
کنزی های مکتوصیه
برای نحوه بازگشایی اقتصاد 

19-در زمان شیوع کووید
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

های اقتصادیمعاونت بررسی

تهیه شده توسط فروغ کریمی امیرکیاسر

1398فروردین 



بادشهرونهامیلیونوجهانرهبران.استگرفتهقرارتغییردستخوشجهانسراسردرمردمزندگی
بهراسالمتوبهداشتهایسیستمتنهانه19-کوویدپاندمی.اندشدهمواجهخودزندگیچالشبزرگترین
.استکردهمواجهمشکلبانیزرااقتصادیثباتوشهروندانمعاشبلکهانداخته،مخاطره
اخیرسال100طیشایدشده،واردمردممعاشوزندگیبهویروس،باایمقابلهاقداماتازکهشوکی

اگر.داددخواهندستازراخودجانبسیاریافرادنشود،متوقفویروسانتشاراگر.استبودهسابقهبی
مردمند،کوارداجتماعیواقتصادیهایشبکهبهشدیدخسارتپاندمیاینکردنمتوقفبرایاقدامات

.کردخواهندتجربهمدتمیانومدتبلنددررابزرگیهایرنج
اهشکوویروسانتشاربامقابله-کندفعالیتهاجبههایندوهردرزمانهمطوربهبایدجهان
.شهروندانمعاشبرآنمخرباثرات

شاغلمبهسریعترچههررامردمها،بخشومناطقدرهاتفاوتتشخیصباتوانندمیهادولت
...کنندمحافظتمردمدرآمدمنبعازوبازگردانندخود



رباالتاحتمالباسناریوهای:الف
ترنپاییاحتمالباسناریوهای:ب

1الف 2الف

3الف 1ب4الف

2ب

3ب 4ب 5ب

GDP

زمان

هایخسارتاماداردوجودویروس
روندداشت؛خواهدوجودبخشی

کمترمدتطوالنیرشد

آرامیبهبودوداردوجودویروس
دادخواهدرخنیز

رشدجهشوداردوجودویروس
قویقبلیسطوحبهاقتصادی

بودخواهد

وندربهبازگشتویروس،بازگشت
جهانیقویرشدجهشرشد،

نیطوالرشدروندویروس،بازگشت
کمبهبودسطحکمتر،مدت

رشدروندویروس،بازگشت
کمترمدتطوالنی

کنترل سریع و موثر انتشار ویروس

تهرل پاسخ قدرتمند سالمت عمومی، موفق بهه کن
انتشار ویروس طی دو تا سهه مهاه در ههر کشهور 

.شده است

پاسخ موثر اما برگشت ویروس

پاسخ سالمت عمومی موفهق شهده امها اقهدامات 
یسهت؛ برای جلوگیری از برگشت ویروس کافی ن

ای، هاز این رو فاصله فیزیکی بهه صهورت منطقه
.یابدبرای چندین ماه ادامه می

شکستتت گستتترده متتدامتت ستتتمت 
عمومی

یهروس پاسخ سالمت عمومی برای کنترل انتشار و
تها )در مدت زمان طوالنی شکست خهورده اسهت 

ر زمانی که واکسن این ویهروس در دسهترس قهرا
(گیرد

ربهت

ربدت

ویتتتتروس و 
ت پاسخ ستم

عمومی به آن

اثرگتتتت اری 
ت پاسخ ستم

عمومی

مدامله ناکارآمد

بحران شدیدی روی خواهد داد؛ 
ظار در انتهای گستردهورشکستگی

خواهد بود و پرداخت اعتبارات با 
شکست مواجه خواهد شد؛ بحران 

.تبالقوه بانکی نیز وجود خواهد داش

مدامله تاحدودی ناکارآمد

های سیاستی تا حدودی پاسخ
های اقتصادی را جبران خسارت

یر پذکند؛ بحران بانکی اجنتابمی
. خواهد بود، سطح بهبود کم است

مدامله کارآمد

های های سیاستی از خسارتپاسخ
یت کند؛ وضعساختاری جلوگیری می

بحران بهبودیافته و  به سطح پیش از
.خواهد رسید

تصادیاثرات انعکاسی و پاسخ سیاستی اق

اثرگ اری سیاست اقتصادی دولتی
ربدت ربهت

گیردمیبردررااحتمالیسناریوهایازایدامنه19-کوویدبحرانآثاراقتصادی

هبودبامادارد،تاخیرپاندمی،نوسان
دادخواهدرخکاملاقتصادی

ردآرامپیشرفتپاندمی،نوسان
اقتصادیبهبود

ت نوسان پاندمی، رکود طوالنی مهد
بدون بهبود اقتصادی

اقتصادیهایگ اریسیاستوعمومیستمتپاسخ،19کوویدانتشاراقتصادیاثربرایسناریوها-1تصویر



طیفیتا،راسایندر.اندداشتهتمرکزانسانهاجاننجاتبرشهروندانوکارهاوکسبها،دولتاغلبتاکنون
درحدودیتممانند)ترگیرانهآساناقداماتتا(چینووهاندرکاملتعطیلی)باالگیریسختباهاواکنشاز

.استشدهانجام(آمریکاشمالواروپاییکشورهایبرخیدرفیزیکیفاصلهرعایتترویجوتجمعات
سطحاکشورهازبسیاری.استمردممعاشنجاتآنواندشدهروبهرونیزدیگریمهمموضوعباکشورها

به.دهندکاهشرابحرانایناقتصادیاثراتتااندکردهارائهراپولیومالیهایمحرکازایسابقهبی
.استکردهمعرفیرادالریتریلیون2اقتصادیمحرکبستهاخیراًآمریکامتحدهایاالتمثال،عنوان

المتسهایسیستماکثر.داردوجودجبههدوهردربعدیگامباارتباطدرهایینااطمینانیوجود،اینبا
اینباورهاکشروایناز.ندارندکافیآمادگیمشکلاینبراینوظهور،کشورهایبرخیدرخصوصبهملی،

همهبرایدبایقرنطینهاینآیامدت؟چهتابلهاگریابد؟ادامهبایدقرنطینهآیا:شوندمیروروبهپرسش
خانوارهایوبزرگغیررسمیاقتصادهایکشورها،ازبسیاریشود؟اعمالسنیهایگروههمهومناطق

؟وندشموفقتوانندمیچگونهآنها.هستندمواجهخانوارهابدهیازباالییسطحباودارندپرجمعیتی

استسناریوهاازایدامنهشامل19کوویدبحراناقتصادیاثر



رویکردایدباقتصادیهایبخشهمهآیا.استکنندهگیجانسانها،معاشنجاتعبارتیبهیاچالش،دومین
چهشود؟اییبازگشاقتصادنداشته،برگشتویروسکهایمنطقهدرچگونهگیرند؟پیشدررایکسانی
تد؟بیفاتفاقممکنشکلترینامنبهبازگشاییاینتاشودبردهکاربهبایدهاییسیستم

.استدهشمعرفیاقتصادهابازگشاییبرایچارچوبدوشدهتهیهکنزیمکموسسهتوسطکهایمقالهدر
چههکشدهطراحیغیرانتفاعیهایشرکتوخصوصیبخشها،دولتبهکمکبرایچارچوبنخستین

راکاراینجامانچگونگیبرایرویکردینیزچارچوبدومینوکنندآغازراخوداقتصادیفعالیتبایدزمانی
.کندمیمعرفی

استسناریوهاازایدامنهشامل19کوویدبحراناقتصادیاثر



شود؟برداشتهبایدهامحدودیتزمانیچه:مردممعاشوجانگذاریاولویت

طریقازچهمردم،ازکافیتعدادکهشدخواهدبرطرفزمانیتنهامعاش،وزندگیبرای19کوویدخطر
آنتا.یابدکاهشبیماریاینانتقالتاشوندایمنبیماریاینازمستقیم،تماسطریقازچهوواکسن
بهکهباشندجهزمسالمتسیستمبهبایدکنندبازگشاییرااقتصادهایشانخواهندمیکههاییدولتزمان،
مختلفاطقمنکهبدانندبایدرهبران.باشدقدرتمندمبتالشده،موارددرمانوتشخیصبرایکافیاندازه

.باشندتهداشاقتصادهایشانبازگشاییبرایآمادگیازمتفاوتیسطحتوجهیقابلطوربهاستممکن
مواردادتعدتعیینبازگشایی،برایآمادگیمیزانبررسیدرعاملترینمهمواولین
سطحردآنهادربیماریانتقالکهمناطقی.استمعینمنطقهیکدرویروسبهابتتجدید

بیشترانتقالبهنجرمتنهااقتصادیفعالیتبازگشاییکهباشندداشتهانتظاربایدشود،میانجامایگسترده
یکتاباشدینپایکافیاندازهبهبایدشدنبستریوبیماریبهابتالجدیدمواردتعداد.شدخواهدبیماری
.دهدانجامراخودمدیریتبتواندگسترده،اقداماتطریقازنهوجداگانه،طوربهبهداشتیسیستم



شود؟برداشتهبایدهامحدودیتزمانیچه:مردممعاشوجانگذاریاولویت

.ستابیماریجدیدمواردازجلوگیریومدیریتتشخیص،سیستمقدرتدومعامل
:استزیرمواردشاملسیستماینعناصر

بیماریشدیدسطحباافرادبراییوسیآیهایتختخصوصبهکافی،پزشکیرفیتظ•
باالسرعتبا19-کوویدتشخیصتستاجرایبرایتوانایی•
کنندمیایزولهوتشخیصرابیماریجدیدمواردموثریطوربهکههاییسیستم•
شخصیتمحافظتجهیزاتبیمارستانی،هایتختتجربه،باپزشکانجملهازکافی،پزشکیمنابع•
شودارائهموجود،علمیشواهدومحتوابهترینباکهعمومیآموزش•

فراهمومیعمبهداشتهایسیستمبرایراقدرتازمعیاریکهشوندترکیبهمباتوانندمیعناصراین
برایمنطقههرآمادگیشود،ترکیبویروسانتقالشدتارزیابیباسالمتسیستمتوانسطحاگر.کنند

آمادگیرایبرامرحلهچهاربعد،دواین.گیردقرارارزیابیموردتواندمیاقتصادیهایفعالیتبازگشایی
آنیشترینببااولمرحلهوآمادگیسطحکمترینباچهارممرحلهکهکندمیتعییناقتصادبازگشایی

.بودخواهد



هادولتبرایرامختلفمناطقدر19-کوویدشیوعتردقیقشناختامکانها،واکنشماتریس
.کندمیفراهم

ستتتتطی پتتتتایین 
و آمتادگی سیستتم

شتتتتیوال بتتتتاالی 
ویروس

ستتتطی متوستتتط 
و آمادگی سیستتم

شتتتیوال بتتتاالی 
ویروس

ستتتطی بتتتاالی 
و آمادگی سیستتم

شتتتیوال بتتتاالی 
ویروس

ستتتطی بتتتاالی 
و آمادگی سیستتم

شتتتیوال متوستتتط 
ویروس

ستتتطی متوستتتط 
و آمادگی سیستتم

شتتتیوال متوستتتط 
ویروس

ستتتتطی پتتتتایین 
و آمتادگی سیستتم

شتتتتیوال بتتتتاالی 
ویروس

ستتتتطی پتتتتایین 
و آمتادگی سیستتم

شتتتتیوال پتتتتایین 
ویروس

ستتتطی متوستتتط 
و آمادگی سیستتم

شتتتیوال پتتتایین 
ویروس

ستتتطی بتتتاالی 
و آمادگی سیستتم

شتتتیوال پتتتایین 
ویروس

م آمتتادگی سیستتت
ستمت عمومی

انتشار
ویروس

پایین

باال

پایین باال

آمتتتادگی بتتتترای 
ادبازگشایی اقتص

1مرحله
2مرحله
3مرحله
4مرحله

هاواکنشماتریس-2تصویر



ازمتاثرمناطقشهرها،ها،شهرستانها،ایاالت)داخلیمناطقازهریکبرایتوانندمیهادولت
ازکدامهردراینکهمورددرتریدقیقارزیابیتاکردهرسمراواکنشماتریس(غیرهوبیمارستان

باطقمنا.باشندداشتهکنند،شروعنوازراخوداقتصادیهایفعایتتوانندمیزمانیچهمناطق
درانتقالرهزنجیسازیایزولهوردیابیهنوزکم،کهبیمارهایتعدادباوقویعمومیسالمتسیستم

امتداددرکهترضعیفعمومیسالمتسیستمبامناطقیبهنسبتاستممکناست،پذیرامکانآن
ازهور،نوظکشورهایازبسیاریدر.دهندنشانراتریمتفاوترفتارهایدارند،قراراپیدمیمنحنی

هایتختتظرفیاصلیمانعامابرخوردارند،باالییاهمیتازعناصرازبسیاریالتین،آمریکایجمله
.گیردنمینظردرراهاپیشرفتایناثراتمقالهاین..استآنهایوسیآی

هادولتبرایرامختلفمناطقدر19-کوویدشیوعتردقیقشناختامکانها،واکنشماتریس
.کندمیفراهم



باالیمتسبهبهتر،کنترلوبیماریمواردکاهشبامناطقبود؛نخواهدثابتماتریسدرهاموقعیت
.کردخواهدحرکتماتریس،راستسمتبهعمومیسالمتسیستمتقویتباوماتریس

هبکمکبرایمفیدیابزاراستممکنامادهدنمیارائهرامطلقیدستورالعملماتریساین
.کنندانیروزرسبهراماتریساینروزهرها،دادهازاستفادهباتوانندمیهادولت.باشدهاگیریتصمیم

خودهایهدادازاستفادهباتاکندکمککشورهابهتواندمیقویمدیریتاطالعاتیسیستمیک
.باشندداشتهمناسبیهایواکنشبتوانند

آزمایشسن،واک-کندجاجابهراپویاییاینتواندمینیزدیگریعلمیهایپیشرفتزمان،گذشتبا
طوربهوباشنددسترسدراینکهفرضبا،-19کوویدبرایجدیددرمانبیماری،ازمصونیتدقیق

.یردگنمینظردرراهاپیشرفتایناثراتمقالهاین.باشندشدهدادهقرارنقاطهمهدرگسترده

هادولتبرایرامختلفمناطقدر19-کوویدشیوعتردقیقشناختامکانها،واکنشماتریس
.کندمیفراهم



A

B C D

مسیستآمادگی
عمومیستمت

انتشار
ویروس

پایین

باال

پایین باال

آمتتتادگی بتتترای 
ادبازگشایی اقتص

1مرحله
2مرحله
3مرحله
4مرحله

Bبه Aمرحله 

انتشتتار 4تعطیلتتی اجرتتاری در مرحلتته 
دهتد و شتهر را در ویروس را کاهش می
دهتد کته بازگشتایی موقعیتی قترار متی

.آغاز کند3اقتصادی مود را از مرحله 

Bبه Aمرحله 

شهر به سطی نرمال متود دستت مواهتد 
ان یافت که در آن ظرفیت ستمت به میتز
م کافی توسعه یافتته، شتیوال ویتروس کت

استتت و شتتهر از اقتتدامات مرحلتته اول 
.  کنداستفاده می

Cبه Bمرحله 

ستتم با بازگشتایی اقتصتاد، ظرفیتت سی
مراقرت ستمت بته وتور قابتل تتوجهی

2لته کند و انتقال بته مرحتوسعه پیدا می
اال ممکن است در اثر بت. کندرا ممکن می

ایی، گرفتن شیوال ویروس پس از بازگش
.  برگردد4یا 3شهر به مرحله 

دهندشکاهراانتشارسرعتاقتصاد،ازهاییبخشبازگشاییازپیشبایددولتمردان
مرحله4درکشوریکاقتصادبازگشاییجاییجابهچگونگی-3تصویر

.  یرداقتصادی در پیش گبه منظور کسب آمادگی برای بازگشایی تواند گذارد که یک شهر یا منطقه بزرگ میرا به نمایش میفوق مسیری تصویر 



کهاستباالییتتسظرفیتنیازمندامراینامابود،خواهدویروسانتقالنرخبهینه،معیار.کنندانتخابرامعیارهاییویروس،شیوعمیزانگیریاندازهبرایاستممکنکشورها
.باشدبیمارمواردکلتجمیعینرخوبیمارجدیدمواردرشدنرخشاملاستممکنجایگزینمعیارهای.نباشدمقدورکشورهابرخیبرایاستممکن
کاربهراجدیداماتاقیافته،کاهشبیماریانتقالسرعتکهزمانیتابایدبسیاریمناطقمثال،ایندر.استچگونهماتریساینبهکشوریکدیدگاهکهدهدمینشان4نمودار
اینهادولتبهطالعاتااین.بگیرندسرازراخوداقتصادیهایفعالیتازبرخیبالقوهطوربهتوانندمیوشوندمتحملرامشابهیهایمحدودیتکهندارندنیازیمناطقسایر.گیرند
درناطقمآندرسالمتمراقبترفیتظایجادبرایراخودهایتالشطریقازینوکنندشناساییرااستخطردربیشتریمشاغلآنهادرکههاییمکانکهدهدمیراامکان
.دهندقراراولویت

مسیستآمادگی
عمومیستمت

انتشتتتار 
ویروس

باال
باال

پایین

پایین

1مرحله
2مرحله
3مرحله
4مرحله

اداقتصبازگشاییبرایآمادگی

17منطقه

11منطقه

1منطقه

5منطقه

15منطقه

7منطقه

.  ی قرار دهندباید پاسخ سیستم سالمت عمومی را به تفکیک منطقه مورد بررسدولتمردان 
بحرانیهفتهسهکشور،یکمناوقازتصویری-4تصویر



سطحوانندتمیرهبرانمرحله،هربرای.شوندبندیتقسیماقتصادشانبازگشاییبرایآمادگیازمرحله4بهتوانندمیمناطقکلی،طوربه
.کنندتنظیمراخاصاقداماتوهاسیاستکهدهنداجازهآنهابهوکنندتعریفراشدهانجاماقداماتشدت

4مرحله  3مرحله  2مرحله  1مرحله 

بمانیدمشخصمکانیکیاخانهدر بمانیدمشخصمکانیکیاخانهدر بمانیدمشخصمکانیکیاخانهدر مناطق،برخیدرجاییجابهبرهامحدویت
هفتهروزهایوهازمان

ایزوالسیونوخانهدرماندنبهملزمافراد
هستنداجباری

مناطق،برخیدرجاییجابهبرهامحدویت
داردوجودهفتهروزهایوهازمان

بهدورکاریامانداردوجودمحدودیتیهیچ
شودمیتوصیهشدت

هتوصیدورکاریامامحدودیتی،هیچبدون
شودمی

رادیکلیهایتامینزنجیرهمدیریتهادولت
کنندمیتضمینخصوصیبخشهمکاریبا

راکلیدیهایتامینزنجیرهتاحدودیهادولت
نندکمیمدیریتخصوصیبخشهمکاریبا

هایتامینزنجیرهمدیریتبهشروعهادولت
ندکنمیخصوصیبخشهمکاریباکلیدی

ودارندفعالیتمجوزهابخشتمامی
بازاربراساسکلیدیتامینهایزنجیره
کنندمیفعالیت

صورتبهتوانندمیکههاییبخشتنها
دارندمجوزکنندفعالیتآنالین

ودارندفعالیتاجازههابخشازکمیتعداد
هایلپروتکواجتماعیفاصلهقوانینازباید

کنندپیرویسالمت

ازدبایامادارندفعالیتاجازههابخشاکثریت
متسالهایپروتکلواجتماعیفاصلهقوانین
کنندپیروی

دارندفعالیتمجوزهابخشتمامی

بهمحدودایمنطقهدرونهایجاییجابه
بینجاییجابهواستاستثناییوخاصموارد

نیستجایزمناطق

ای،منطقهدرونجاییجایهدرباالمحدودیت
نیستجایزمناطقبینجاییجابه

درونجاییجایهدرهامحدودیتبرخی
مناطقبینجاییجابهوداردوجودایمنطقه

نیستجایز

وندرهایجاییجابهبرمحدودیتیهیچبدون
درهاتننیزمناطقبینجاییجابه.ایمنطقه
استمجاز1مرحلهمناطق

افرادیوخانوادهاعضایبهمحدودتجمعات
فضاهایدردارندمراقبتبهنیازکه

استخصوصی

وخصوصیفضاهایدرنفر10تاتجمعات
استجایزعمومی

وخصوصیفضاهایدرنفر50تاتجمعات
استجایزعمومی

وخصوصیفضاهایدرنفر200تاتجمعات
استجایزعمومی

ود را هایی از اقتصاد خهایی را اجرا کنند که بخشتوانند سیاستها میدر هر مرحله، دولت
کنندباز 
آمادگی برای گشایش مجدد اقتصاد-5تصویر 

رریسک باالتجمعیت

سایر

های بخش
ضروریاقتصادی

سایر

حمل و نقل

تجمعات



.کنندعرفیمراکنندکاربهشروعتوانندمیاقتصادشانکههایمکانسرعتبهتوانندمیهادولتمنطقه،هراقتصادیساختاردرکبا
استممکنمثالعنوانبه.کنندارزیابیرابخشهراقتصادینسبیاهمیتوبیماریانتقالبهمربوطریسکبایدهادولتامر،اینبرای

.(6رتصوی)کنندتاکیداقتصادیمشارکتیاپذیرآسیبمشاغلکل،اشتغالمانندمعیارهاییازاستفادهاهمیتبهمقامات

گ اری کنندها را اولویتتصویر از اینکه اقتصادها چگونه ممکن است بخشیک -6تصویر 

:ندهای ضروری که همواره باید باز باشبخش
مراقرت ستمت•
حمل و نقل عمومی•
مدمات همگانی مانند آب و برق و گاز•
اوتعات و ارتراوات•
کشاورزی•
بخش مالی و بیمه•
دفاال و مدیریت عمومی•
صنعت سامت•

ارتباط اقتصادی
(متفاوت برای هر کشور)

12بخش 

باال

پایینباال

پایین

1بخش 

2بخش 

4بخش 

10بخش 
7بخش 

9بخش 

5بخش 

3بخش 

11بخش 

6بخش 8بخش 

3گروه 

1گروه 

2گروه

کنندبندیاولویتشاناقتصادیارتباطبراساسراهابخشتوانندمیهایدولت

خطر انتقال
بیماری



.باشدتهداشفردیمشاغلوهازیرمجموعهبرایبیشترتوضیحبهنیازاستممکنتحلیلوتجزیهاین
حداقلبهارد،دراانتقالازپایینیریسککهمشاغلدادندستازتواندمیجزئیاتازسطحایندرتوصیف
.برساند
ماتخدوکاالهاتهیهامنیت،ودفاعسالمت،مراقبتماننداقتصادی،استراتژیکهایبخشازبرخی

باقی.تندهسهمتعطیلی،دوراندرفعالیتبهملزمارتباطات،وگازآب،انرژی،دارو،غذا،ماننداستراتژیک
.دهندجامانرابازگشاییایمنطقهصورتبهعمومی،سالمتبحرانکاهشباتدریجبهتوانندمیهابخش

گروه.کندآغازرابازگشاییکرد،تغییر3مرحلهبه4مرحلهازآنآمادگیاینکهازپستواندمیگروهیک
روعشاستکنترلتحتبیماریانتقالریسکوبوده2مرحلهدرمنطقهکهزمانیرابازگشاییتواندمیدوم
موکولرسید،ودخحدکمترینبهانتقالسرعتکهزمانیآینده،بهرابازگشاییتوانندمیمناطقسایر.کند

.کنند

کنندبندیاولویتشاناقتصادیارتباطبراساسراهابخشتوانندمیهایدولت



وتیسالمهایپروتکلبایدوکارکسبمدیرانوهادولتگردند،میبازخودفعالیتبههابخشکهزمانی
بهکارهاوکسبها،بخشتمامیدرتقریباً.کنندایجادبیماریبیشترانتقالپتانسیلکاهشبرایرارفتاری
این.کنندیریجلوگبیماریاینبرگشتازوکننداجرارافیزیکیگذاریفاصلهتادارندنیازهاییپروتکل
دمایبرمکررنظارتسالمتی،هایدستورالعملوبهداشترعایتدورکاری،شاملتواندمیهایپروتکل

المتسبخشمقاماتبهمربوطاطالعاتگزارشجدید،بیماریمواردهنگامزودتشخیصبرایافرادبدن
جایگاهینتعیدرتواندمیهاپروتکلاینپذیرشواقع،در.باشدآناجرایتضمینبرایقانونیاقداماتو

.وندشتعریفمجدداًسازیایمنمنظوربهتوانندمیمشاغل.باشدتاثیرگذارماتریس،دربخشیک
اتباشدداشتهخاصهایرویهوالزاماتاجرایبهنیازاستممکنزیربخشوبخشهراین،برعالوه

.کندتضمینراجامعهافرادسایروکارکنانسالمت
همکاریمهباقرنطینه،برداشتنازپیشروزهایدرتوانندمیصنفیهایانجمنوعمومیبهداشتمقامات

کهابعیمنتهیهبرایتوانندمیهمچنینآنها.کنندطراحیزیربخشهربرایراهاییپروتکلتاکنند
.کنندهمکاریدهد،میآموزشهاپروتکلازاستفادهچگونگیبرایراکارگرانوشهروندان

کنندبندیاولویتشاناقتصادیارتباطبراساسراهابخشتوانندمیهایدولت



.آینده دورکاری را تشویق کنیدماه6تا 3برای •
.التر را بدهدوری باهای دورکاری را تدوین کنید که به کارکنان انگیزه بهرهسیاست•

کاریدور

.متری بین دو نفر را تضمین کنید1.5فاصله •
.اد کندمقرراتی تعریف کنید که بیشترین ظرفیت را در فضاهای بسته ایج•
.شود را تعلیق کنیدنفر منجر می25تجمعات حضوری که به جمع شدن بیش از •

فیزیکیگ اریفاصله

.ها و مراکز خرید کنترل کنیدروزانه دمای بدن همه افراد را در ساختمان•
را مشاهده کردند، 19-که کوچکترین عالمت کوویداز کارکنان بخواهید درصورتی•

.خود را قرنطینه کنند
آنکنترلوبدندمای

.کار بگیریدهایی برای ضدعفونی روزانه بهروش•
و شوی شست)های اجباری برای بهداشت و سالمت کارکنان تعیین کنید پروتکل•

(.دستان، پوشیدن ماسک و دستکش
بهداشتوستمت

.را به مسئوالن حوزه سالمت گزارش دهید19-مشاهده هر مورد با عالئم کووید•
.گزارش زنجیره انتقال را به مسئوالن حوزه سالمت ارائه دهید•

دادنگزارش

.  رار دهیدها را مورد بررسی قبرای تضمین رعایت قوانین، به صورت تصادفی بخش•
. برای سرپیچی از قوانین جریمه تعیین کنید•

اجرا

وابیبازاریهایکمپین،الکترونیکتجارتتشویقبرای•
.کنیداندازیراهارتباطات

.یریدبگنظردرمالیاتیمعافیتالکترونیک،تجارتبرای•
یطمحدرفیزیکیحضورجایگزینرادورکاریممکنحدتا•

.اداریکارمندانبرایبخصوصکنید،کار
.نیدکمحدودمترمربعبراساسراهافروشگاهظرفیتحداکثر•
.وندشمیبرگزارآنالینجلساتتمامیکهکنیدتضمین•
نظردرمختلفکاریهایشیفتاداریکارمندانبرای•

.(تعطیالتها،هفتهآخرها،شبروزها،)بگیرید
کارمحلازخروجوغذاوقتورود،برایمختلفیهایزمان•

.کنیدتعیین
برای(Carpoolکارپول)خودروگذاریاشتراکبرنامهیک•

نقلوحملوسیلهباجاییجابهازکهکنیدطراحیکارمندان
.کنندخودداریعمومی

.کنیدتمدیدراتجاریموسساتبودنباززمان•
ینتعیپرریسکافرادبهخدمتبرایمشخصیهایساعت•

.کنید

درراخودوصیخصحریمبهمربوطمسائلبایدکشورهراماکند،میایفاخودشغلبهبرگشتنبرایافراد«مجوزصدور»درمهمینقشفناوری
.گیردنظردرهاییسیستمچنینمعرفی

کینزیمکهایتوصیه
جنوبیکرهوپورسنگاژاپن،چین،مانند-آسیاییکشورچندتجربهوکینزیمکتحقیقاتبراساس-عملیاتمجددشروالبرایبخشیوکلیهایپروتکل-7تصویر


