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از زمــان ارائــه اولیــن گــزارش کمیســیون بهداشــت و درمــان شــهر 
ــامبر  ــد 19 در دس ــاری کووی ــورد بیم ــان )WMHC( در م ووه
2019 تاکنــون، شــیوع ایــن بیمــاری مرگبــار و ناشــناخته موجــب 
ایجــاد هــراس و نگرانی هــای عمومــی بــرای جامعــه جهانــی شــده 
ــا امــروز )13 اردیبهشــت( 3.272.202  اســت )1،2(. به طوری کــه ت
نفــر در جهــان بــه ایــن بیمــاری مبتــال و 230.104 نفــر جــان خود 

را از دســت  داده انــد )3(.
ــی  ــادآوری ناگهانــی همگان ــی ایــن بیمــاری، یــک ی شــیوع جهان
بــود کــه بیماری هــای عفونــی یــک تهدیــد مــداوم بــرای 
ســالمتی انســان هســتند. خصوصــاً در مــورد بیماری هــای نوپدیــد 
ــتم  ــرای سیس ــوه ب ــش بالق ــک چال ــه ی ــه همیش ــد ک ــاز پدی و ب

مراقبت هــای بهداشــتی در سراســر جهــان هســتند )4(.
از طــرف دیگــر شــکاف دانشــی موجــود در مــورد علــت، راه هــای 
ــت  ــته اس ــاری، توانس ــاالی بیم ــر ب ــان و مرگ ومی ــال، درم انتق
ــردرگمی  ــب س ــش داده و موج ــون آن را افزای ــا پیرام گمانه زنی ه
بیشــتر سیاســت گذاران و درمانگــران حــوزه ســالمت شــود. 
ــی در  ــدد و مختلف ــتندات متع ــاالت و مس ــه مق ــه روزان به طوری ک
زمینــه روش هــای انتقــال، درمــان و پیشــگیری در محافــل علمــی 

ــود. ــرح می ش ــی مط و غیرعلم
ــدرت  ــر ق ــواردی نظی ــاری م ــودن بیم ــناخته ب ــر ناش ــالوه ب ع
ــه  ــاز ازجمل ــود تســهیالت موردنی ــروس و کمب ــاالی وی ســرایت ب
کمبــود تخت هــای بیمارســتانی، نســبت پزشــک و پرســتار 
ــزات  ــد تجهی ــی مانن ــات مراقبت ــزات و امکان ــت، تجهی ــه تخ ب
حفاظــت فــردی و ونتیالتــور و جمعیــت بــاالی ســالمندان باعــث 
ــالمت و  ــای س ــرای نظام ه ــی را ب ــای اساس ــه چالش ه ــده ک ش

سیاســت گذاران مطــرح نمایــد.
ــًا  ــر خصوص ــای واگی ــون بیماری ه ــود پیرام ــی موج ــواهد علم ش
ــرایت  ــگیری از س ــرل و پیش ــت کنت ــی از اهمی ــد 19، حاک کووی
ــد  ــان و تولی ــای درم ــن راه ه ــل از یافت ــا قب ــژه ت ــاری به وی بیم
واکســن مناســب اســت. یکــی از مهم تریــن ایــن راهکارهــا 
ــاران و  ــازی بیم ــق جداس ــاری از طری ــال بیم ــره انتق ــع زنجی قط

قرنطینــه افــراد در معــرض بیمــاری می باشــد زیــرا از ایــن طــرق 
می تــوان بــا بــه تعویــق انداخــت انتقــال آن ابتــالی مــوارد جدیــد 
را در راســتای تأمیــن تســهیالت الزم، اطــالع  رســانی شــفاف بــه 
ــد و  ــوان نظــام ســالمت و همچنیــن تولی جامعــه و آماده ســازی ت

ــب انداخــت )5(. ــه عق ــه داروهــای مناســب و واکســن ب تهی
ــگام  ــخیص زودهن ــم و تش ــر عالئ ــارت ب ــه، نظ ــدف از قرنطین ه
ــد  ــه بای ــت قرنطین ــت. در حقیق ــکوک اس ــراد مش ــاری در اف بیم
ــتای  ــی در راس ــات درمان ــع اقدام ــته جام ــوان بخشــی از بس به عن
مهــار و کنتــرل آلودگــی جامعــه در نظــر گرفتــه شــود )6(. چنانچــه 
قرنطینــه در کنتــرل بیمــاری SARS نیــز نتایــج موفقیت آمیــزی 
ــف  ــه  شــده در کشــورهای مختل ــای ارائ ــته اســت )7(. آماره داش
ــریعی  ــل س ــه عکس العم ــورهایی ک ــه کش ــت ک ــن آن اس مبی
ــن  ــر و همچنی ــا 10 براب ــا را ت ــداد مرگ ه داشــته اند، توانســتند تع
ــد  ــش دهن ــه ای کاه ــل  مالحظ ــور قاب ــه  ط ــان را ب ــداد مبتالی تع
ــد  ــا می توان ــرل کرون ــه کنت ــن در زمین ــور چی ــه کش )5(. تجرب
کمک کننــده باشــد. در چیــن از زمــان بــروز بیمــاری تــا 21 ژانویــه 
2020، بــه  مــرور تعــداد مبتالیــان افزایــش یافــت. بعدازایــن تاریــخ 
بــا رشــد انفجــاری، ابتــالی روزانــه 100 نفــر مبتــالی تائیــد شــده 
)کــه تنهــا بخشــی از 1500 مــورد جدیــد واقعــی بودنــد و مقامــات 
ــا اذعــان  ــن ب ــرو شــد؛ بنابرای ــد( روب ــر بودن از وجــود آن هــا بی خب
بــه ابتــالی هم زمــان 100 نفــر، دو روز بعــد شــهر ووهــان تعطیــل 
شــد. ایــن روز مقــارن بــا زمانــی بــود کــه 400 مــورد جدیــد تائیــد 
ــه در آن روز  ــی  ک ــد، در حال ــده بودن ــک روز گزارش ش ــده در ی ش
ــات از آن  ــا مقام ــته، ام ــود داش ــد وج ــالی جدی ــورد مبت 2500 م
اطالعــی نداشــتند. روز بعــد 15 شــهر دیگــر در اســتان هوبــی هــم 
تعطیــل و پــس از آن، ایــن اســتان قرنطینــه شــد. آمارهــا نشــان 
می دهــد کــه پــس از قرنطینــه شــهر ووهــان، از تعــداد مبتالیــان 

جدیــد کاســته شــد.
تجربیــات کشــورهای موفــق در زمینــه کنتــرل کرونــا نظیــر ژاپــن، 
ــه  ــد ک ــان می ده ــگ نش ــا هنگ کن ــد ی ــنگاپور، تایلن ــوان، س تای
ــد  ــورهایی مانن ــد کش ــال مانن ــودی ابت ــد صع ــورها رون ــن کش ای
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ــورد  ــور در کشــورهای م ــن منظ ــه ای ــتند. ب ــران نداش ــا و ای ایتالی
اشــاره، بــه  محــض ورود افــراد بــه کشــور محدودیت هایــی بــرای 
ــه  ــه ایزول ــایی و بالفاصل ــار شناس ــراد بیم ــد، اف ــال ش ــا اعم آن ه
ــت از  ــرای محافظ ــوی ب ــی ق ــزات ایمن ــتفاده از تجهی ــدند، اس ش
کادر درمانــی، ردیابــی تمامــی ارتباطــات افــراد بیمــار و مشــکوک و 

نهایتــاً قرنطینــه افــراد مشــکوک انجــام گردیــد.
 ایــن کشــورها در ســال 2003 تجربــه واگیــری ویــروس ســارس 
ــد  ــان آموختن ــد. آن ــه بودن ــه درس گرفت ــته اند و از آن تجرب را داش
ــد کشــنده و مســری باشــد و  ــدر می توان ــروس چق ــا وی کــه کرون
بنابرایــن بایــد آن را جــدی گرفــت. لــذا بــا انجــام قرنطینــه به موقع 
توانســتند شــیوع بیمــاری را در حــد کنترل شــده ای نگــه  دارنــد )6(.

در زمینــه شــیوع COVID-19، اســتراتژی مهــار فعلــی جهانــی 
ــگاهی و  ــده آزمایش ــد ش ــوارد تائی ــریع م ــایی س ــامل شناس آن ش
جداســازی و مدیریــت آن هــا در یــک مرکــز پزشــکی یــا در خانــه 
اســت )9 ،8(. بــا ایــن  حــال، موضــوع قرنطینــه و مزایــا و معایــب 
ــت.  ــز اس ــوز چالش برانگی ــعه هن ــال  توس ــورهای درح آن در کش
ــا  ــروس کرون ــال وی ــش موجــود، انتق ــر اســاس دان ازآنجایی کــه ب
از افــراد آلــوده بــدون توجــه بــه  شــدت عالئــم و نشــانه ها صــورت 
می گیــرد و افــراد ناقــل بــه  ظاهــر ســالم می تواننــد عامــل انتقــال 
ــه  ــی ک ــواًل درجاهای ــی اص ــای عفون ــند و بیماری ه ــاری باش بیم
سیســتم بهداشــتی آمادگــی کمتــر دارد و یــا امکانــات تشــخیصی 
یــا تحقیقاتــی در ایــن زمینــه کمتــر اســت به شــدت شــیوع پیــدا 
می کنــد؛ بنابرایــن جهــت کاهــش تعــداد بیمــاران بســتری، انجــام 

ــود )7(. ــه می ش ــاران توصی ــازی بیم ــه و جداس قرنطین
ــل از  ــج حاص ــردن نتای ــاال ب ــت ب ــت جه ــه می بایس ــی ک اصول

ــرد: ــه ک ــه آن توج ــه ب قرنطین
ــی  ــر اثربخش ــادی ب ــی و اقتص ــی، جغرافیای ــل فرهنگ 1- عوام
ــی  ــت ارزیاب ــورد می بایس ــن م ــذارد. در ای ــر می گ ــه تأثی قرنطین
ســریع از بســتر اجتماعــی کــه شــامل عوامــل تأثیرگــذار در 
ــد و از  ــی کن ــه را ارزیاب ــی قرنطین ــع احتمال ــم موان ــت و ه موفقی
ــن  ــن راهکارهــای فرهنگــی در تدوی مناســب ترین و موردقبول تری

ــد. ــتفاده نماین ــه اس ــتورالعمل قرنطین دس
و  برنامه ریــزی  مســتلزم  قرنطینــه  مؤثــر  برنامه ریــزی   -2
هماهنگــی و همــکاری بیــن ســازمان های مرتبــط و حــوزه 

قضایــی اســت.
3- هنگامی کــه تصمیــم گیــران اطالعــات کمــی در مــورد بیماری 
ــیع تری را  ــای وس ــد معیاره ــد، بای ــده آن دارن ــل ایجادکنن و عام
ــه  ــد و وقتی ک ــر بگیرن ــه در نظ ــه قرنطین ــراد ب ــت اف ــرای هدای ب
بیمــاری را بهتــر درک کردنــد و بــا قرنطینــه اولیــه بیمــاری رو بــه 

کاهــش یافــت، آنــگاه می بایســت مــردم را بــه  صــورت انتخابــی 
قرنطینــه نماینــد. بــا ایــن  حــال، اگــر شــیوع بیمــاری زیــاد اســت 
ــا  ــد و ی ــود را نشــان می ده ــدی از خ ــکال جدی ــاری اش ــا بیم و ی
ــرح  ــتی مط ــالت تروریس ــه حم ــک ب ــاًل ش ــت مث ــناخته اس ناش
اســت، احتیــاط حکــم می کنــد، نوعــی قرنطینــه در مقیــاس بــزرگ 

کشــوری در نظــر گرفتــه شــود )6(.
4- تدویــن و تصویــب قوانیــن مربــوط بــه قرنطینــه جهــت کنتــرل 
ــز در خصــوص مناطــق  ــی ونی ــی و زمین ــی، دریای ــای هوای مرزه
ــن قوانیــن  ــف از ای پرخطــر در داخــل کشــور. بدیهــی اســت تخل
ــن الزم و  ــود قوانی ــه نب ــود. چراک ــوب ش ــرم محس ــت ج می بایس
ضمانــت اجــرای آن، بــه اعتبــار قرنطینــه آســیب می رســاند و بــه 
دلیــل عــدم نظــارت و کنتــرل قرنطینــه اعتمــاد عمومــی کــم شــده 

ــود. ــی حاصــل نمی ش ــل  توجه ــج قاب و نتای
ــور.  ــارج کش ــل و خ ــه در داخ ــتگاه های قرنطین ــن ایس 5- تعیی
ایــن ایســتگاه ها وظیفــه اجــرای مقــررات قرنطینــه و ارائــه 
ــتگاه ها  ــن ایس ــد. ای ــوص دارن ــن خص ــم در ای ــای منظ گزارش ه
بخشــی از سیســتم جامــع کنتــرل و پیشــگیری از شــیوع ویــروس 

.)10( می باشــند 
6- جهــت رعایــت مقــررات و قوانیــن قرنطینــه از قــدرت پلیــس 
ــت  ــود و در حقیق ــتفاده ش ــن اس ــن قوانی ــر اب ــارت ب ــت نظ جه
ــارات پلیــس اســت  ــه در اختی ــی تحمیــل قرنطین صالحیــت قانون

.)10(
7- بــا ایجــاد تأمــل بین المللــی بــا ســایر کشــورها از ورود و شــیوع 
ــد و اقدامــات  ــه عمــل آی بیمــاری از ســایر کشــورها جلوگیــری ب
بســیار جــدی جهــت محدودیــت رفــت  و آمــد بین المللــی و داخلــی 

ایجــاد شــود.
ــود و  ــام ش ــل انج ــور کام ــه  ط ــد ب ــاران بای ــازی  بیم 8- جداس
ــا بیمــار ارتبــاط داشــته اند تحــت قرنطینــه  ســپس افــرادی کــه ب
کامــل همــراه بــا نظــارت سیســتم بهداشــتی قــرار گرفتــه و تمامی 
ــه  ارتباطــات افــراد بیمــار ردیابــی شــود. مســئولیت نظــارت و ارائ
گــزارش از رعایــت شــرایط قرنطینــه ایــن افــراد بــه عهــده پلیــس 
و نظــارت بــر شــرایط بهداشــتی و ســالمتی بــه عهــده کارکنــان 

ــد. ــتی می باش بهداش
ــات  ــن مالحظ ــر گرفت ــی؛ و در نظ ــی- اجتماع ــتیبانی روان 9- پش
ویــژه بــرای افــراد مســن و افــراد مبتــال بــه بیمــاری هــم  زمــان، به 
 ،COVID-19 دلیــل افزایــش خطــر ابتــال بــه بیمــاری شــدید
اشــکال حمایــت روانــی اجتماعــی مــورد نیــاز بــا توجــه بــه ســن، 
ــی دسترســی و اســتفاده از اشــکال  ــق و توانای تحصیــالت و عالی

مــدرن فنــاوری اطالعــات متفــاوت خواهــد بــود.
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ــه در دوره  ــاغلی ک ــان مش ــرر و زی ــه ض ــه ب ــرورت توج 10- ض
قرنطینــه آســیب می بیننــد و نیــز تأمیــن مایحتــاج کســانی کــه در 

ــه اســت. ــورد توج ــد از اصــول م ــرار می گیرن ــه ق قرنطین
11- بــا توجــه بــه اینکــه زندگــی در طوالنــی  مــدت در قرنطینــه 
ــالت،  ــاری، کس ــرس از بیم ــه ت ــادی از جمل ــب زی ــد عواق می توان
عالئــم اســترس پــس از آســیب، ســردرگمی و ســرخوردگی ایجــاد 
کنــد، لــذا می بایســت قرنطینــه بــا دالیــل مشــخص و قانع کننــده 
ــر روی آن جهــت  ــرای مــردم و نیــز اجــرای و نظــارت جــدی ب ب

بــاال بــردن حداکثــر اثــر قرنطینــه باشــد )11(.
ــای  ــروری و محل ه ــد غیرض ــز خری ــه مراک ــی هم 12- تعطیل

ــی. ــتم امنیت ــل سیس ــارت کام ــا نظ ــاع ب اجتم
13- ارائــه بســته های خدمتــی رایــگان از جملــه اینترنــت، 

کمک هــای بالعــوض بــه مشــاغل آســیب  دیــده و ایجــاد 
بســترهای الزم جهــت ارائــه خدمــات خریــد و دریافــت و پرداخــت 
ــات  ــه خدم ــزی و ارائ ــوه برنامه ری ــوزش نح ــز آم ــی و نی اینترنت
مختلــف ازجملــه دروس مــدارس، ورزش تمرین هــای توانبخشــی 

و ... در دوره قرنطینــه.
14- دولــت همچنیــن بایســتی بــه  منظــور بــه حداقــل رســاندن 
برخوردهــای افــراد در جامعــه، راه حل هــای اجرایــی ماننــد اعمــال 
محدودیت هایــی در ترافیــک و محدودیــت ســاعت حضــور بــرای 
اقشــار مختلــف مــردم را در نظــر بگیــرد )مثــاًل صبــح بــرای افــراد 
ــا رعایــت نــکات  ــرای ســایر افــراد ب مســن و معلولیــن و عصــر ب

مرتبــط بــا ســالمتی(.
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