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 های راهبردی ضرورت ترجمه گزارش

دهند. جهان امرروز نیرز دربرریرنردز هرزاران اندی،رکدزس ممسسره م العرا          نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می

های راهبردی  اند و با انت،ار رزارش رران راهبردی را در خود ررد آوردز های فکری است که کارشناسان و تحلیل راهبردی و اتاق

رذارند. نزدیک به هفت هزار اندی،کدز در جهان وجرود دارد   ها و جوامع تأثیر می بر افکار سیاستمدارانس بخش خصوصیس رسانه

المللس و مسائل نظامی  زیست تا اقتصادس روابط بین راهبردی دربارز موضوعا  مختلفی از محیطای از دانش  که مجموعه رستردز

پژوهی یکری از   کوشند تا برآوردهای خود از آیندز را نیز ارائه کنند و آیندز چنین می کنند. این ممسسا  هم و امنیتی را منت،ر می

 هاست. ترین اقداما  آن مهم

های تفکر راهبرردی در   ها و ممسسا  م العا  راهبردی در جهان یکی از ضرور  نظر اندی،کدزآراهی یافتن از موضوعا  مد

هایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت          های ایرانی برای ارائه تحلیل رران و استراتژیست ایران است. تحلیل

شرناختی نیرز رراز حرائز اهمیرت       ین به لحاظ روشچن ها هم رونه رزارش های خارجی نیازمند هستند. این های اندی،کدز رزارش

های راهبردی ممثر نیرز در   های راهبردی و حتی راز شیوز نگارش رزارش شناسی پژوهش هستند. پوشیدز نیست که هنوز روش

 هایی دارد. های ایرانی کاستی میان بسیاری از اندی،کدز

یابی مدیرانی کره در   چنین جهت اطالع رران ک،ورس و هم یلهای استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحل مرکز بررسی

ای از متون  های راهبردی هستندس نسبت به ترجمه و بنا به مورد انت،ار محدود یا عمومی مجموعه ریری معرض مسائل و تصمیم

افزاید و تالش  ها می ارشهای کوتاهی را به ابتدای این رز های استراتژیک اررچه پی،گفتار کند. مرکز بررسی راهبردی اقدام می

هرای مرکرز    هرا الزامراب بیرانگر دیردراز     رران این مرکز از هر رزارش را ارائه نمایدس اما مندرجا  این رزارش دارد تا قرائت تحلیل

هرای اسرتراتژیک از    های استراتژیک نیستند. امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد. مرکرز بررسری     بررسی

کند. کارشناسران و   ها استقبال می چنین دریافت نظرا  مخاطبان این مجموعه دربارز مندرجا  رزارش ه نقد و نظر و همهررون

ررران راهبرردی ک،رور     ها به جامعه کارشناسان و تحلیرل  را که ترجمه و ارائه آن  توانند متون راهبردی چنین می رران هم تحلیل

 مناسب است به این مرکز پی،نهاد کنند.

 

الدینآشناحسام

هایاستراتژیکرئیسمرکزبررسی
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کروناویروس و -های آلفا هستند و خصوصیا  ژنتیکی آنها با سارس های جدید متعلق به کروناویروس کروناویروس

توجهی دارد. این ویروس به اشعة ماورای بنفش و ررما حساس است. این ویروس  های قابل کروناویروس تفاو -مرس

 56های چربی مانند اترس اتانول  رراد از بین برد. حالل درجة سانتی 65دقیقه در دمای  03توان در مد  زمان  را می

به شکل ممثری این ویروس را خنثی توانند  نیز می کلروفرمو  1دیاس کیپراستهای حاوی کلرس  کنندز درصدس ضدعفونی

روز  5تا  0روز و عمدتاب  11تا  1ریرشناسیس دورة نهفتگی کروناویروس  های همه کنند. برمبنای نتایج تحقیقا  و بررسی

اند. افراد آلودة بدون  است. منبع سرایت این ویروسس عمدتاب بیمارانی است که توسط کروناویروس جدید آلودز شدز

های اصلی انتقال این ویروسس انتقال عفونت و انتقال از  ن است منبع سرایت کروناویروس باشند. رازعالمت نیز ممک

 ذرا  ررد و غبار معلق در هوامدفوعی و نیز -طریق تماس است. این مسأله که آیا انتقال کروناویروس از طریق دهانی

 بتال به این ویروس هستند.های بی،تر است. همة افراد مستعد ا ریردس نیازمند بررسی صور  می

 روسیاز کروناو یناش پروتکل پی،گیری و کنترل عفونت ریوی»روز شدة ویرایش سوم   پروتکل حاضرس نسخة به

« رروز بی»های جدید را در  است و برپایة این سیاست استوار است که: عفونت ریوی ناشی از کروناویروس« جدید

کند؛ در نتیجهس و بر  کنترل می« رروز ای»اما آن را در چارچوب بیماری عفونی کندس  بندی می های عفونی دسته بیماری

ریرشناسی و تحقیقا  بالینیس به منظور  ها در مورد همه ریری کنونی در سراسر چین و آخرین یافته اساس وضعیت همه

ی،گیری و کنترلس بهبود پی،گیری و کنترل شیوع کروناویروس جدیدس ارتقای سازماندهی و هماهنگی نهادهای متولی پ

شناسایی زودهنگامس رزارش زودهنگامس ت،خیص »ریری در راستای دستیابی به هدف  نظار  و رزارش اطالعا  همه

س کاهش میزان مرگ و میرس مراقبت از ایمنی و سالمتی افراد و «زودهنگامس جداسازی زودهنگام و درمان زودهنگام

 ر دادز است.حفظ ثبا  اجتماعی را در دستور کار قرا

 الف( اهداف 

های بیماری و تاریخ ابتالءس  شناسایی و رزارش به موقع موارد عفونت ریوی ناشی از کروناویروس جدیدس شناخت ویژری

های عمومی و ویژز در مورد نحوة محافظت از خودس ضدعفونی  استاندارسازی مدیریت ارتباط نزدیکس آموزش رروز

های ناشی از کروناویروس برای سالمت  ممثر شیوع بیماری و کاهش آسیبهای خاصس مهار  کردن شدید مکان

 عمومی. 

                                                           
1.peracetic acid 

همچون مخازن، خطوط لوله،  ییسطوح در تماس با مواد غذا یآن به منظور ضدعفون ییغذا دیکننده است که گر یمحلول گندزدا و ضدعفون کی دیاس کیراستپ

 هیآن در تصف یصنعت دیو گر یا و سردخانه نگیع سورتیدر صنا یو سبز وهیم یو ضدعفون COPو  CIPبه صورت  کیآسپت زاتیتجه زاتورها،یها، پاستور پرکن

مورد استفاده  یا گلخانه یهایماریو کاهش ب یخاک و آب کشاورز یو ضدعفون یمارستانیب یها زباله یها یبردن آلودگ نیب و از ستیز طیآب و فاضالب و مح

 )م(  .ردیگ یقرار م
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 ب( دامنة کاربرد

های مختلف کاربرد دارد. پروتکل حاضر بر  پروتکل حاضر برای راهنمایی افراد در زمینة پی،گیری و کنترل در مکان

 شود.  هاس به روز می ریری و نتایج ارزیابی اساس تغییرا  در وضعیت همه

 ج( اقدامات پیشگیری و کنترل 

 . سازوکارهای پیشگیری و کنترل را بهبود بخشیده و رهبری سازمان را تقویت کنید. 1

های جدید دادز شود. با رهبری  ای به پی،گیری و کنترل شیوع عفونت ریوی ناشی از کروناویروس باید اهمیت ویژز

های خود را در زمینة پی،گیری و کنترل  باید راهنماییاندرکاران بخش سالمت  های مربوطهس دست دولت در حوزز

های تخصصی فنی ایجاد نمایندس و ادارا  مرتبط با تدوین و تکمیل  ریر تقویت کنندس رروز های همه بیماری

تقدم پی،گیریس تلفیق پی،گیری و درمانس راهنمایی علمی و درمان به »های کاری و فنی براساس اصول  دستورالعمل

استانداردسازی اقداما  پی،گیری و کنترل در مقابل شیوع عفونت ریوی ناشی از کروناویروس جدیدس اهتمام به « موقع

ها و تمهیدا  ادارا س بحث و بررسی منظم  ورزند. پی،گیری و کنترل و همچنین ارتباطا  و تعامل م،ترک بین برنامه

 گیری و کنترل از ضروریا  است.های پی، ریری و اجماع در مورد سیاست پیرامون روند رسترش همه

ریری و حصول اطمینان از تأمین بودجه و منابع را  مقاما  بهداشتی در همة س وحس وظیفة هدایت کلی کنترل همه

 برعهدز دارند. 

در تمامی س وح مسمل سازماندهیس هماهنگیس رسیدری و ارزیابی اقداما   2مراکز کنترل و پی،گیری بیماریس

های آزمای،گاهی  های نظارتی هستند؛ انجام تحقیقا  میدانیس تست تحلیلس رزارش و بازخورد دادز آوریس نظارتیس جمع

کنند. عالوز بر اینس مراکز  ای را برعهدز دارند؛ آموزش بهداشت عمومی و انتقال خ ر را مدیریت می و آموزش حرفه

ا راهنمایی کنند تا به شکلی مناسب از خود های عمومی و ویژز ر کنترل و پی،گیری بیماریس در همة س وح باید رروز

 محافظت به عمل آورند و ضدعفونی اماکن خاص را انجام دهند.

مراکز کنترل و پی،گیری بیماریس در همة س وح وظیفة یافتن و رزارشس جداسازیس ت،خیصس درمان و مدیریت 

های بیمارستانی را  ها و آموزش کارکنان بخش بهداشت و درمان در راستای کنترل عفونت آوری نمونه بالینیس جمع

 برعهدز دارند. 

 

 

 

                                                           
2.Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
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 . شناسایی و گزارش موارد مبتال شده 2

مراقبت بهداشتی و مراکز کنترل و پی،گیری بیماری در همة س وح و انواع آن باید نظار س ت،خیص و  تسهیال 

های جدید را براساس پروتکل  رزارش موارد عفونت ریوی )از جمله افراد آلودة بدون عالمت( به علت کروناویروس

 مراجعه کنید(.  1ایش چهارم( )به پیوست نظار  بر موارد عفونت ریوی ناشی از کروناویروس جدیدس هدایت کنند )ویر

 ( تشخیص موارد مبتال شده1

مراکز کنترل و پی،گیری بیماری در همة س وحس باید در روند نظار  و درمان روزانهس هوشیار و روش به زنگ باشند. 

روز  11یماری طی در مواردی که دلیل تب و سرفه نامعلوم استس باید تاریخ مسافر  یا سابقة مواجهة م،کوک با این ب

پیش از شروع بیماری در نظر ررفته شود: چه این بیماران به شهر ووهان یا مناطق اطراف آن رفته باشند یا خیر؛ چه به 

جوامعی که کروناویروس جدید در آن شایع استس مسافر  کردز یا در آن سکونت داشته باشند یا خیر؛ چه این بیماران 

اند یا خیر؛ چه احتمال ابتالی  اند در تماس بودز الذکر عالئم سرفه و تب داشته مع فوقبا افرادی که در مناطق یا جوا

 رروهی وجود داشته باشد یا خیر؛ و چه این بیماران با موارد تأیید شدز در ارتباط بودز باشند یا خیر.  

اند یا در آنجا  سفر کردز روز اخیر به ووهان 11های س ح مقدماتیس باید تالش کنند تا افرادی را که در  سازمان

ای از کرونا ویروس در آن رزارش شدز است؛  اند که موارد تأیید شدز اند؛ افرادی که به جوامعی سفر کردز ساکن بودز

)قرمزی چ،م( و  التهاب ملتحمهافرادی که عالئمی چون تنگی نفسس تبس لرزس خستگی )ضعف عضالنی(س اسهالس 

ریری و آزمایش آنها باید  رری هستند. نمونه های اصلی خ ر برای غربال این افرادس رروز رری کنند. امثال اینها را غربال

 ای انجام شود.  توسط ممسسا  حرفه

 ( گزارش موارد مبتال شده2

س موارد تأیید شدز و موارد بدون 0(یاستان هوبئ ی)فقط برا ینیدادز شدز بال صیکه موارد م،کوکس موارد ت،خ یهنگام

 ستمیس قیموارد را فوراب از طراین  دیبا یشوندس مراکز درمان یدادز م صیت،خ سدیجد روسیکروناو رویعفونت عالمت 

مراکز کنترل و پی،گیری را به  یتوانند رزارش فور یم سمت رسمیسرزارش دهند. افراد فاقد  نیآنال یده رزارش

مراکز . ارسال نمایندآنها  برایساعت  2 ظرفرا  1یماریرزارش ب های بررهارائه دهند و  ای من قه/یبخش محلبیماری 

 براساس ارائه دهند. میمستق نیس رزارش آنالها این برره افتیپس از در دیبا یا /من قهیمحلکنترل و پی،گیری بیماری 

مراکز کنترل و  ای یدرمان ی(س مراکز بهداشتچهارم شیرای)و عفونت ریوی کروناویروس جدیدپروتکل نظار  بر موارد 

و  ی،گاهیتست آزما جیبراساس نتا دیبر عهدز دارندس با موارد مبتال شدز را یده رزارش فهیکه وظ پی،گیری بیماری

  را به موقع اصالح کنند. 6ینیموارد و شد  بال یبند اطالعا  مربوط به طبقه  یسماریب ،رفتیپ

                                                           
3.Hubei Province 

 )م(  است و مرکز آن شهر ووهان است.  کشور قرار گرفته نیاستان در مرکز ا نیا است. نیکشور چ یها از استان یکئی، یهوبِ

4.disease reporting cards 
5.clinical severity 
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 یو گزارش موارد اضطرار صیتشخ (3

 یبرا ازیمورد ن موارد ابتالی رروهی/من قه و محلهدر هر  جدید روسیکروناوناشی از  عفونت ریویموارد  فهرست

)ویرایش  «نظار  بر موارد عفونت ریوی ناشی از کروناویروس جدیدپروتکل »مندرج در  رروهیپروندز موارد  فیتعر

دهی  سیستم رزارش قیساعت از طر 2در عرض  یا /من قهیمحل یماریب یری،گیتوسط مراکز کنترل و پ دیباچهارم( 

 -بندی رردد ردز« بندی ن،دز طبقه»با شد  اض راری که موقتاب زیر عنوان - 5یبهداشت عموم یاض رار تیوضع

را بر اساس  یبعد تیشود و وضع یم میتنظ یتوسط مقاما  بهداشت سشد  اض رار زانیمس ح وخامت یا رزارش شود. 

 کنند.  برداری می ها بهرز افتهاز ی سکیر یابیو پس از ارز کنند اعالم می یبررس

 گیری همه یبررس. 4

دادز  صیت،خ ینیرزارش موارد م،کوکس موارد بال افتیپس از در یا /من قهیمحل یماریب یری،گیمراکز کنترل و پ

 یو درمان یاز مراکز بهداشت ای خوشه یریر (س موارد تأیید شدزس موارد بدون عالمت و همهئیاستان هوب یشدز )فقط برا

 ریری همه قا یتحق پروتکل» براساسرا  قا یتحق دیبا سخود ة مسملیتدر حوز یبهداشت یها کارمندان مراقبت ای

مراجعه  2)به پیوست  انجام دهندساعت  21)ویرایش چهارم( ظرف  5«های جدید عفونت ریوی ناشی از کروناویروس

 . کنید(

 پیرامون موارد ا  خودقیتحق لیساعت پس از تکم 2 یط دیبای ا /من قهیمحل یماریب یری،گیمراکز کنترل و پ

 نیآنال یرسان اطالع ستمیس قیرا از طر یفرد یها به پروندز یدریرس یها بدون عالمتس فرمهای  تأیید شدز و عفونت

 ریری همه قا یتحق لیه و تحلیتجز یها س رزارشزمان همارائه دهند.  باالدستیبه ممسسا   یسعفون یماریرزارش ب

 در س ح باالتر ارسال شود. یماریکنترل ب سازمانو  ای من قهمحلی/بهداشت و درمان  یبه بخش ادار دیبا زین

 شیو آزما ها نمونه یآور جمع. 5

ها  کردز و نمونه یآور مربوطه را جمع ینیبال یها نمونه دیکنندس با یم پذیرشرا  مارانیکه ب یو درمان یبهداشت ممسسا 

های  یا آزمای،گازمربوطه ی ماریب یری،گیمراکز کنترل و پبه  زا یماریبعامل  صیانجام ت،خ یرا در اسرع وقت برا

های آزمای،گاهی  در مورد پروتکل انجام تست 1)به پیوست  بفرستند یت،خیص پزشک ی،گاهیخدما  آزما طرف ثالث

 مراجعه کنید(.

(س رزیو غ ینیرلوس سواب ب یها )مانند سواب یفوقان یاز دستگاز تنفس ماریب یها شامل نمونه ینیبال یها نمونه

الواژ آلوئول و  عیالواژ برونشس ما عیس مایدستگاز تنفس های نمونهس قی)مانند خلط سرفه عم یتحتان یدستگاز تنفس

های تنفسی باشند )خصوصاب از  ترجیحاب باید نمونه بالینیهای  . نمونهاست خون و سرم یضد انعقاد یها (س نمونهرزیغ

 1-0روز پس از شروع و سرم فاز فروک،ی  5دستگاز تنفسی تحتانی( که در مراحل اولیه بیماریس سرم در فاز حاد در 

 آوری شود. جمع سهفته پس از شروع بیماری

                                                           
6.public health emergency reporting system 
7.Protocol of Epidemiological Investigation of  Novel Coronavirus Pneumonia 
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مربوط به  یها براساس پروتکلباید به طور موقت  شیو آزما یساز رزیهاس حمل و نقلس ذخ نمونه یآور معج

 یکروبیم یها ،گازیآزما یکیولوژیب یمنیا تیریمد ةنامنییس م ابق آ8«2کالس » یزا یماریب اریبس یها سمیکرواررانیم

 زای انسانی عفونت یها نمونه ای زا بیماری اریسب یها سمیکرواررانیحمل و نقل م تیریپاتوژن و مقررا  مربوط به مد

 انجام شود.  الزاما  مربوطه ریو سا 9وزار  بهداشت و درمان( 16)دستور شمارز 

 یمارستانیب یها و کنترل عفونت یریشگیو پ ارد مبتال شدهمو تیریمد .6

س سا یکه پرسنلس داروهاس تأس ای پذیرش شوند م،خص شدزمراکز هستند باید در معالجه افراد مبتال شدز که نیازمند 

 شدز باشند.    م مئن و محافظت  یسمعالجه پزشک یبرا ازیمورد ن یحفاظت زا یو تجه امکانا 

در مراکز  جدید روسیاز عفونت کروناو یری،گیکنترل و پ یبا توجه به الزاما  دستورالعمل فن دیبا یبهداشتمراکز 

تقویت  بدهند و مرتباب آن راو محافظت  یس ضد عفونجداسازیکار ای به  اهمیت ویژزاول(س  شیرای)و یدرمان یبهداشت

 یعموم یها بخش هیها و کل اورژانس 13تبس یهاکینیدر کل یری،گیکنترل عفونت و پ تیو تقو مارانیب اژیس ترکنند

در  دی( و موارد تأیید شدز بایاستان هوبئ یدادز شدز )فقط برا صیت،خ ینیها(. موارد م،کوکس موارد بال )اتاق

. موارد م،کوک و موارد رندیو محافظت ممثر جدا شوند و تحت درمان قرار ر زولهیا طیبا شرا نیمع یها مارستانیب

شوند. افراد آلودز بدون  سازی و ایزولهجدا مجزا یها در اتاق دی( بائیاستان هوب یدادز شدز )فقط برا صیت،خ ینیبال

 کیتوانند پس از  یس مبود یمنف کینوکلئ دیاس شیآزما جهیارر نت ایشوند و  قرن ینهروز  11به مد   دیعالمت با

 شوند. مرخصروزز  5 یجداساز

در س مواد یپزشک زا یس تجهیبهداشت ة وسائلکنند یضدعفون یفن یها دستورالعمل براساس دیبا یبهداشت مراکز

هوا را م ابق با الزاما   ی کردنکنند. ضد عفون یو ضد عفون زیرا کامالب تم رزیس وح و کف و غ معرض آلودریس

 مارانیو درمان ب صیشدز در هنگام ت،خ دیتول یپزشک یها . زبالهدیانجام ده مارستانیب یهوا هیتصف تیرینامه مد نییآ

و اقداما   یپزشک یها نامه دفع زباله نییم ابق با مقررا  مربوطه در آ دیبا دیجد روسیوناکورو عفونت ریویمبتال به 

 . شوند تیریدفع و مد یدر مراکز بهداشت یپزشک یپسماندها تیریمربوط به مد

 نزدیک تماس تیریو مد یابی. رد7

 ربطیمقاما  ذ یبا همکار ای / من قهمحلی یو درمان یتوسط مقاما  بهداشت دیبا کیارتباط نزد تیریو مد یابیرد

شدز (س موارد تأیید ئیاستان هوب یدادز شدز )فقط برا صیت،خ ینیم،کوکس موارد بال نزدیک با افرادانجام شود. تماس 

 ریپذ امکان این امر که یی. در جارندیقرار ر یتحت نظار  پزشک 11یجمع جداسازیدر  دیو افراد آلودز بدون عالمت با

عفونت ریوی ناشی از  افراد مبتال بهبا  کیتماس نزد تیریکرد )به پروتکل مد نهیتوان آنها را در خانه قرن  یس مستین

 سنجیدزحداقل دو بار در روز  دیبدن آنها با ی( و دمادیمراجعه کن 0 وستی( در پویرایش چهارم) های جدید کروناویروس
                                                           

8.Class II highly pathogenic microorganisms 
9.MoH Order No. 45 
10.Fever clinics 
11.collective isolation 
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؟ ی را دارند یا خیرماریب ،رفتیپ ایعالئم مرتبط  ریسا ای 12یحاد تنفس عالئم ایآنها سمال شود که آ زا دیشود و با

 روز ادامه داشته باشد. 11 به مد  فرد آلودز بدون عالمتس ای ماریتماس با ب نیپس از آخر دیبا یم،اهدا  پزشک

 رسانی مخاطره اطالعو  ی. آموزش عموم8

به  درنگ بیس ریر همه یماریو کنترل ب یری،گیدر مورد پ اطالعا س انت،ار یفعال افکار عموم پایش مستمر وبا 

انجام  ریر همه یماریو کنترل ب یری،گیرا در راب ه با پ 10رسانی مخاطرز اطالعو  دیاال  مردم پاسخ دهمها و س ینگران

ها و تجمعا   آیی های کاریس رردهم محیطس های مهم رروز یبرا رسانی ریسک اطالعو  یبهداشت یها . آموزشدیده

 مختلف یها روش قیاز طر محافظت از خود را در موردو خاص  یعموم یها شود. به طور خاصس رروز تیتقو 11انبوز

از  یبرخ یبرا فردی محافظت ی)به رهنمودها دیکن ییاهنمارخ ر ابتالس قرار ررفتن در معرض  ایکاهش تماس 

آموزش بهداشت  راهبردهایس یریر همه رسترشمختلف  راحل(. در مدیمراجعه کن 6 وستیدر پ ویرایش دوم() ها رروز

 زیمربوطه ن یعلم یشود و آموزش عموم میتنظ یدیو اطالعا  کل یعموم یروان،ناخت را ییتغ لیو تحل هیبا تجز دیبا

 کا با ن دیبا سرردند یکار خود باز ممحیط آموزان و کاررران مهاجر که به  شود. معلمانس دانش یبه موقع سامانده دیبا

 آراز شوند. یبهداشت به خوب تیریمد یها و روش یبهداشت

 یو درمان یآموزش متخصصان بهداشت در مراکز بهداشت تیتقو .9

 دیو رزارش موارد جد صیدر مورد ت،خ یو بهداشت یدر مراکز درمانارائه آموزش به متخصصان بهداشت و درمان 

س یس درمان پزشکی،گاهیآزما های تستهاس  نمونه یآور س جمعریری همه یس بررسجدید روسیوناکورو عفونت ریوی

و کنترل و  یری،گیپ یها تیبهبود ظرف وربه منظ فردیتماس و محافظت  کینزد تیریس مدیری،گیکنترل عفونت و پ

 . و درمان صیت،خ نیهمچن

  

                                                           
12.acute respiratory symptoms 
13.risk communication 
14.gathering events 
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 یستیو حفاظت ز یمنیاز ا یو آگاه یشگاهیآزما تیظرف تیتقو. 11

 که از امکان انجام ها استان یماریب یری،گیمراکز کنترل و پها و  شهرستان یماریب یری،گیمراکز کنترل و پ

طرف ثالث  یها ،گازیآزما ای یبهداشت یها شدز مراقبت نییمراکز تعهمچنین و برخوردارند  ی،گاهیآزما های تست

فناوری شناسایی  یکردز و دارا نیرا تدو ی،گاهیآزما صیت،خ یها روشباید  یت،خیص پزشک ی،گاهیخدما  آزما

 باشند. ی،گاهیآزما های تست ةآماد ی،گاهیآزما یمنینامه ا نییباشند و در هر زمان م ابق با آ 16شدز و بخش حفاظت

 خاص اماکنبه موقع کردن  یضد عفون .11

در  ایزوله و جداسازی یها بدون عالمتس بخش ةو افراد آلود مارانیاقامت بمحل  لیاز قب یخاص یها مکان

در آن صور   یپزشک معاینا که  ییها اتاق های آزمای،گاهیس و نمونه وبیماران انتقال  هینقل لیس وساها بیمارستان

 وقعبه م دیبا زیها ن س وحس هوا و دست یضد عفون تأثیزرذاریشوند. در صور  لزومس  یبه موقع ضد عفون دیبا ردیر یم

 .(مراجعه کنید 5در پیوست  دوم( شیرایخاص )و یها در مکان یضد عفون یفن یها شود )به پروتکل یابیارز

 گذاری شده هدف هاتیو جمع ها سازمان، مهم یها و کنترل در مکان یریشگیاقدامات پ تیتقو .12

کردز و  تیتقو یعموم جمعی یها تیبه حداقل رساندن فعال یرا برا یبخ،-بینو کنترل م،ترک  یری،گیپ سازوکار

مانند  تیجمع ادیز انیبا جر ییها را در مکانبدن درجه حرار   ریری  انداززو  یس ضدعفونهیمانند تهو یاقدامات

 .دیانجام ده مایس ق ار و هواپلیاتومب مانند ستهب هینقل لیو وسا دیق ارس فرودراز هاس بنادرس مراکز خر یها ستگازیا

 انس در راستایسسا  مراقبت از کودکممانند مدارس و م را در اماکنی با زیست جمعیسو کنترل  یری،گیپ اقداما 

و کنترل  یری،گیپ اقداما  ارتقای. دیکن تیتقو یسماریب لیبه دل رزارش افراد غایبو ثبت  یصبحگاه یانجام بازرس

ها  پس از مناسبت نترلو ک یری،گیپ ها برای ت،دید آمادریدارند و برخوراز مهاجران  یادیز از جمعیتکه  ییدر شهرها

که به خانه ی س دانش آموزان و کارمندانییکاررران مهاجر روستا یآموزش بهداشت برا تی. تقوها ضروری است و ج،ن

 . نیز باید انجام شود رردند یباز م

 و کنترل جامعه یریشگیپ یبند طبقه .13

اتخاذ شود. س هستند متفاو  ریری همه طیشرا یکه دارا یجوامع درو کنترل  یری،گیپ ی برایمختلف راهبردهای باید

اجرا  15«خارج موارد مبتال شدز در جلوریری و کنترل» راهبرد دیرزارش ن،دز استس با یمورد چیکه ه یجوامع یبرا

 15«از خارج رودو و یاز رسترش داخل یریورجل»راهبرد  دیآن وجود داردس بادر  وعیش ایکه موارد  یجوامع یشود. برا

در مقابل عفونت ریوی ناشی از و کنترل جامعه  یری،گیس به پروتکل پ،تریکسب اطالعا  ب ی. برااتخاذ شود

ناشی از کروناویروس جدید  ریویدر مقابل عفونت و کنترل جامعه  یری،گیپ تیتقو کروناویروس جدید که در اطالعیة

 .دیمراجعه کنقید شدز استس  (6[ شمارز 2323] سازوکار عفونت رویوی)

                                                           
15.reagent and technology reserve 
16.defense the external importation cases 
17.preventing internal spread and importation from outside 


