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 وضعیت اولیھ و شرایط حال 
  ھای آتیسناریوھای تحول شیوع جھانی در ماه 
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 1ھایی برای محافظت در برابر مصابیت بھ مرضار و سامانموضوعات اولویت د 

: در ارتباط با اقدامات وقایوی و اقدامات مقابلھ با شیوع در شیوع 13.10.2020تغییر در مقایسھ با کاپی مورخ 
 ) مکمل شد.2) (ضمیمھ RKIبررسی کلی موسسھ روبرت کخ («اینفوگرافیک » 19-جھانی کووید

 مقدمھ
ھای آتی باید وقایھ از موارد دھد. ھدف ماهمعضالت کالن در برابر جامعھ ما قرار می SARS-CoV-2شیوع جھانی 

ھای زندگی عامھ و اقتصادی در باالترین حد ممکن با وجود تداوم خطر مصابیت و در عین حال استمرار ھمھ عرصھ
ی و صحی ھم بھ محافظت خود و مصابیت باشد. رفتار ھمھ اشخاص مھم است: رعایت منطقی مقررات فاصلھ گیر

کند، ھم ممکن است بر عالوه امراض عفونی دیگر را مھار کند. ممکن کمک می SARS-CoV-2دیگران در برابر 
 –متناسب با شرایط مربوطھ  –است بتوان وقوع مصابیت را با ترکیب اقدامات حمایت شده بھ صورت مشترک 

اعث ایجاد وقفھ در روند زندگی اجتماعی و اقتصادی نشود. این طرزی کنترول کرد کھ رنج بشری و موارد فوت ب
 شوند.اقدامات طرز مستمر بررسی و تطبیق داده می

ھایی برای کنترول شیوع در اولویت SARS-CoV-2این سند ستراتیژیکی از تجربیات فعلی در زمینھ شیوع جھانی 
 :1ضمیمھ تحول و انقیاد شیوع جھانی در آلمان است (کند. ھدف این سند ارائھ یک منظر برای ھای آتی اخذ میماه

 ).کیلوبایت، فایل مناسب استفاده معلوالن نیست) 38ھای آتی (پی دی اف، شیوع جھانی در آلمان در ماه :19-کووید

 ھای آتی: شیوع جھانی در آلمان در ماه19-کووید
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 ھای آتیجھانی در آلمان در ماه: شیوع 19-: کووید1ضمیمھ 

 موسسھ روبرت کخ منبع:

 وضعیت اولیھ و شرایط حال
ھا و مکاتب) ھا، تعطیلی فروشگاهھا (طرز مثال ممنوعیت تماسبا مساعی مشترک قابل توجھ و قیدھایی در سطح بخش

در آلمان  2020در آلمان طی شد. تصامیم اتخاذ شده در ماه مارچ  SARS-CoV-2ھای اولیھ شیوع جھانی ماه
 ای داشتند.تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده

نتایج اولیھ در مھار این شیوع جھانی برای آلمان در قیاس با کشورھای اروپایی نسبتا موفقانھ بود ولی نباید موجب 
ھایی شود کھ با چھ ساماند. در ادامھ نمایی کلی ارائھ میغفلت از معضالت فعلی و ضرورت بھ انکشاف بیشتر شو

را در آلمان کاھش داد. بر عالوه مسئولیت کل جامعھ در مقابلھ با شیوع بسیار مھم  SARS-CoV-2توان شیوع می
ھای قبل واضحا نشان دادند کھ طرز مثال "روش حفاظتی" (حفاظت مکمل از تک تک افراد در منزل یا است. ماه

کند. این حفاظت ھای جمعیتی در معرض خطر شدید کفایت نمیشگاه) بھ تنھایی برای حفاظت موثر از گروپآسای
ھا بھ خودی ھا یا شرایط مشخص نیستند کھ در آنضرفا ذریعھ مسئولیت اجتماعی قابل حصول است. ھمچنان این مکان

واسطھ نقلیھ، بلکھ تعامل بین رفتار  خود افزایش خطر مصابیت وجود دارد، طرز مثال یک منطقھ مشخص یا یک
، از جملھ مسافرتھاقابل ممکن است و ھم ذریعھ  محلیشخص و ماحول است. مصابیت بھ امراض ھم بھ صورت 

 شود.موارد مصابیت در خارج از کشور کھ ذریعھ آن ویروس بھ شکل اضافھ شونده بھ آلمان منتقل می

  



 آتیھای سناریوھای تحول شیوع جھانی در ماه
 دانیم کھ ممکن است خصوصیات ذیل داشتھ باشند:ھای آتی جریان شیوع ذیل را محتمل میما برای ماه

کھ ممکن است در  موارد منفرد، شیوع محدود از نظر مکان و زمان ھمراه با موارد مصابیت جدید فراوان .1
تناسب با خطر ھا را طرز مکمل بھ خود اختصاص دھند و بھ شیوه عمل محلی و مھر زمان ظرفیت
 ضرورت دارند.

ھای فامیلی یا در مراکز تعلیمی مانند مراکز (طرز مثال ذریعھ جشن موارد شیوع در برخی شرایط ماحولی .2
، مکاتب)، ھمچنان با شدت بھ مراتب بیشتر در خزان/زمستان در اثر (Kitasمراقبت روزانھ از اطفال (

 ضاھای محصور).تغییر رفتار (طرز مثال حضور طوالنی مدت تر در ف
ھای مصابیت موارد شیوع در شرایط ماحولی متنوع ، شیوع منطقوی کھ دیگر آن را ناشی از زنجیره .3

شود (رجوع کنید بھ و در مناطق مصابیت منجر بھ توسل مجدد بھ اقدامات می توان دانستجداگانھ نمی
 ).2ضمیمھ 

 19-) در ارتباط با اقدامات وقایوی و اقدامات مقابلھ با شیوع در شیوع جھانی کوویدRKIبررسی کلی موسسھ روبرت کخ (

 

) در ارتباط با اقدامات وقایوی و اقدامات مقابلھ با شیوع در شیوع RKI: بررسی کلی موسسھ روبرت کخ (2ضمیمھ 
 19-جھانی کووید

 موسسھ روبرت کخ منبع:

ای مقابلھ با ) در دسترس خواھند بود. کھ ممکن است طرز تعیین کننده2021یک یا چند واکسین احتماال در سال آینده (
دھد ) با وجود عرضھ یک یا چند واکسین احتمال میRKIشیوع جھانی و جریان آن را بھتر کند. موسسھ روبرت کخ (

دا فقط در مقادیر محدود در دسترس خواھند بود، بھ طوری کھ در ابتدا باید برخی ھا در ابتکھ این واکسین یا واکسین
 ھای با خطر بلند واکسین شوند و بقیھ افراد بعدا واکسین شوند.گروپ
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بھ خصوص در مرحلھ  –حتی اگر واکسین کردن بخش مھمی از مقابلھ با شیوع جھانی باشد، این کار بھ تنھایی 
کافی نیست و باید ھمچنان توام با رفتار مسئوالنھ و برخی تغییرات با ھم  –اولیھ امکان دسترسی قطعا محدود شده 

استفاده  –رعایت مقررات صحی  –گیری  (فاصلھ AHA+A+Lبودن، بھ خصوص بھ مفھوم رعایت بیشتر مقررات 
ھای اوقات فراغت در و تھویھ ھوا) و ھمچنان انتقال فعالیت اپلیکیشن ھشدار کروناھای روزانھ، استفاده از از ماسک

صورت امکان بھ فضای آزاد باشد، کھ از حضور در فضاھای محصور با تھویھ نامطلوب و ازدحام جمعیت با حضور 
 افراد بسیار در یک مکان اجتناب شود.

 اھداف
قل کاھش یابد، در حالی کھ زندگی کل این است کھ شیوع و ھمچنان تاثیرات صحی شیوع جھانی بھ حداھدف کلی 

جامعھ و زندگی اقتصادی (از جملھ مراکز تعلیمی) در آلمان با کمترین اختالل ممکن مواجھ شود. اقدامات و 
شوند. ای و زمانی محدود میھای ضروری احتمالی با خطر خاص متناسب و سازگار شده و از نظر منطقھمحدودیت

 نی و سازمانی متناسب و ھمچنان باید عمال قابل تطبیق باشند.این اقدامات باید منحیث قانو

) باید از AHA+Lھای موثر، اصالح رویکردھای تداوی و اقدامات غیر دوایی (طرز مثال رعایت مقررات با واکسین
و ھمچنان  19-وارد آمدن فشار بیش از حد باالی سیستم صحی (برای بھترین تداوی ممکن مریضان مصاب بھ کووید

 داوی عادی ھمھ مریضان دیگر)، عوارض درازمدت مرض و موارد فوت تا حد امکان جلوگیری شود.ت

 اھداف ستراتیژیکی برای صحت عامھ و محافظت در برابر مصابیت بھ مرض بشمول موارد ذیلند:

 ھای جمعیتی در آلمان،ھای زندگی شغلی و اجتماعی ھمھ گروپدر ارتباط با فعالیت کاھش خطر مصابیت .1
 ممانعت از شیوع مجدد کنترول نشده و سریع عامل مرض، .2
برای بازسازی بیشتر سیستم  ) و سیستم صحیÖGDمداوم و ایجاد شبکھ خدمات صحت عامھ (تقویت  .3

 مقاوم در برابر بحران،
 .در بخش سرپایی و بستری 19-مراقبت جامع کوویدبسط  .4

مصابیت بھ ھایی برای محافظت در برابر موضوعات اولویت دار و سامان
 1مرض

 
اعظیمت افراد با اقدامات برای حداقل کردن خطر مصابیت آشنا ھستند و این اقدامات را در ساحات مھم زندگی اجرا 

ھای روزانھ و تھویھ ھوا) استفاده از ماسک –رعایت مقررات صحی  –(فاصلھ گیری  AHA+Lمقررات  کنند:می
باید ھمچنان رعایت شوند. ضرور است در مورد رفتارھای مخاطره آمیز اطالع داده شود، بھ طوری کھ ھر فرد بتواند 

 در موقعیتی قرار گیرد کھ رفتار خود را متناسب با آن اصالح کند.
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 شوند:قل کردن خطر مصابیت بھ صورت مستمر ارزیابی شده و کشفیات علمی جدید اجرا میاقدامات برای حدا
ھای مصابیت بھ منظور انکشاف بیشتر ستراتیژیکھای متناسب جھت بھ ھا و پروسھکشفیات علمی در ارتباط با راه

زندگی (سکونت، حداقل رساندن خطر در زندگی حرفوی و شخصی و انطباق این ستراتیژیھا در ساحات مختلف 
ھای جمعیتی مورد استفاده ھا، واقعات کالن و غیره) و گروپھا، دفاتر، رستورانتمکاتب، ترانسپورت عامھ، شرکت

ھا باید در ھمھ سطوح، بھ خصوص ھمچنان در سطح گیرند. تجربیات در مورد اقدامات و موثریت آنقرار می
 ھا مبادلھ شوند.والیت

) بخش اساسی Kitasمراکز تعلیمی مانند مکاتب و مراکز مراقبت روزانھ از اطفال ( یمی:باز نگھ داشتن مراکز تعل
) باالی شیوع جھانی Kitasزندگی عامھ ھستند. شواھد در مورد تاثیر دقیق مکاتب و مراکز مراقبت روزانھ از اطفال (

ی ھستند کھ در وقوع مصابیت بھ ھایدھد کھ مراکز تعلیمی یکی از مکانالبتھ بھ وضوح نشان می –یکسان نیستند 
در عین حال مکاتب و مراکز مراقبت روزانھ از اطفال در پیشرفت، آموزش و اجتماعی  2,3,4 کنند.مرض نقش ایفا می

ھای وظیفوی خود بپردازند، اھمیت اساسی دارند. شدن اطفال و نوجوانان و ھمچنان در این کھ والدین بتوانند بھ فعالیت
کز با رعایت تدابیر صحی ھمچنان باز بمانند. بھ این منظور تمھیدات و اقدامات سازمانی با ھمکاری مھم است این مرا

اندرکاران برای وقایھ از ورود موارد مصابیت تا حد امکان و در صورت ھا بین ھمھ دستتنگاتنگ و در سطح بخش
توان اطمینان حاصل کرد کھ ورت میوقوع این امر، تشخیص زودھنگام این موارد ضروری ھستند. تنھا در این ص

 پایین نگھ داشتن تعداد افراد مصاب و جلوگیری از شیوع مرض بدون بستن این مراکز قابل ممکن است.

این مسالھ مھم است کھ تحلیل وضعیت بین  مواجھھ مصئون با تحرک و جابجایی (در سطح ملی و ورای سرحدات):
تراتیژیھا بھ صورت فعاالنھ اصالح شود. در این ارتباط باید اساسا تاکید نمود: المللی ھمچنان تداوم یابد و اقدامات و س

افزایش تحرک و جابجایی (فعالیت سفر وظیفوی یا شخصی) بھ معنای گسترش خطر است؛ البتھ این خطر در وھلھ 
ا موارد انتقال اول بھ مکان سفر یا یک منطقھ خاص ارتباط ندارد، بلکھ اساسا بھ رفتار ھر فرد در یک منطقھ ب

رفتار مخاطره آمیز باید شناختھ شده باشد، بھ طوری کھ بتوان از آن جلوگیری کرد. بھ  5ویروس بستگی دارد. 
ھای مختلف ارائھ شود تا این افراد در مورد آزمون، قرنطین و جداسازی ھای ارتباطی بھ لسانمسافران باید سامان

 مطلع شوند.

تجمعات افراد، بھ خصوص در فضاھای  یت بھ مرض در مورد وقایع کالن تر:محافظت متفاوت در برابر مصاب
واقعات با «ھای گذشتھ اصطالحا در این شرایط در ماه 6دھند.را افزایش می CoV-SARS-2محصور، خطر شیوع 

) نیز ھمچنان در بسیاری از کشورھا موارد شیوع را بھ میزان Superspreading events» (انتقال شدید 
ھای با مستفید شدن از توصیھ 7داد، تشدید کرده است. گیر و بیش از آنچھ ذریعھ انتقال بین افراد معدود رخ میچشم

ھای مربوطھ تھیھ شود. عامھ باید الزامات متمایز، شفاف و قابل درک برای برگزاری رویدادھا توسط مسئوالن بخش
 ھای وسعت رویداد مورد لحاظ واقع شوند.در این ارتباط باید ھم نوع رویداد و ھم دالیل محدودیت

بسیار پیچیده است و ھمواره کشفیات جدیدی بھ دست » ضعیت کروناو« ارتباطات ستراتیژیک در مواقع بحران:
ھای در معرض خطر ھای عملیاتی جدید ضرور شود. ارتباطات و تبادل نظر با گروپشود توصیھآیند کھ باعث میمی

 .ھا دشوارتر است، در اینجا ضروری استو ھمچنان با گروپ افرادی کھ ذریعھ تکنالوجی معلومات دسترسی بھ آن

  



شرط اساسی برای سیستم ریکارد و کنترول شیوع  انکشاف مستمر ستراتیژی تست ملی، تضمین تشخیص جامع:
جھانی، تشخیص مرتبط با یک مناسبت مشخص و ارائھ بھ صورت محلی برای شناسایی افراد مصاب است. نتایج 

تی بادی) بر اساس سطح معلومات و ھای اثبات مستقیم (تشخیص عامل ایجاد مرض) و غیر مستقیم (آنحاصل از روش
ھا، با در گردند. ھنگام مستفید شدن از تستلحاظ می ستراتیژی تست ملیمسالھ مربوطھ جھت ارزیابی وضعیت در 

نظر گرفتن احتمال قبل از آزمایش و تمایل بھ ریسک با توجھ بھ کسب دانش و استفاده موثر از منابع، اقدام ھدفمند 
مثال افراد  ھای در معرض خطر طرزضرور است. تست گرفتن از افراد دارای عالئم و ھمچنان محافظت از گروپ

ھای باالی تست گرفتن در این بخش، منابع بشری و مادی ھا در اولویت است. با وجود ظرفیتمسن تر در آسایشگاه
اصوال محدود است. بھ ھمین دلیل باید برای استفاده بھینھ مورد تجویز و اعتبار معاینات بھ طور کلی مشخص باشد. 

ای است و نباید موجب احساس معافیت ویروس صرفا یک تصویر لحظھبنابراین طرز مثال تشخیص منفی مصابیت بھ 
کاذب شود: بر این اساس تست منفی نیز شما را از رفتار وقایوی از مصابیت، طرز مثال رعایت اقدامات صحی و 

 کند.حافظتی معاف نمی

د و ارسال سریع نتایج شناسایی فوری افراد مصاب بھ مرض حا ھای زمانی کوتاه مدت در فرایند تست:تحقق توالی
ساعت (بین انجام تست و اعالم  36تا  24آزمایشات برتی کاھش موثر خطرات انتقال، حیاتی است و باید ظرف مدت 

نتیجھ) قابل ممکن شود. این کار باید ذریعھ مسئولین این کار، بھ خصوص با ھمکاری اتحادیھ دکتران صندوق بیمھ 
ھای آنتی ژن ) ترتیب داده شده و طرز مستمر بررسی شود. تستÖGDمھ (خدمات تداوی قانونی و خدمات صحت عا

ھای آنتی ژن نسبت بھ ھستند. تست PCRھای تشخیص در دسترس بوده و مکمل ظرفیت 19-تایید شده کووید
ھا امکان تست گرفتن در انجام شده در آزمایشگاه حساسیت بھ مراتب کمتری دارند. البتھ این تست PCRھای تست

ھای دھند. مطالعات برای ارزیابی بھتر موثریت تستکنند و نتیجھ را پس از چند دقیقھ نشان میمحل را نیز فراھم می
مورد  ستراتیژی تست ملیانکشاف بیشتر موجود در جریان است. امکانات مستفید شدن در حال حاضر در چوکات 

 گیرند.تامل و بحث قرار می

) ÖGDھدف آن است کھ خدمات صحت عامھ ( دسترس قرار دادن فوری معلومات اپیدمیولوژیک و حسب قضیھ:در 
مطلع شوند. بھ این ترتیب اوال امکان  SARS-CoV-2تا حد امکان بھ صورت زودھنگام از موارد مصابیت بھ 

مات وقایوی محلی فراھم شروع اقدامات محافظت در برابر مصابیت بھ مرض مشخص در محل و ثانیا ھدایت اقدا
سیستم ریکارد و معلومات سیستم ریکارد و معلومات رسانی الکترونیکی آلمان«شود. بھ این منظور انکشاف بیشتر می

) اھمیت دارد. سیستم ریکارد بھ DEMISبرای محافظت در برابر مصابیت بھ مرض (» رسانی الکترونیکی آلمان
صورت قابل اطمینان معلومات در سطح فدرال، قابل اثبات و فوری برای ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک در آلمان 

رت سندرمیک (= نظارت بر بنیاد ترکیب عالئم مرض) امراض عفونت مجاری تنفسی و سایر کند. نظافراھم می
یابد. عالوه بر این مطالعات در مورد شیوع سرمی و رفتار مرتبط با صحت در امراض طرز متداوم ایجاد و بسط می

 –مطالعھ کرونا ،نظارت بر بنیاد آزمایشگاهھنگام شیوع جھانی و ھمچنان جمع آوری معلومات بیشتر (طرز مثال 
) معلومات مکمل در مورد معلومات معمول حاصل از موارد قبول عاجلی، )Kitaمرکز مراقبت روزانھ از اطفال (

 کنند.وقوع مصابیت حاد فراھم می

 طراحی ردیابی تماس برای شناسایی خوشھ و قطع زنجیره مصابیت ذریعھ اپیدمیولوژی ارتباطی بھ روش متداوم:
ھا و مناطق آغاز شده است، مورد شیوع فعلی موثریت اقداماتی کھ قبال برای حمایت از ادارات صحت عامھ در ایالت

 8,9 ھای مصابیت ھستندکند: شناسایی افراد بالقوه مبتال و ردیابی تماس، اقدامات موثری برای قطع زنجیرهاثبات می
ری و اجرای بر بنیاد وضعیت اقدامات حفاظت در برابر شناسایی موارد مشکوک، جداسازی، انجام تشخیص ضرو

 مصابیت بھ مرض اغلب بھ صورت قابل اطمینان و متناسب با زمان موفقیت آمیز ھستند.
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این توانایی باید تثبیت شده و بیشتر انکشاف یابد. تجربیات کسب شده تحلیل شده و نتایج طرز جامع در دسترس قرار 
 شوند.جرایی ارائھ میھای اشوند. کمکداده می

" تامین Containment Scoutsمنابع الزم جھت حمایت ادارات صحت عامھ در حال حاضر عمدتا از پروگرام "
شوند کھ از نظر زمانی محدود است. البتھ سناریوھای اپیدمیولوژیک احتمالی ضرورت بھ تقویت متداوم اساسی می

) موسسھ ÖGDا دارند. مرکز تماس خدمات صحت عامھ (ھ) ذریعھ ایالتÖGDکارکنان خدمات صحت عامھ (
 تواند ھمراه با شرکا در مھارت آموزی کارکنان جدید سھیم باشد.روبرت کخ کھ اخیرا تاسیس شده است، می

ھای دکتران صندوق بیمھ خدمات نھادھای مسئول (اتحادیھ تضمین در دسترس بودن تجھیزات حفاظت شخصی کافی:
ھا و دولت فدرال) برای بخش سرپایی و بستری، بھ منظور مجھز ھا، مناطق، ایالتن، شفاخانھتداوی قانونی، دکترا

 کنند.بودن برای ھمھ شرایط، در دسترس بودن و ذخیره سازی وسایل حفاظتی در محل بھ میزان کافی را تضمین می

ھمھ افراد دارای عالئم بدون جزء اساسی ستراتیژی موفق، دسترسی  مراقبت جامع از صحت در شرایط شیوع جھانی:
مانع بھ سیستم صحی است، یعنی بتوانند از ھمھ مراکز نظام صحت عامھ و مراقبت صحی طرز سریع و آسان استفاده 

کنند. در عین حال در ھمھ سناریوھای اپیدمیولوژیک قابل فرض آتی (یعنی الگوھای مختلف شیوع ویروس) مراقبت 
میت اساسی دارد. بر عالوه تجربیات فعلی بھ خصوص در ارتباط با جامع صحی طرز سرپایی و بستری اھ

ھای کنند. محدودیتگذاری مراقبت محلی متداوم را فراھم میھای مراقبت مخصوص ضروری امکان پالنظرفیت
باید ساختار مراقبت بستری و ھمچنان سرپایی  10مراقبت صحی باید با استفاده از برنامھ کمک مالی قابل اجتناب باشد.

 امکان مراقبت جداگانھ مستمر مریضان عفونی و غیر عفونی را فراھم کند.

کاری باال بھ خصوص در کاری در برابر فلو و پنوموکوک و دستیابی بھ پوشش پیچدر دسترس قرار دادن پیچ
ض مجاری تنفسی ھای مقابلھ با سایر امراھای آتی واکسینبرای کنترول شیوع جھانی در ماه ھای با خطر بلند:گروپ

کنند. عالئم بالینی این مرض بدون تشخیص مکمل ھمیشھ با ای ایفا میبھ خصوص در فصل سرد سال نقش تعیین کننده
کاری فلو (گریپ) و پنوموکوک طبق قابل تمایز نیست. در صورتی کھ نرخ پیچ 19-اطمینان کافی از کووید

ای ھای با خطر بلند بھ میزان قابل مالحظھص در گروپ) بھ خصوSTIKOکاری (ھای کمیسیون دائمی پیچتوصیھ
گردد. در افزایش یابد، برای محافظت از افراد و کم کردن فشار باالی سیستم صحی بیشترین تاثیر قابل حصول می

ھای شغلی در معرض مصابیت و کاری باالیی بھ خصوص در گروپھای پیچارتباط با گریپ باید عالوه بر این نرخ
ھا، سایر شاغالن در سیستم صحی) حاصل شود تا از موارد انتقال مرض نظر اپیدمیولوژی (داکتران و نرس مھم از

 ھا، مراکز مراقبت و سالمندان جلوگیری شود.در شفاخانھ

حتی اگر یک واکسین موثر و ایمن بھ صورت فوری در  :SARS-CoV-2کاری در برابر تدوین ستراتیژی پیچ
ھای عملی کاری در سطح فدرال در حال آماده سازی است. عالوه بر این اکنون طرحدسترس نباشد، یک کمپین پیچ

ھای ھدف اولویت بندی شده و نظارت جامع بر ھای سرد، پشتیبانی توزیع، اجرا، گروپبرای ذخیره سازی، زنجیره
گذاری برای کار با اشتراک موثریت واکسین در چوکات کاربرد وسیع در حال انکشاف است. پالنمصئونیت و 

کاری و گروپ ستراتیژی ملی مسئولین و موسسات مختلف در سطح فدرال و ایالتی و ھمچنان کمیسیون دائمی پیچ
ترس نخواھند بود. بھ ھمین دلیل ھا فورا و جامعا و برای کل افراد در دسشود. احتماال واکسینکاری انجام میپیچ
کاری باید تا حد امکان در کاری بھ صورت تدریجی بھ ترتیب توجیھ و ھماھنگ شده انجام خواھد شد. آغاز پیچپیچ

اسرع وقت با اشتراک مسئولین مربوطھ از نظر ارتباطی ھمراھی شود تا از معلومات رسانی غلط و خیالبافی 
 کاری فراھم شود.ی آگاھانھ افراد در مورد پیچجلوگیری شود و امکان تصمیم گیر

  



 این کنالگ اھداف عملیاتی ھیچ گونھ ادعایی مبنی بر مکملیت ندارد.

ممکن است میسر شود.  تعامل ھمھ این اجزای مختلفاساسا باید تاکید کرد کھ غلبھ آلمان بر این شیوع جھانی فقط با 
اند، منحیث ھدف کل جامعھ این ستراتیژی بھ صورت کلی شرح داده شدهھایی کھ در در این ارتباط باید اجرای فعالیت

 درک و تلقی شود.
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