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بار در شهر ووهان چین و  با ظهور کرونا ویروس نخستین 
به همه کشورهای  آن  آن در مدت زمان کوتاهی گستره  از  پس 
جهان کشیده شد، سازمان بهداشت جهانی آن را کووید-19 و یک 
پاندمی نامید و وضعیت فوق العاده بهداشتی اعالم کرد. کووید-19، 
تا  که  تحقیقاتی  رغم  علی  و  است  ناشناخته  و  نوظهور  ویروس 
آن  ابعاد  از  بسیاری  همچنان  ولی  شده  انجام  آن  روی  بر  کنون 
راه  مهم ترین  بهداشت  جهانی  سازمان   .)1( است  مانده  ناشناخته 
کنترل بیماری را »قطع زنجیره انتقال بیماری« اعالم کرد. در همین 
راستا توصیه های بهداشتی نیز ارائه کرد که مهم ترین آن ها، رعایت 

بهداشت فردی و کاهش مواجه افراد با یکدیگر بود)2(. 

پاندمی کووید-19 در ایران رسمًا در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 
اولین بار در شهر قم تأیید شد. تقریبًا دو هفته پس از این تاریخ، 
وزارت بهداشت ایران اعالم کرد این ویروس همه استان های ایران 
این ویروس،  با توجه همه گیری سریع   .)3( را گرفتار کرده است 
مکان ها و رخدادها عمومی از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی 
و دانشگاه ها، اکران های سینمایی، کنسرت ها و نمایش های تئاتر، 
مسابقات و لیگ های ورزشی کشوری تعطیل شد و ساعات کاری 
ادارات نیز کاهش یافت. ایستگاه های غربالگری درجه حرارت، در 
ورودی های مختلف شروع به کار کردند. گندزدایی اماکن عمومی 
گرفت.  انجام  نهاد  مردم  سازمان های  توسط  گسترده  صورت  به 
جهت کاهش تحرکات اجتماعی و شکستن زنجیره انتقال بیماری 
اندازی گردید و  _خانه_ میمانیم« راه  کووید-19، کمپین »#در 
برای  مگر  نشوند  خارج  خانه های خود  از  شد  خواسته  مردم  از 
کارهای ضروری و رفع مایحتاج خود باشد تا با همکاری مردم 

و مسولین به هدف »# کرونا_ را_شکست_ میدهیم« برسند )1(.

پس از گذشت زمان و با افزایش میزان بروز بیماری، دولت 
طرح »فاصله گذاری اجتماعی« را به اجرا گذاشت. در این طرح 
شهروندان باید فاصله حداقل دو متری را با یکدیگر در بیرون از 
خانه رعایت کنند، کارهای واجب و ضروری خود را تجمیع کرده 
و همه را با هم در یک روز انجام دهند و به طور کلی حضورشان 
حق  شهروندان  همچنین  برسانند.  حداقل  به  خانه  از  بیرون  را 
خروج از شهر را نداشته و مردمان دیگر شهرها نیز نمی توانند وارد 

شهر دیگری شوند )4(. 

مبتال  بیماران  شدن  بستری  و  مراجعات  افزایش  به  توجه  با 
باالخص  درمانی  کادر  بارِکاری  درمانی،  مراکز  در  کووید-19  به 
سیستم  شاید  که  طوری  به  یافت،  افزایش  پرستاران  و  پزشکان 
بهداشتی و درمانی کشور، تا کنون با چنین بحران و فشار کاری 
باالیی مواجه نشده بود. تیم درمانی به عنوان »خط اول مبارزه با 
ناشناخته  پرداخت.  ویروس  این  کنترل  و  مقابله  به  کووید-19« 
بودن بیماری، نبود اطالعات کافی در مورد رفتار ویروس )عالیم 
وسایل  کمبود  همچنین  و  اختصاصی  داروی  نبود  عوارض(،  و 
مهم ترین  از  غیره(  و  دستکش  ماسک،  )لباس،  فردی  حفاظت 
اولیه  روزهای  در  کشور  درمانی  سیستم  روی  پیش  چالش های 
و  کووید-19  به  درمانی  کادر  از  تعدادی  ابتالی  بود.  همه گیری 
در پی آن، شهادت بیش از صد نفر از این افراد، حاکی از مبارزه 
سخت و پر هزینه حوزه سالمت کشور با این ویروس ناشناخته 

می باشد.

دنبال  به  و  اجتماعی«  فاصله گذاری  »طرح  اجرای  از  پس 
طرح  کووید-19،  از  ناشی  میر  و  مرگ  و  ابتال  میزان  کاهش  آن 
به   طرح  این  در  شد.  اجرایی  و  توصیه  هوشمند«  »فاصله گذاری 
جای آن که همه مردم فاصله گذاری فیزیکی با بقیه را رعایت کنند، 
افراد، مشاغل و گروه های جمعیتی کم خطر از نظر ابتال  )یا در 
صورت ابتال از نظر بروز عوارض جدی و مرگ( شناسایی شوند 
افراد  و فعالیت این گروه ها به تدریج از سرگرفته شود و سایر 
و گروه ها کماکان فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنند )3(. تا به 
امروز روند بروز بیماری متغیر بوده و تعدادی از مناطق به وضعیت 
سفید رسیده اند، ولی کووید-19 همچنان در بعضی مناطق کشور 
تا  کووید-19  دارد.  باالیی  همه گیری  خوزستان  استان  همچون 
کنون بیش از صد و بیست هزار نفر را مبتال و باعث جان باختن 
بیش از هفت هزار نفر شده است. به نظر می رسد با توجه به عدم 
پیش بینی شرایط همه گیری، نیاز است جامعه همچنان کووید-19 
شده،  اعالم  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  و  گرفته  جدی  را 

اهتمام بیشتری داشته باشند. 
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