ارزیابی استفاده از کارت واکسین کرونا در
گردهمایی ها و رستورانت ها
حکومت ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه را توظیف نموده است که در مورد مقررات
چگونگی استفاده از کارت واکسین کرونا در گردهمایی ها و رستورانت ها ،پیشنهادهای مشخص را
ارزیابی کنند.
وزیر صحت عامه میگوید :حکومت از تمایز بین افراد واکسین شده و واکسین نشده حمایت میکند .بنابراین ،این
موضوع را زمانی که تسهیالت بیشتر وضع میگردد در نظر خواهد گرفت .برای افراد واکسین نشده فعالا هیچ گونه
اقدام سختگیرانه اتخاذ نمیگردد.

 اقدامات متفاوت می تواند در کاهش فشار بر اقداماتی که برای عده یی زیادی از افرادی واکسین شده اتخاذ میگردد،کمک کند .شیر کول میگوید ،در عین حال ما میتوانیم برای محافظت اشخاصی واکسین نشده در مقابل مریضی شدید و
جلوگیری از فشار بر خدمات صحی و مراقبتی اقدامات هدفمند را اتخاذ کنیم.

توصیه های جداگانه برای افراد واکسین نشده
توصیه های جداگانه برای افراد باالی سن  ۱۸سال وجود دارد زیرا این افراد در صورت مصاب در معرض خطر
بیماری جدی قرار دارند .افراد واکسین نشده باید مواظب باشند که از اشتراک در گردهمایی های بزرگ و رفتن به
رستورانت های که رعایت فاصله در آنها ممکن نباشد ،اجتناب ورزند .آنها همچنین باید از سفر های غیر ضروری به
مناطق دارای سطح بلند عفونت خودداری کنند.
ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه در حال حاضر برای افراد واکسین نشده هیچ گونه اقدامات مشخص جدید
وقایوی را وضع نمیکند و برای استفاده از کارت واکسین کرونا ،مقررات جدید نیز پیشنهاد نمیگردد .آنها به این باور اند
که اقدامات شدید تر وقایوی برای افراد واکسین نشده نسبت به افراد واکسین شده بر گسترش عفونت تأثیر محدود خواهد
داشت .این به دلیل این است که افراد واکسین نشده بخش کوچکی از جمیعت را تشکیل می دهند و همچنان افراد واکسین
شده نیز می توانند عفونت را انتقال دهند.
اقدامات مختلف در هنگام ورود برای اشخاصی که بتوانند با ارائه کارت واکسین کرونا ثابت کنند که واکسین شده اند و
آنانی که نمیتوانند ثابت کنند که واکسین را دریافت نموده اند ،وجود دارد.

اقدامات متفاوت می تواند اهداف متعدد داشته باشد
ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه به این اشاره می کنند که تمایز در اقدامات می تواند بر عالوۀ جلوگیری
از گسترش عفونت دو هدف دیگر نیز داشته باشد :اول ،محافظت از افراد واکسین نشده در برابر بیماری های جدی،
بطی ساختن گسترش عفونت در بین این گروه ،محدود کردن فشار بر خدمات صحی و نیاز برای اتخاذ تدابیر و اقدامات
در جامعه .در قدم دوم ،افزایش واکسیناسیون .ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه به این باور اند که ممکن
است افرایش واکسیناسیون تاثیر زیاد نداشته باشد زیرا اکثریت مردم کامالً واکسین شده اند.
قبل از اینکه حکومت در مورد استفاده گسترده از اقدامات متفاوت تصمیم بگیرد ،الزم است که بعضی مسایل واضح و
ارزیابی گردد .این باید با توجه به خصوصیت های متفاوت ویروس جدید نسبت به نوع دلتا ارزیابی گردد .همچنین باید
مشخص شود که کدام افراد ،افراد واکسین شده محسوب میشوند و اهمیت آزمایش باید نیز روشن گردد.

