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وی تاکید کرد: »رستوران ها حتما نمی توانند 
مهمان پذیر باشند و باید به صورت بیرون بر 
انتقال  بحث  بیشترین  چراکه  کنند  فعالیت 
به  دهد.  فضاها رخ  این  از  می تواند  بیماری 
از  10 روز  به مدت  طور کلی مقرر شد که 
شنبه تعطیلی سراسری در سطح کشور داشته 
ارزیابی  بیماری  دوباره شرایط  بعد  و  باشیم 
می شود و اگر نیاز بود این تعطیلی می تواند 

تکرار شود.«

برای  برنامه ریزی  بدون  تعطیلی 
نتیجه است بی  مداخالت 

چنین  است  قرار  که  نیست  بار  اولین  این 
محدودیت  هایی اعمال شود. لذا این پرسش 
در  تعطیلی  ها  این  آیا  که  می آید  وجود  به 
ابتال  زنجیره  قطع  و  بیماری  روند  کاهش 
تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ و اینکه به چه 
طریق می توان از این فرصت استفاده کرد؟ 
کشوری  کمیته  رئیس  سوری  حمید 
به  رابطه  این  در  کووید19  اپیدمیولوژی 
باشد  مؤثر  می تواند  »تعطیلی  گفت:  سپید 
اما باید هزینه و تأثیرش بر جامعه را نیز دید. 
معموال تعطیلی  و الک دان ها در اپیدمی ها یکی 
انجام  که  است  مداخالتی  هزینه ترین  پر  از 
یک  که  است  داده  نشان  تحقیقات  می گیرد. 
کاهش  را  جامعه  توان  پنجم  یک  تا  چهارم 
می دهد. به طور مثال اگر روزی هزار تومان 
بیست  از  بیش  باشد،  داشته  وجود  آمد  در 
پیدا می کند.« تومان کاهش  این هزار  تومان 
این اپیدمیولوژیست ادامه داد: »باید با احتیاط 
مگر  کرد  استفاده  دان  الک  و  تعطیلی  از 
کاهش  بر  تأثیر  از  محکمی  شواهد  اینکه 
باید  همچنین  باشد.  داشته  وجود  بیماری 

و  باشد  داشته  وجود  برنامه  تعطیلی  برای 
خواهد  منظوری  چه  به  تعطیلی  این  بدانیم 
نیاز  که  است  ارزشمند  تعطیلی  زمانی  بود. 
به یک فرصت و زمان برای اعمال یکسری 
مداخالت در طول تعطیلی و یا بالفاصله پس 
این صورت ممکن  غیر  باشد در  تعطیلی  از 
است الک دان نه تنها تأثیر درازمدتی نداشته 
تأثیر  از  پس  حتی  است  ممکن  بلکه  باشد، 
کوتاه مدت آن، مجددا موجب فوران اپیدمی 
شود. بنابراین باید برنامه های این تعطیلی را 
چیزی  چنین  امروز  تا  که  داد  قرار  نظر  مد 

است.« نشده  گزارش 
به  اشاره  با  اپیدمیولوژی کشور  رئیس کمیته 
تعطیلی که در پاییز پارسال در زمان خیز سوم 
بیماری از سوی کمیته ملی کرونا در برخی 
برقرار  تهران  از جمله  و  از شهرهای کشور 
از  با یکسری  تعطیلی  »وقتی  نیز گفت:  شد، 
باشد.  مؤثر  می تواند  باشد  همراه  مداخالت 
تعطیلی پاییز سال گذشته که دو هفته به طول 
را شامل می شد  150 شهر کشور  انجامید و 
این  تداوم  و  سلیمانی  اجرای طرح شهید  با 
تعطیلی عمال  این دو هفته  طرح همراه شد. 
آن  بودن  مؤثر  و  طرح  این  بهتر  اجرای  به 
تعطیلی،  این  از  پس  چند  هر  کرد.  کمک 
افزایشی در نوسانات اپیدمی وجود داشت اما 
خوشبختانه ادامه اجرای طرح شهید سلیمانی 
مانع از این شد که به پله اول بیماری قبل از 

بازگردیم.« آذرماه 
که  است  مهم  بسیار  »این  کرد:  تأکید   وی 
مداخالتی  چه  به  را  تعطیلی  این  بدانیم 
می خواهیم  کاری  چه  و  می کنیم  پیوست 
انجام دهیم. آیا می خواهیم نیروهای درمانی 
کنیم؟  تقویت  را  بیمارستانی  تخت های  یا 
برنامه ریزی  عمومی  واکسیناسیون  برای  آیا 

می کنیم یا می خواهیم بیماریابی فعال را تشدید 
کنیم؟ یا اینکه به کادر درمانی استراحت دهیم 
اخیر  مورد  این  اپیدمی  آغاز  به  توجه  با  که 

ندارد.« چندان مصداق 
سوری با تأکید بر اینکه اعمال بهتر مداخالت نیاز 
به وقفه چند روزه در محیط های بیماری دارد، 
گفت: »چنانچه این مداخالت به تعطیلی پیوست 
نشود، ممکن است تأثیر کوتاه مدتی وجود داشته 

باشد اما بسیار پر هزینه خواهد بود.«
رئیس کمیته اپیدمیولوژی کشوری در ادامه با 
بیان اینکه در کنترل اپیدمی ها دو عامل سرعت 
عمل و شدت عمل تعیین کننده است، یادآور 
سنجیده  و  درست  سیاست های  »باید  شد: 
اعمال شده و از سیاست های غلط پرهیز کرد 
و شدت عمل به اندازه ای باشد تا متخلفانی 
که ممکن است برنامه ریزی ها را تحت تأثیر 
خود قرار دهند با آنها برخورد شده و تحت 
 10 اگر  اپیدمی  این  در  بگیرند.  قرار  کنترل 
باشند،  بی توجه  سیاست ها  به  جامعه  درصد 
این 10 درصد می توانند حداقل 7برابر جمعیت 
خود را مبتال کنند و حجمی از ابتال و بستری 
را به وجود آورند، بنابراین باید به وسیله قوه 
قهریه هزینه ای برای متخلفان ایجاد کرد تا از 
رفتارهای نا ایمن و ضد اجتماعی جلوگیری 
که  زمانی  نیز  کشورها  از  بسیاری  در  شود. 
اعالم اپیدمی می شود عمال دست دولت ها از 
لحاظ حقوقی برای برخورد با هر رفتاری که 
موجب شیوع بیشتر بیماری می شود باز است 
چنین  باید  نیز  ما  کشور  در  دلیل  همین  به 

باشد.« داشته  برنامه ای وجود 
علی رغم نگرانی افرادی چون سوری، فرمانده 
اخیر  روزهای  در  مستضعفین  بسیج  سازمان 
آمادگی  از  بهداشت  وزیر  به  نامه ای  طی 

نهاد تحت امر خود برای کمک به نیروهای 
محمد  همچنین  داد.  خبر  بهداشت  وزارت 
هالل  جمعیت  دبیرکل  مقدم  قوسیان  حسن 
احمر نیز بر تداوم غربالگری مسافران مبادی 

ورودی به کشور خبر داد.
قوسیان مقدم در این رابطه اظهار کرد: »با تصمیم 
بهداشتی  کنترل  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
مسافران ورودی به کشور از ۲۸ مرز رسمی 
هوایی، زمینی و دریایی در 1۶ استان برعهده 
جمعیت هالل احمر قرار گرفته و در همین 
راستا نیز ۴۳1 نفر از نیروهای آموزش دیده 
جمعیت هالل احمر از سازمان های داوطلبان، 
جوانان و... از ۲0 اسفندماه سال 99 استقرار 

خود را آغاز کردند.«
وی با بیان اینکه اجرای این طرح صرفا مربوط 
به تعطیالت نوروزی نبوده و پس از آن نیز 
ادامه خواهد داشت، گفت: »تا هر زمانی که 
با کرونا بخواهد اجرای این  ستادملی مقابله 
طرح ادامه خواهد داشت و در همین راستا 

نیز همچنان اجرای این طرح ادامه دارد.«
قوسیان مقدم با بیان اینکه تاکنون بیش از 1۲5 
امدادگران جمعیت هالل  از سوی  نفر  هزار 
احمر غربالگری شده اند، گفت: »در سازوکار 
اجرای این طرح تمام افراد مورد بررسی قرار 
گرفته و درجریان آن افراد مشکوک و دارای 
عالئم جداسازی شده و از آنان تست کرونا 
اخذ می شود در همین راستا نیز طبق آمارها تا 
روز گذشته از ۶90۸ نفر هم که دارای عالئم 
از  نفر   ۴۴ و  شد  گرفته   pcr تست  بودند، 
مسافران مشکوک به بیماری کرونا به قرنطینه 
منتقل شدند. همچنین از بیش از ۲1 هزار نفر 

نیز تست فوری کرونا گرفته شده است.«
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طبرسی: تا دو - سه هفته 
آینده میزان مرگ های ناشی از 

کرونا در کشور افزایش می یابد 
و حتی تا مرگ ۴۰۰ تا ۵۰۰ 

تایی هم می رویم، اما بحث این 
است که باید اقدامی انجام 

دهیم که مرگ هایمان به حد 
باالی ۱۰۰۰ مرگ در روز نرسد

زالی: شرایط و نرخ افزایش 
مبتالیان به گونه ای است که 

به نظر می رسد محدودیت های 
اعمالی برای جلوگیری از 

گسترش بیماری کفایت الزم 
را ندارد. بر همین اساس 

پیشنهاد مشخص ما فرضیه الک 
دان یا تعطیلی است

رئیسی: به طور کلی 
محدودیت هایمان در شهرهای 

قرمز در چند حوزه محدود 
می شود. اوال در زمینه مشاغل 

است که در شهرهای قرمز فقط 
مشاغل گروه یک می توانند 

فعالیت داشته باشند و مشاغل 
گروه دو، سه و چهار حق 

فعالیت ندارند

سوری: زمانی تعطیلی ارزشمند 
است که نیاز به یک فرصت 
و زمان برای اعمال یکسری 

مداخالت در طول تعطیلی و یا 
بالفاصله پس از تعطیلی باشد 

در غیر این صورت ممکن است 
الک دان نه تنها تأثیر درازمدتی 

نداشته باشد و حتی پس از تأثیر 
کوتاه مدت آن مجددا موجب 

فوران اپیدمی شود


