلند دار به سرعت زیاد سرایت می کند وس که جدید ویرو

بیشتر می سازد.  شدن اشخاص در شفاخانه ها را  

تر در خانه های سالمندان به ویروس کرونا مبتال می  در حال افزایش است و افراد بیش انشیوع ویروس در میان جوان

عرضه خدمات صحی و مراقبتی را تحت فشار قرار   ،مرحله شدید انفلونزا و سایر عفونت های تنفسی ،شوند. همزمان

اما شیوع ویروس با وضع نمودن اقدامات وقایوی محلی  می شود می دهد. ظرفیت شاروالی ها به چالش ها مواجه 

. ده می تواندشکنترول   



 سناریوی سوم: 

ت بلند در مقابل  با مقاوم  ظهور نوع جدید ویروس ،ن گساالحمایت کمتر جوانان از برنامه واکسیناسیون نسبت به بزر

 ایویوق مردم علیه تدابیر و اقدامات.  گرددوضع  وقایوی ورود و اقدامات تدابیر ی شود کهث مباع ن در جهاناکسیو

  ناروی  فصل خزان در در  مقاومت بلند دارد در مقابل واکسین کهویروس  ع جهش یافتهانوا. دست به تظاهرات می زنند

.می شود جدی اشخاص باعث مریضی  

 

شیوع ویروس مشاهده می   ها . در تعداد زیاد شاروالیی شودپذیر مص آسیب پاندمی باعث مریضی اشخاموج خزانی 

خدمات   ۀباعث فشار بر شفاخانه ها و عرضجهاز تنفسی  گردی ل جدید انفلونزا و امراضصیک ف ن حالدر عیشود. 

 و اقدامات تدابیر به سطح ملی خدمات صحی و مراقبتی باید ۀفشار بیشتر بر عرض از صحی می گردد. برای جلوگیری

.اتخاذ گردد وقایوی  

 

ه اشخاص  برای همدر ضمن، دارد.  ادامه   اعتراضات قایویتدابیر و اقدامات وبه دلیل خسته شدن مردم از  همچنین

تعداد محدود واکسین های  ۲۰۲۲اوایل در . پیدا می شود انکشاف یافته واکسین نوع  زریقت ترورده ضواکسین ش

د.ردگ  عیتوز به ترتیب اولویت این واکسین ها به همین دلیل باید که گرفتهد قرار خوادر دسترس  فتهکشاف یاان  

 


