
األھداف، والمواضیع الرئیسیة،  -الجائحة في ألمانیا في األشھر المقبلة 
 وأدوات الحمایة من العدوى

 2020/10/23ملحق اإلستراتیجیة، بتاریخ  

 مقدمة 
  الوضع في البدایة والوضع الیوم 
  سیناریوھات تطور الجائحة في األشھر المقبلة 
  األھداف 
  1وعات الرئیسیة، وأدوات الحمایة من العدوىالموض 

: تمت إضافة مخطط المعلومات الرسومي "نظرة عامة من معھد 2020/10/13التغییر مقارنة باإلصدار المؤرخ في  
 )2" (الملحق 19جائحة كوفید روبرت كوخ بشأن التدابیر الوقائیة وتدابیر مكافحة األوبئة في ظل 

 مقدمة

مجتمعنا أمام تحدیات كبیرة. یجب أن یكون الھدف من األشھر القادمة ھو تجنب العدوى  2-كوف-تضع جائحة سارس
وفي الوقت نفسھ الحفاظ على جمیع مجاالت الحیاة العامة واالقتصادیة إلى أقصى حد ممكن على الرغم من استمرار خطر 

حیة ال یساعد فقط في حمایة نفسك العدوى. سلوك كل فرد مھم: إن االلتزام المستمر بقواعد التباعد والنظافة الص
، بل یمكن أن یحد أیًضا من انتشار أمراض معدیة أخرى. من خالل مجموعة من 2-كوف-واآلخرین من فیروس سارس

یمكن السیطرة على حدوث العدوى بحیث یمكن  -والتي تتكیف مع الوضع المعني  -التدابیر المدعومة بشكل مشترك 
 ات دون إیقاف الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة. یتم فحص ھذه التدابیر وتعدیلھا باستمرار.تجنب المعاناة البشریة والوفی

اإلستراتیجیة النقاط الرئیسیة للسیطرة على الجائحة في األشھر القادمة من التجربة السابقة مع جائحة  دراسةھذه التستمد 
 :19-كوفید :1المرفق( ھائواحتوارؤیة لتطور الجائحة في ألمانیا  عرضفي  الدراسةمن  الھدف ویتمثل .2كوف-سارس

 ).كیلوبایت، لیس متاًحا لذوي االحتیاجات الخاصة)  PDF،38الجائحة في ألمانیا في األشھر المقبلة (ملف 

 مانیا في األشھر المقبلة: الجائحة في أل19-كوفید
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 : الجائحة في ألمانیا في األشھر المقبلة19-كوفید :1المرفق

 معھد روبرت كوخ المصدر: 

 الوضع في البدایة والوضع الیوم 

في ألمانیا من خالل جھود مشتركة كبیرة وقیود في قطاعات  2-كوف-األشھر األولى من جائحة سارسالتعامل مع تم 
 2020(آذار) متعددة (مثل: منع االتصال، وإغالق المتاجر والمدارس). كان للتدابیر التي اُتخذت في ألمانیا في مارس 

 آثار اقتصادیة واجتماعیة كبیرة.

أال یخفي  - نجح نسبیًا مقارنة بالبلدان األوروبیة األخرى والذي - تواء الجائحة في ألمانیاالمؤقت في احوال ینبغي للتوازن 
التحدیات الحالیة والحاجة إلى مزید من التطویر. فیما یلي نظرة عامة على األدوات التي یمكن استخدامھا للحد من انتشار 

في ألمانیا. كما أن مسؤولیة المجتمع ككل في مكافحة الجائحة مھمة. لقد أظھرت األشھر القلیلة الماضیة  2-كوف-سارس
حمایة األفراد بالكامل في المنزل أو في دار بمعنى " (الحمایة العازلة"نھج اتباع  یكفي بوضوح أنھ؛ على سبیل المثال ال

رعایة المسنین) وحده لحمایة المجموعات السكانیة الضعیفة بشكل خاص. ال یمكن أن تتحقق ھذه الحمایة إال من خالل 
بھا خطر متزاید لإلصابة بالعدوى في حد ذاتھا، تحمل المجتمع المسؤولیة. وبالمثل، ال توجد أماكن أو مواقف محددة یوجد 

من ، بل تفاعل بین السلوك الفردي والبیئة. وبالتالي یمكن اإلصابة بالعدوى انتقالعلى سبیل المثال منطقة معینة أو وسیلة 
فیروس ، والتي ینتقل من خاللھا الالبالد ، بما في ذلك اإلصابة بالعدوى خارجالسفر، وكذلك من خالل ةمحلیمصادر 

 بشكل متزاید إلى ألمانیا.

 سیناریوھات تطور الجائحة في األشھر المقبلة

 نحن نفترض أن مسار الجائحة في األشھر المقبلة یمكن أن یتمیز بما یلي:

التي یمكن أن تُقَید القدرات في أي حاالت فردیة، حاالت تفشي محلیة ومؤقتة مع العدید من اإلصابات الجدیدة  .1
 نھًجا محلیًا یتكیف مع المخاطر.وقت وتتطلب 

(على سبیل المثال من خالل االحتفاالت العائلیة أو في المؤسسات التعلیمیة؛  فردیةأوساط تفشي المرض في  .2
مثل مراكز الرعایة النھاریة والمدارس)، ویكون أكثر شدة في الخریف/الشتاء بسبب تغیر السلوك (على سبیل 

 الغرف المغلقة).لفترات أطول في التواجد المثال 
االنتشار اإلقلیمي الذي لم یعد من الممكن تتبعھ إلى السالسل الفردیة و، األوساطتفشي المرض في العدید من  .3

 ).2المرفق التدابیر في المناطق المصابة (انظر فرض والذي یؤدي إلى إعادة  للعدوى،

 19-ئة في ظل جائحة كوفیدنظرة عامة من معھد روبرت كوخ بشأن التدابیر الوقائیة وتدابیر مكافحة األوب
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 19-: نظرة عامة من معھد روبرت كوخ بشأن التدابیر الوقائیة وتدابیر مكافحة األوبئة في ظل جائحة كوفید2المرفق 

 معھد روبرت كوخ المصدر: 

). یمكن أن یحسن ھذا األمر بشكل كبیر من مكافحة 2021من المتوقع أن یتوفر لقاح واحد أو أكثر في العام المقبل ( 
الجائحة ومسارھا. على الرغم من إدخال لقاح أو عدة لقاحات، یتوقع معھد روبرت كوخ أن ھذا أو ھؤالء لن یكون متاًحا 

 البدایة تلقیح بعض المجموعات المعرضة للخطر ثم بقیة السكان.في البدایة إال بكمیات محدودة، بحیث یجب في 
خاصة في المرحلة األولى من التوافر  -حتى إذا كان التطعیم جزًءا مھًما من مكافحة الجائحة، فلن یكون ھذا وحده كافًیا 

ة فیما یتعلق بمزید ویجب أن یستمر مصحوبًا بسلوك مسؤول وتعدیالت معینة على التواجد معًا، خاص -المحدود بأمان 
، واستخدام طوال الیومارتداء األقنعة  -احترام قواعد النظافة  -(المحافظة على التباعد  AHA+A+Lمن االمتثال لقواعد 

والتھویة) باإلضافة إلى نقل األنشطة الترفیھیة إلى الخارج بقدر اإلمكان حتى یتم تجنب  تطبیق التحذیر من كورونا،
 الغرف المغلقة ذات التھویة السیئة وتزاحم العدید من األشخاص في مكان واحد.

 األھداف

باء واآلثار الصحیة لھ مع الحد من تأثر الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة (بما في ذلك ھو تقلیل انتشار الوالھدف الرئیسي 
المؤسسات التعلیمیة) في ألمانیا إلى أقل قدر ممكن. یتم تكییف أي تدابیر وقیود قد تكون مطلوبة مع المخاطر المحددة، 

ة القانونیة والتنظیمیة، باإلضافة إلى كونھا قابلة ویتم حصرھا إقلیمیًا وزمنیًا. یجب أن تكون التدابیر مناسبة من الناحی
 للتنفیذ من الناحیة العملیة.

) إلى تجنب AHA+Lتھدف اللقاحات الفعالة، واألسالیب العالجیة المحّسنة، والتدابیر غیر الدوائیة (مثل االمتثال لقواعد 
، وللعالج المنتظم لجمیع 19-كوفیدزیادة العبء على النظام الصحي (للحصول على أفضل عالج ممكن لمرضى 
 المرضى اآلخرین)، والمضاعفات المتأخرة للمرض، والوفیات بقدر اإلمكان.

 تتمثل األھداف اإلستراتیجیة للصحة العامة والحمایة من العدوى في:

 في أنشطة الحیاة المھنیة واالجتماعیة لجمیع فئات السكان في ألمانیا، الحد من مخاطر اإلصابة بالعدوى .1
 منع إعادة االنتشار غیر المنضبط والسریع للعامل المسبب للمرض، .2
من أجل زیادة تطویر نظام  ) ونظام الرعایة الصحیةÖGDالتعزیز الدائم والربط بین خدمات الصحة العامة ( .3

 مقاوم لألزمات،
المحتجزین في في مناطق العیادات الخارجیة والمرضى  19-الشاملة لمرض كوفیدالرعایة التوسع في  .4

 .المستشفیات

 1الموضوعات الرئیسیة، وأدوات الحمایة من العدوى

 
 یعرف غالبیة السكان التدابیر الالزمة لتقلیل مخاطر اإلصابة بالعدوى ویقومون بتنفیذھا في المجاالت األساسیة للحیاة:

ارتداء األقنعة الیومیة والتھویة).  -احترام قواعد النظافة  - (المحافظة على التباعد AHA+Lاعاة قواعد ال یزال یتعین مر
 یجب خلق وعي بالسلوك المحفوف بالمخاطر بحیث یمكن وضع الفرد في وضع یسمح لھ بتكییف سلوكھ بشكل مناسب.

یتم  العلمیة الجدیدة:االستنتاجات یتم تقییم التدابیر الالزمة لتقلیل مخاطر اإلصابة بالعدوى بشكل مستمر، ویتم تطبیق 
الحیاة (السكن، والمدارس،  نواحي طرق وعملیات اإلصابة بالعدوى في مختلفالمتعلقة بالعلمیة توظیف االستنتاجات 

عم، والفعالیات الكبیرة، إلخ) والمجموعات السكانیة من أجل مواصلة تطویر والنقل العام، والشركات، والمكاتب، والمطا
وتنفیذ إستراتیجیات متكیفة لتقلیل المخاطر في الحیاة المھنیة والخاصة. یجب تبادل الخبرات حول التدابیر وفعالیتھا على 

 جمیع المستویات، وخاصة على مستوى الوالیات.

المؤسسات التعلیمیة مثل المدارس ومراكز الرعایة النھاریة ھي جزء أساسي من  إبقاء المؤسسات التعلیمیة مفتوحة:
لكنھا تُظھر  -للمدارس ومراكز الرعایة النھاریة على الوباء متباینة المحدد األدلة على التأثیر وتظل الحیاة العامة. 

فإن في الوقت نفسھ،  2،3،4.األماكن التي لھا دور في حدوث العدوىتندرج ضمن بوضوح أن المؤسسات التعلیمیة 
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قدرة المدارس ومراكز الرعایة النھاریة ضروریة للتنمیة، والتعلیم، والتنشئة االجتماعیة لألطفال والشباب، وكذلك ضمان 
ممارسة أنشطتھم المھنیة. من المھم إبقاء ھذه المرافق مفتوحة من خالل االلتزام بمفاھیم النظافة. ولھذا، فإن الوالدین على 

ستعدادات والتدابیر التنظیمیة بالتعاون الوثیق والشامل بین جمیع الجھات الفاعلة ضروریة لمنع دخول العدوى بقدر اال
اإلمكان، وللكشف عنھا في مرحلة مبكرة عند حدوثھا. ھذه ھي الطریقة الوحیدة للتأكد من أن عدد األشخاص المصابین 

 إغالق المرافق. یمكن أن یظل قلیالً وأنھ یمكن منع االنتشار دون

من المھم مواصلة تحلیل الوضع الدولي وتكییف التدابیر  التعامل بأمان مع التنقل (الوطني وعبر الحدود):
واإلستراتیجیات بشكل استباقي. وفي ھذا الصدد، من المھم التأكید على ما یلي: زیادة التنقل (أنشطة السفر المھنیة أو 

یعتمد وإنما لك، ال یرتبط ھذا الخطر في المقام األول بمكان السفر أو منطقة معینة، الخاصة) یعني زیادة المخاطر؛ ومع ذ
یجب معرفة السلوك المحفوف بالمخاطر حتى یمكن  5بشكل أساسي على سلوك الفرد في منطقة ینتقل فیھا الفیروس.

، والحجر أماكن الفحصمھم ببالنسبة للمسافرین، یجب أن تتوفر وسائل االتصال بلغات مختلفة حتى یتم إعالوتجنبھ. 
 الصحي، والعزل.

من  - مغلقةقاعات في ما یجري منھا خاصة و - التجمعاتتزید  حمایة متنوعة من العدوى في الفعالیات الكبیرة:توفیر 
الفعالیات المسببة لالنتشار الكبیر في ظل ھذه الظروف، أدى ما یسمى بـ " 2.6-كوف -خطر انتشار فیروس سارس

إلى زیادة تفشي المرض بشكل دراماتیكي في العدید من البلدان في األشھر القلیلة الماضیة، أكثر مما كان یمكن " للمرض
في ظل تطبیق التوصیات العامة، یجب وضع مواصفات  7أن یكون علیھ الحال عند االنتقال بین عدد قلیل من األفراد.

ؤولین في القطاعات المعنیة. ویجب عندئذ مراعاة نوع الفعالیة متنوعة وشفافة ومفھومة لتنفیذ الفعالیات من قِبل المس
 وأسباب تقیید الحجم.

"حالة كورونا" معقدة للغایة وتظھر نتائج جدیدة باستمرار تتطلب مراجعة  التواصل اإلستراتیجي في حالة األزمات:
وعات األشخاص الذین یصعب الوصول باتباعھا. یُعد التواصل والتبادل مع الفئات الضعیفة ومع مجم الموصياإلجراءات 

 .في ھذا السیاقإلیھم باستخدام تكنولوجیا المعلومات أمًرا ضروریًا 

یعد التشخیص المتصل بالسبب والمتوفر  التطویر المستمر إلستراتیجیة االختبار الوطنیة، وضمان التشخیص الشامل:
توضع النتائج المأخوذة من  عن الجائحة ومكافحتھا.إقلیمیًا للكشف عن األشخاص المصابین مطلبًا أساسیًا لإلبالغ 

إجراءات الكشف المباشرة (الكشف عن العوامل المسببة للمرض) وغیر المباشرة (األجسام المضادة) في االعتبار 
ستوى المعرفة والموضوع المعني. عند استخدام االختبارات، لتقییم الوضع وفقًا لم استراتیجیة وطنیة إلجراء االختباراتیف

فإن النھج المستھدف مع مراعاة احتمالیة االختبار المسبق وحالة االستعداد للمخاطر، أمر ضروري فیما یتعلق باكتساب 
مایة الفئات تُعطى األولویة الختبار األشخاص الذین تظھر علیھم األعراض وحوالمعرفة واالستخدام الفعال للموارد. 

كبار السن في دور رعایة المسنین. على الرغم من قدرات االختبار العالیة في ھذا المجال، فإن الموارد البشریة ك الضعیفة
الستخدام األمثل. ضمان اوالمادیة محدودة بشكل عام. ولذلك، یجب أن تكون داللة وأھمیة الفحوصات معروفة بشكل عام ل

، ویجب أال یؤدي إلى شعور زائف ال أكثرلحظیة معلومة ف السلبي عن الفیروس مجرد على سبیل المثال، یعد الكش
السلوك الضروري للوقایة من العدوى، مثل االمتثال لتدابیر ضرورة التقیّد باالختبار السلبي ال یحررك من فباألمان: 

 النظافة والحمایة.

لحد بشكل فعال من خطر انتقال العدوى، یعد االكتشاف من أجل ا تحقیق التسلسل الزمني القصیر في عملیة االختبار:
العاجل ألولئك المصابین بالعدوى الحادة واإلرسال السریع لنتائج الفحوصات أمران ضروریان، ویجب أن یكون ممكنًا في 

ستمر من ساعة (بین إجراء االختبار واإلبالغ بالنتائج). یجب أن یتم تنظیم ذلك والتحقق منھ بشكل م 36إلى  24غضون 
قبل الجھات الفاعلة المعنیة، ال سیما بالتعاون مع اتحاد أطباء التأمین الصحي المعني والخدمات الصحیة العامة. تتوفر 

. تعتبر اختبارات المستضدات أقل حساسیة من PCR، وتَُكمل قدرات تشخیص 19-اختبارات مستضدات معتمدة لـ كوفید
ولكنھا تسمح أیًضا بإجراء االختبار في الموقع، وتظھر النتیجة بعد بضع دقائق التي تُجرى في المختبر.  PCRاختبارات 

تتم حالیًا مناقشة إمكانیات التطبیق في إطار  فقط. ویتم إجراء دراسات لتقییم أداء االختبارات المتاحة بشكل أفضل.
 .استراتیجیة وطنیة إلجراء االختبارات مواصلة تطویر

الخدمات الصحیة العامة عن عدوى الھدف ھو إبالغ  إتاحة البیانات المتعلقة بالوباء وبیانات الحالة في الوقت المناسب:
في أقرب وقت ممكن. أوالً، یمكن بھذا الشروع في اتخاذ تدابیر ملموسة للحمایة من العدوى في الموقع،  2-كوف -سارس

نظام اإلبالغ والمعلومات وتحقیقًا لھذه الغایة، من المھم التطویر اإلضافي لـ " وثانیًا، یمكن التحكم في تدابیر الوقایة اإلقلیمیة.
قة على الصعید الوطني، ویمكن یوفر نظام اإلبالغ بیانات موثو .(DEMISمن العدوى ( للحمایة" اإللكتروني األلماني

االعتماد علیھا، وفوریة لتقییم وضع الوباء في ألمانیا. یجري إنشاء وتطویر المراقبة المتالزمیة (= المراقبة القائمة على 
باإلضافة إلى ذلك، یجب أن  مجموعة األعراض) ألمراض الجھاز التنفسي المعدیة واألمراض األخرى بصورة مستدامة.
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ات المتعلقة باالنتشار المصلي والسلوك الصحي أثناء الجائحة، وكذلك مجموعات البیانات األخرى (مثل توفر الدراس
والبیانات الروتینیة من ، النھاریة أثناء وباء كوروناوالدراسة الخاصة بالتعامل مع مراكز الرعایة ، المراقبة المخبریة
 وى الحادة.) معلومات إضافیة عن عملیة العدغرف الطوارئ

یثبت التفشي  تحسین تتبع االتصال المستدام للكشف العنقودي وكسر سلسلة العدوى من خالل علم األوبئة التطبیقي:
الحالي فعالیة اإلجراءات التي تم اتخاذھا بالفعل لدعم مدیریات الصحة في الوالیات والبلدیات: یعد تحدید األشخاص الذین 

من الممكن عادةً تحدید الحاالت  8،9االتصال من اإلجراءات الفعالة لكسر سالسل العدوى.یُحتمل إصابتھم بالعدوى وتتبع 
المشتبھ فیھا وعزلھا بشكل موثوق وفي الوقت المناسب، وإجراء التشخیصات الالزمة، وتنفیذ تدابیر الحمایة من العدوى 

 حسب الحالة.
یتم وتحتاج ھذه القدرة إلى تعزیز ومزید من التطویر. یتم تحلیل التجارب التي تم إجراؤھا وإتاحة النتائج بشكل شامل. 

 تقدیم مساعدات في التنفیذ.
 Containment Scoutsالموارد المطلوبة لدعم مكاتب الصحة مستمدة في الوقت الحاضر بشكل كبیر من برنامج إن 

، وھو برنامج محدود الوقت. ومع ذلك، تتطلب السیناریوھات الوبائیة ي احتواء الحاالت)(الكشافون المتخصصون ف
المحتملة تقویة مادیة وبشریة مستدامة لقطاع الخدمات الصحیة العامة من قبل الوالیات. یمكن لمركز اتصال الخدمات 

 ء، المساھمة في تأھیل الموظفین الجدد.الصحیة العامة المنشأ حدیثًا في معھد روبرت كوخ، جنبًا إلى جنب مع الشركا

بالنسبة للمرضى الخارجیین والمرضى الداخلیین، تضمن المؤسسات  التأكد من توافر معدات الحمایة الشخصیة الكافیة:
المسؤولة (اتحادات أطباء التأمین الصحي، واألطباء، والمستشفیات، والبلدیات، والوالیات، والحكومة االتحادیة) التوافر 

 محلي الكافي وتخزین مواد الحمایة من أجل االستعداد لجمیع المواقف.ال

الوصول تیسیر سبل یتمثل الجزء األساسي من اإلستراتیجیة الناجحة في  الرعایة الصحیة الشاملة في ظل ظروف الوباء:
صحة العامة والرعایة جمیع مرافق البمعنى إمكانیة االستفادة من تظھر علیھم األعراض، من إلى النظام الصحي لجمیع 

بیروقراطیة. في الوقت نفسھ، في ظل جمیع السیناریوھات الوبائیة التي یمكن افتراضھا إجراءات الصحیة بسرعة ودون 
العیادات الخارجیة في المستقبل (أي عند أنماط االنتشار المختلفة للفیروس)، فإن الرعایة الصحیة الشاملة لمرضى 

أمر مھم جًدا. باإلضافة إلى ذلك، فإن الخبرات السابقة، خاصة فیما یتعلق ي المستشفیات المحتجزین للعالج فوالمرضى 
بالقدرات المكثفة المطلوبة، تسمح بتخطیط الرعایة الصحیة اإلقلیمیة بصورة مستدامة. یجب تجنب القیود المفروضة على 

المحتجزین للعالج في یة المرضى یجب أن تتیح ھیاكل رعا 10الرعایة الصحیة باستخدام تخطیط تخفیف العبء.
رعایة منفصلة للمرضى المصابین وغیر المصابین المستشفیات ومن یتلقون العالج في عیادات خارجیة إمكانیة تقدیم 

 بالعدوى بشكل مستمر.

 ر:توفیر التطعیمات ضد اإلنفلونزا والمكورات الرئویة، وتحقیق تغطیة عالیة للتطعیم خاصة في الفئات المعرضة للخط
ستلعب اللقاحات ضد أمراض الجھاز التنفسي األخرى دوًرا حاسًما في السیطرة على الوباء في األشھر المقبلة، خاصة في 

بدرجة كافیة من الیقین دون تشخیص  19-موسم البرد. ال یمكن دائًما تمییز الصورة السریریة لھذه األمراض عن كوفید
ظام الصحي، یمكن تحقیق أكبر تأثیر إذا زادت معدالت التطعیم ضد إضافي. لحمایة الناس وتخفیف العبء عن الن

، خاصة في الفئات المعرضة (STIKO)اإلنفلونزا والمكورات الرئویة بشكل كبیر وفقًا لتوصیات اللجنة الدائمة للتطعیم 
رضة بشكل خاص والمھمة للخطر. فیما یتعلق باإلنفلونزا، یجب أیًضا تحقیق معدالت تطعیم عالیة في الفئات المھنیة المع

من الناحیة الوبائیة (طاقم األطباء والممرضین، والعاملین اآلخرین في مجال الرعایة الصحیة) من أجل تجنب انتقال 
 العدوى إلى المستشفیات، ودور رعایة المسنین، ومرافق كبار السن.

یجري التحضیر لحملة تطعیم على الصعید الوطني، حتى إذا لم یتوفر  :2-كوف-تطویر إستراتیجیة التطعیم ضد سارس
لقاح فعال وآمن على الفور. وتحقیقًا لھذه الغایة، یجري اآلن تطویر مفاھیم قابلة للتطبیق للتخزین، وسالسل التبرید، 

اللقاح وفعالیتھ في سیاق  ولوجستیات التوزیع، والتنفیذ، والمجموعات المستھدفة ذات األولویة، والرصد الشامل لسالمة
التطبیق واسع النطاق. یتم التخطیط لذلك بمشاركة العدید من الجھات الفاعلة المختلفة والمؤسسات على مستوى ألمانیا 

والوالیات، باإلضافة إلى لجنة التطعیم الدائمة والمجموعة التوجیھیة الوطنیة للتحصین. یمكن االفتراض أن اللقاحات لن 
غ ومنسق. تكون متاحة ع لى الفور على الصعید الوطني ولجمیع السكان. ولذلك ستتم التطعیمات بالتدریج بترتیب مسوَّ

یجب أن یكون إدخال التطعیم مصحوبًا باالتصال في أقرب وقت ممكن بمشاركة الجھات الفاعلة ذات الصلة من أجل 
 قرار مستنیر بشأن التطعیم.تجنب المعلومات المضللة، وخلق اإلشاعات، وتمكین األشخاص من اتخاذ 

 .غیر وافیةاألھداف التنفیذیة من قائمة ھذه ال
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وفي غضون  تعاون كل ھذه العناصر المختلفة.من المھم التأكید على أنھ ال یمكن أللمانیا التغلب على الوباء إال من خالل 
 ككل. ذلك، یجب فھم تنفیذ األنشطة الموضحة في ھذه اإلستراتیجیة على أنھ ھدف للمجتمع

_______________________________________ 
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