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 وضعیت اولیھ و شرایط امروز 
  ھای آتیسناریوھای تحول ھمھ گیری جھانی در ماه 
  اھداف 
  1دارای اولویت و ابزارھایی برای محافظت در برابر ابتال بھ عفونتموضوعات 

) در ارتباط با RKIبررسی کلی موسسھ روبرت کخ («: اینفوگرافیک 13.10.2020تغییر در مقایسھ با نسخھ مورخ 
 ) تکمیل شد.2(پیوست » 19-اقدامات پیشگیرانھ و اقدامات مقابلھ با ھمھ گیری در ھمھ گیری جھانی کووید

 قدمھم
ھای آتی باید دھد. ھدف ماهھای بزرگی قرار میجامعھ ما را در برابر چالش SARS-CoV-2ھمھ گیری جھانی 

ھای زندگی عمومی و اقتصادی در باالترین حد و در عین حال استمرار ھمھ عرصھبھ عفونت جلوگیری از موارد ابتال 
باشد. رفتار ھر یک از افراد اھمیت دارد: رعایت منطقی مقررات فاصلھ بھ عفونت ممکن با وجود تداوم خطر ابتال 

کند، بلکھ ممکن است عالوه کمک می SARS-CoV-2گذاری و بھداشتی نھ تنھا بھ محافظت خود و دیگران در برابر 
سب با شرایط متنا –ھای عفونی را مھار کند. با تلفیقی از اقدامات حمایت شده بھ صورت مشترک بر این سایر بیماری

بھ صورتی کنترل شود کھ از رنج انسانی و موارد مرگ و میر بدون ایجاد  بھ عفونت ممکن است وقوع ابتال –مربوطھ 
 شوند.وقفھ در روند زندگی اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. این اقدامات بھ طور مستمر بررسی و تطبیق داده می

ھایی برای کنترل ھمھ گیری اولویت SARS-CoV2ینھ ھمھ گیری جھانی این سند راھبردی از تجربیات کنونی در زم
کند. ھدف این سند ارائھ چشم اندازی برای تحول و محدود ساختن این ھمھ گیری جھانی در آلمان ھای آتی اخذ میدر ماه
کیلوبایت، فایل برای استفاده  38ھای آتی (پی دی اف، ھمھ گیری جھانی در آلمان در ماه :19-کووید :1پیوست است (

 ).معلوالن متناسب سازی نشده است)

 ھای آتی: ھمھ گیری جھانی در آلمان در ماه19-کووید
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 ھای آتی: ھمھ گیری جھانی در آلمان در ماه19-: کووید1پیوست 

 موسسھ روبرت کخ منبع:

 وضعیت اولیھ و شرایط امروز
ھای در سطح ھای مشترک قابل توجھ و محدودیتدر آلمان با تالش SARS-CoV-2ھای اولیھ ھمھ گیری جھانی ماه

ھا و مدارس) سپری شد. اقدامات اتخاذ شده در ماه مارس ھا، تعطیلی فروشگاهھا (بھ طور مثال ممنوعیت تماسبخش
 داشتند.موثری در آلمان تاثیرات اقتصادی و اجتماعی  2020

ن ھمھ گیری جھانی برای آلمان در قیاس با کشورھای اروپایی نباید موجب نتایج اولیھ نسبتا موفقیت آمیز در مھار ای
توان شود کھ با چھ ابزارھایی میھای فعلی و نیاز بھ توسعھ بیشتر شود. در ادامھ نمایی کلی ارائھ میغفلت از چالش

مھ گیری اھمیت دارد. را در آلمان کاھش داد. عالوه بر این مسئولیت کل جامعھ در مقابلھ با ھ SARS-CoV-2شیوع 
ھای گذشتھ بھ وضوح نشان دادند کھ بھ طور مثال "رویکرد حفاظتی" (حفاظت کامل از تک تک افراد در خانھ یا ماه

کند. این حفاظت تنھا از طریق ھای جمعیتی بسیار آسیب پذیر کفایت نمیآسایشگاه) بھ تنھایی برای حفاظت موثر از گروه
ھا بھ خودی خود افزایش ھا یا شرایط مشخص نیستند کھ در آناست. ھمچنین این مکانمسئولیت اجتماع قابل حصول 

خطر ابتال وجود دارد، بھ طور مثال یک منطقھ مشخص یا یک وسیلھ نقلیھ، بلکھ تعامل بین رفتار فردی و محیط است. 
از جملھ موارد ابتال در خارج  ،سفرھاامکان پذیر است و ھم از طریق  محلیھم بھ صورت  ی عفونیھاابتال بھ بیماری

 شود.از کشور کھ از این طریق ویروس بھ صورت فزاینده بھ آلمان منتقل می

  



 ھای آتیسناریوھای تحول ھمھ گیری جھانی در ماه
 دانیم:ھای بھ شرح زیر باشد، محتمل میھای آتی روند ھمھ گیری را کھ ممکن است دارای ویژگیما برای ماه

کھ ممکن است در ھر  یوع محدود از نظر مکان و زمان ھمراه با موارد ابتالی جدید فراوانموارد منفرد، ش .1
 ھا را بھ طور کامل بھ خود اختصاص دھند و نیاز بھ شیوه عمل محلی و متناسب با خطر دارند.زمان ظرفیت

آموزشی مانند  ھای خانوادگی یا در مراکز(بھ طور مثال از طریق جشن موارد شیوع در برخی شرایط محیطی .2
، مدارس)، ھمچنین با شدت بھ مراتب بیشتر در پاییز/زمستان در (Kitas)مراکز مراقبت روزانھ از کودکان 

 اثر تغییر رفتار (بھ طور مثال حضور طوالنی مدت تر در فضاھای بستھ).
ھای ابتالی رهتوان آن را ناشی از زنجیای کھ دیگر نمیموارد شیوع در شرایط محیطی متعدد، شیوع منطقھ .3

 ).2پیوست شود (رجوع کنید بھ مجدد اقدامات میاتخاذ و در مناطق مبتال منجر بھ  جداگانھ دانست

) در ارتباط با اقدامات پیشگیرانھ و اقدامات مقابلھ با ھمھ گیری در ھمھ گیری جھانی RKIبررسی کلی موسسھ روبرت کخ (
 19-کووید

 

) در ارتباط با اقدامات پیشگیرانھ و اقدامات مقابلھ با ھمھ گیری در RKIکلی موسسھ روبرت کخ ( : بررسی2پیوست 
 19-ھمھ گیری جھانی کووید

 موسسھ روبرت کخ منبع:

) در دسترس خواھند بود. این امر ممکن است مقابلھ با ھمھ گیری جھانی 2021یک یا چند واکسن احتماال در سال آینده (
) با وجود عرضھ یک یا چند واکسن احتمال RKIصورت تعیین کننده بھبود بخشد. موسسھ روبرت کخ ( و روند آن را بھ

ھا در ابتدا فقط در مقادیر محدود در دسترس خواھند بود، بھ طوری کھ در ابتدا باید دھد کھ این واکسن یا واکسنمی
 ھای پرخطر واکسینھ شوند و در ادامھ روند بقیھ افراد.برخی گروه
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بھ خصوص در مرحلھ  –حتی اگر واکسیناسیون بخش مھمی از مقابلھ با ھمھ گیری جھانی باشد، این کار بھ تنھایی 
کند و باید ھمچنان توام با رفتار مسئوالنھ و برخی تغییرات با ھم کفایت نمی –اولیھ امکان دسترسی قطعا محدود شده 

استفاده  –رعایت مقررات بھداشتی  –(حفظ فاصلھ  AHA+A+Lبودن، بھ خصوص بھ مفھوم رعایت بیشتر مقررات 
ھای اوقات فراغت در و تھویھ ھوا) و ھمچنین انتقال فعالیت دار کرونااپلیکیشن ھشھای روزانھ، استفاده از از ماسک

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

 اھداف

تبط با سالمتی ھمھ گیری جھانی بھ حداقل کاھش یابد، در حالی کھ این است کھ شیوع و ھمچنین تاثیرات مرھدف کلی 
زندگی کل جامعھ و زندگی اقتصادی (از جملھ مراکز آموزشی) در آلمان با کمترین اختالل ممکن مواجھ شود. اقدامات و 

شوند. این یای و زمانی محدود مھای ضروری احتمالی با خطر خاص متناسب و سازگار شده و از نظر منطقھمحدودیت
 اقدامات باید از نظر قانونی و سازمانی متناسب و ھمچنین بھ صورت عملی قابل اجرا باشند.

) باید AHA+Lھای موثر، اصالح رویکردھای درمانی و اقدامات غیر دارویی (بھ طور مثال رعایت مقررات با واکسن
و ھمچنین درمان  19-ممکن بیماران مبتال بھ کووید از وارد آمدن فشار بیش از حد بھ نظام سالمت (برای بھترین درمان

 عادی ھمھ بیماران دیگر)، عوارض درازمدت بیماری و موارد مرگ و میر تا حد امکان جلوگیری شود.

 اھداف راھبردی برای سالمت عمومی و محافظت در برابر ابتال بھ بیماری عبارتند از:

 ھای جمعیتی در آلمان،شغلی و اجتماعی ھمھ گروه ھای زندگیدر ارتباط با فعالیت کاھش خطر ابتال .1
 ،زابیماریممانعت از شیوع مجدد کنترل نشده و سریع عامل  .2
بھ منظور بازسازی بیشتر نظام  ) و نظام سالمتÖGDمداوم و ایجاد شبکھ خدمات سالمت عمومی ( تقویت .3

 مقاوم در برابر بحران،
 .ستریدر بخش سرپایی و ب 19-مراقبت جامع کوویدگسترش  .4

 1عفونتموضوعات دارای اولویت و ابزارھایی برای محافظت در برابر ابتال بھ 
 

ھای اساسی زندگی اکثریت افراد با اقدامات جھت بھ حداقل رساندن خطر ابتال آشنایی دارند و این اقدامات را در عرصھ
ھای روزانھ و تھویھ استفاده از ماسک –رعایت مقررات بھداشتی  –(حفظ فاصلھ  AHA+Lمقررات  کنند:اجرا می

ھوا) باید ھمچنان رعایت شوند. الزم است آگاھی در مورد رفتارھای مخاطره آمیز ایجاد شود، بھ طوری کھ ھر فرد 
 بتواند در موقعیتی قرار گیرد کھ رفتار خود را متناسب با آن اصالح نماید.

 شوند:ھای علمی جدید اجرا میبھ حداقل رساندن خطر ابتال بھ صورت مستمر ارزیابی شده و یافتھاقدامات جھت 
ھا و فرایندھای ابتال بھ منظور توسعھ بیشتر راھبردھای متناسب جھت بھ حداقل رساندن ھای علمی در ارتباط با راهیافتھ

مختلف زندگی (سکونت، مدارس، حمل و نقل  ھایخطر در زندگی شغلی و شخصی و اجرای این راھبردھا در عرصھ
گیرند. ھای جمعیتی مورد استفاده قرار میھا، رویدادھای بزرگ و غیره) و گروهھا، دفاتر، رستورانعمومی، شرکت

 ھا مبادلھ شوند.ھا باید در ھمھ سطوح، بھ خصوص ھمچنین در سطح ایالتتجربیات در مورد اقدامات و موثر بودن آن
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) بخش Kitasمراکز آموزشی مانند مدارس و مراکز مراقبت روزانھ از کودکان ( داشتن مراکز آموزشی:باز نگھ 
) بر این Kitasاساسی زندگی عمومی ھستند. شواھد در مورد تاثیر دقیق مدارس و مراکز مراقبت روزانھ از کودکان (

ھایی ھستند کھ در آموزشی یکی از مکاندھد کھ مراکز البتھ بھ وضوح نشان می –ھمھ گیری جھانی ناھمگون است 
در عین حال مدارس و مراکز مراقبت روزانھ از کودکان در پیشرفت،  4,3,2کنند.نقش ایفا میعفونت وقوع ابتال بھ 

ھای شغلی خود بپردازند، آموزش و اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان و ھمچنین در این کھ والدین بتوانند بھ فعالیت
ھای بھداشتی ھمچنان باز نگھ داشتھ شوند. بھ این دارند. این مسالھ مھم است کھ این مراکز با رعایت طرحاھمیت اساسی 

اندرکاران برای جلوگیری از ھا بین ھمھ دستمنظور تمھیدات و اقدامات سازمانی با ھمکاری تنگاتنگ و در سطح بخش
خیص زودھنگام این موارد ضروری ھستند. تنھا در این ورود موارد ابتال تا حد امکان و در صورت وقوع این امر، تش

توان اطمینان حاصل نمود کھ پایین نگھ داشتن تعداد افراد مبتال و جلوگیری از شیوع بیماری بدون بستن این صورت می
 مراکز امکان پذیر است.

ل وضعیت بین المللی این مسالھ مھم است کھ تحلی مواجھھ ایمن با تحرک و جابجایی (در سطح ملی و فرامرزی):
ھمچنان تداوم یابد و اقدامات و راھبردھا بھ صورت فعاالنھ اصالح شود. در این ارتباط باید اساسا تاکید نمود: افزایش 
تحرک و جابجایی (فعالیت سفر شغلی یا شخصی) بھ معنای گسترش خطر است؛ البتھ این خطر در وھلھ اول بھ مکان 

دارد، بلکھ اساسا بھ رفتار ھر فرد در یک منطقھ با موارد انتقال ویروس بستگی دارد. سفر یا یک منطقھ خاص ارتباط ن
رفتار مخاطره آمیز باید شناختھ شده باشد، بھ طوری کھ بتوان از آن جلوگیری نمود. برای مسافران باید ابزارھای  5

 ھای مختلف ارائھ شود تا این افراد در مورد آزمون، قرنطینھ و جداسازی مطلع شوند.ارتباطی بھ زبان

تجمعات افراد، بھ خصوص در فضاھای  رگ تر:در مورد رویدادھای بزعفونت محافظت متفاوت در برابر ابتال بھ 
رویدادھای «ھای گذشتھ اصطالحا در این شرایط در ماه 6دھند.را افزایش می CoV-SARS-2بستھ، خطر شیوع 

) نیز ھمچنان در بسیاری از کشورھا موارد شیوع را بھ میزان چشمگیر و بیش Superspreading events» (ابرانتقال
ھای عمومی باید با بھره گیری از توصیھ 7داد، تشدید کرده است. ال بین افراد معدود رخ میاز آنچھ از طریق انتق

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

آیند کھ ھای جدیدی بھ دست میبسیار پیچیده است و ھمواره یافتھ» وضعیت کرونا« ارتباطات راھبردی در مواقع بحران:
ھای آسیب پذیر و ھمچنین با گروه افرادی کنند. ارتباطات و تبادل نظر با گروهھای اقدام را اقتضا میبازنگری توصیھ

 ھا دشوارتر است، در اینجا ضروری است.سی بھ آنکھ از طریق فناوری اطالعات دستر

تشخیص مرتبط با یک مناسبت مشخص و ارائھ شده بھ  توسعھ مستمر راھبرد تست ملی، تضمین تشخیص جامع:
صورت محلی جھت شناسایی افراد مبتال، شرط اساسی برای سیستم ثبت و کنترل ھمھ گیری جھانی است. نتایج حاصل 

) و غیر مستقیم (پادتن) بر اساس سطح اطالعات و مسالھ مربوطھ زابیماریھای اثبات مستقیم (تشخیص عامل از روش
، با در نظر گرفتن احتمال ھاتستگردند. ھنگام بھره گیری از لحاظ می راھبرد تست ملیابی وضعیت در جھت ارزی

و تمایل بھ ریسک با توجھ بھ کسب دانش و استفاده موثر از منابع، اقدام ھدفمند ضروری است. تست تست پیش از 
ھا ن تر در آسایشگاهھای آسیب پذیر مانند بھ طور مثال افراد مسگرفتن از افراد دارای عالئم و ھمچنین محافظت از گروه

ھای باالی تست گرفتن در این بخش، منابع انسانی و مادی اصوال محدود است. بھ دارای اولویت است. با وجود ظرفیت
ھمین دلیل باید برای استفاده بھینھ مورد تجویز و اعتبار معاینات بھ طور کلی مشخص باشد. بنابراین بھ طور مثال 

ای است و نباید موجب احساس امنیت کاذب شود: بر این اساس رفا یک تصویر لحظھتشخیص منفی ابتال بھ ویروس ص
تست منفی نیز شما را از رفتار پیشگیری از ابتال، مانند بھ طور مثال رعایت اقدامات بھداشتی و محافظتی معاف 

 کند.نمی
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جھت کاھش موثر خطرات انتقال، شناسایی فوری افراد مبتال بھ  ھای زمانی کوتاه مدت در فرایند تست:تحقق توالی
ساعت (بین انجام تست و اعالم  36تا  24بیماری حاد و ارسال سریع نتایج آزمایشات حیاتی است و باید ظرف مدت 

پزشکان این کار باید توسط دست اندرکاران دخیل در این امر، بھ خصوص با ھمکاری اتحادیھ  نتیجھ) امکان پذیر شود.
) ترتیب داده شده و بھ صورت مستمر بررسی ÖGDصندوق بیمھ خدمات درمانی قانونی و خدمات سالمت عمومی (

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

ھای دھند. مطالعات برای ارزیابی بھتر کارایی تستکنند و نتیجھ را پس از چند دقیقھ نشان میمحل را نیز فراھم می
مورد تامل و  راھبرد تست ملیموجود در جریان است. امکانات بھره گیری در حال حاضر در چارچوب توسعھ بیشتر 

 گیرند.بحث قرار می

) تا ÖGDھدف آن است کھ خدمات سالمت عمومی ( اپیدمیولوژیک و موردی:ھای در دسترس قرار دادن فوری داده
مطلع شوند. بھ این ترتیب اوال امکان شروع  SARS-CoV-2 عفونت حد امکان بھ صورت زودھنگام از موارد ابتال بھ

شود. بھ این م میدر محل و ثانیا ھدایت اقدامات پیشگیرانھ محلی فراھعفونت محافظت در برابر ابتال بھ  عینی اقدامات
عفونت برای محافظت در برابر ابتال بھ " سیستم ثبت و اطالع رسانی الکترونیکی آلمان"منظور توسعھ بیشتر 

)DEMISھای در سطح فدرال، قابل اثبات و فوری برای ) اھمیت دارد. سیستم ثبت بھ صورت قابل اطمینان داده
کند. نظارت سندرمیک (= نظارت مبتنی بر ترکیب عالئم بیماری) ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک در آلمان فراھم می

یابد. عالوه بر این مطالعات ھا بھ صورت پایدار ایجاد و گسترش میی تنفسی و سایر بیماریمجارعفونی ھای بیماری
ھای بیشتر (بھ در مورد شیوع سرمی و رفتار مرتبط با سالمت در ھنگام ھمھ گیری جھانی و ھمچنین جمع آوری داده

ھای معمول داده، )Kitaمرکز مراقبت روزانھ از کودکان ( –مطالعھ کرونا  ،نظارت مبتنی بر آزمایشگاهطور مثال 
 کنند.حاد فراھم میعفونت ) اطالعات تکمیلی در مورد وقوع حاصل از موارد پذیرش اورژانسی

مورد  ابی تماس برای شناسایی خوشھ و قطع زنجیره ابتال از طریق اپیدمیولوژی ارتباطی بھ روش پایدار:طراحی ردی
کند: ھا و مناطق آغاز شده است، اثبات میشیوع فعلی کارایی اقداماتی کھ قبال برای پشتیبانی از ادارات بھداشت در ایالت

 9,8.ھستند بھ عفونت ھای ابتال، اقدامات موثری برای قطع زنجیرهو ردیابی تماس بھ عفونت شناسایی افراد بالقوه مبتال
عفونت بر حسب شناسایی موارد مشکوک، جداسازی، انجام تشخیص ضروری و اجرای اقدامات حفاظت در برابر 

 اغلب بھ صورت قابل اطمینان و متناسب با زمان موفقیت آمیز ھستند.موقعیت، 
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ھا بھ صورت جامع در دسترس بیشتر توسعھ یابد. تجربیات کسب شده تحلیل شده و یافتھاین توانایی باید تثبیت شده و 
 شوند.ھای اجرایی ارائھ میشوند. کمکقرار داده می

شوند " تامین میContainment Scoutsمنابع الزم جھت پشتیبانی ادارات بھداشت در حال حاضر عمدتا از برنامھ "
بتھ سناریوھای اپیدمیولوژیک احتمالی بھ تقویت پایدار اساسی کارکنان خدمات سالمت کھ از نظر زمانی محدود است. ال

) موسسھ روبرت کخ کھ اخیرا ÖGDھا نیاز دارند. مرکز تماس خدمات سالمت عمومی () توسط ایالتÖGDعمومی (
 تواند ھمراه با شرکا در مھارت آموزی کارکنان جدید سھیم باشد.تاسیس شده است، می

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

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

جزء اساسی یک راھبرد موفق، دسترسی بدون مانع بھ نظام  مراقبت جامع از سالمت در شرایط ھمھ گیری جھانی:
سالمت برای ھمھ افراد دارای عالئم است، یعنی آن کھ بتوانند از ھمھ مراکز نظام سالمت عمومی و مراقبت از سالمت 

سناریوھای اپیدمیولوژیک قابل فرض در آینده (یعنی در بھ صورت سریع و آسان استفاده کنند. در عین حال در ھمھ 
الگوھای مختلف شیوع ویروس) مراقبت جامع از سالمت بھ صورت سرپایی و بستری اھمیت اساسی دارد. عالوه بر 

ھای مراقبت ویژه مورد نیاز امکان برنامھ ریزی مراقبت محلی این تجربیات فعلی بھ خصوص در ارتباط با ظرفیت
قابل اجتناب  ریزی کاھش فشار کاری، برنامھھای مراقبت از سالمت باید با استفاده از کنند. محدودیتفراھم می پایدار را

ساختار مراقبت بستری و ھمچنین سرپایی باید امکان مراقبت جداگانھ بیماران عفونی و غیر عفونی را بھ  10باشد.
 صورت مستمر فراھم نمایند.

سیون در برابر آنفلوانزا و پنوموکوک و دستیابی بھ پوشش واکسیناسیون باال بھ در دسترس قرار دادن واکسینا
ھای ھای مقابلھ با سایر بیماریھای آتی واکسنبرای کنترل ھمھ گیری جھانی در ماه ھای پرخطر:خصوص در گروه

ین بیماری بدون تشخیص کنند. عالئم بالینی اای ایفا میمجاری تنفسی بھ خصوص در فصل سرد سال نقش تعیین کننده
قابل تمایز نیست. در صورتی کھ نرخ واکسیناسیون آنفلوانزا (گریپ) و  19-تکمیلی ھمیشھ با اطمینان کافی از کووید

ھای پرخطر بھ میزان قابل ) بھ خصوص در گروهSTIKOھای کمیسیون دائمی واکسیناسیون (پنوموکوک طبق توصیھ
ت از افراد و کاستن از فشار بر روی نظام سالمت بیشترین تاثیر قابل حصول ای افزایش یابد، برای محافظمالحظھ

ھای شغلی در ھای واکسیناسیون باالیی بھ خصوص در گروهباید عالوه بر این نرخآنفوالنزا گردد. در ارتباط با می
مت) حاصل شود تا از معرض ابتال و مھم از نظر اپیدمیولوژی (پرسنل پزشکی و پرستاری، سایر شاغالن در نظام سال

 سالمندان جلوگیری شود.مراقبت از و پرستاری ھا، مراکز موارد انتقال بیماری در بیمارستان

حتی اگر یک واکسن موثر و ایمن بھ صورت فوری در  :SARS-CoV-2تدوین راھبرد واکسیناسیون در برابر 
 دسترس نباشد، یک کمپین واکسیناسیون در سطح فدرال در حال آماده سازی است.

  



ھای ھدف ھای سرد، پشتیبانی توزیع، اجرا، گروهھای عملی برای ذخیره سازی، زنجیرهعالوه بر این اکنون طرح
ثر بودن واکسن در چارچوب کاربرد وسیع در حال تدوین است. برنامھ و نظارت جامع بر ایمن و مو دارای اولویت

ھا برای این کار با مشارکت دست اندرکاران و موسسات مختلف در سطح فدرال و ایالتی و ھمچنین کمیسیون ریزی
فوری و ھا بھ صورت شود. فرض بر آن است کھ واکسندائمی واکسیناسیون و گروه راھبری ملی واکسیناسیون انجام می

جامع و برای کل افراد در دسترس نخواھند بود. بھ ھمین دلیل واکسیناسیون بھ صورت تدریجی بھ ترتیب توجیھ و 
ھماھنگ شده انجام خواھد شد. آغاز واکسیناسیون باید تا حد امکان در اسرع وقت با مشارکت دست اندرکاران مربوطھ 

لط و خیالبافی جلوگیری شود و امکان تصمیم گیری آگاھانھ افراد در از نظر ارتباطی ھمراھی شود تا از اطالع رسانی غ
 مورد واکسیناسیون فراھم شود.

 ھیچ گونھ ادعایی مبنی بر کامل بودن ندارد. ،این کاتالوگ اھداف عملیاتی

ممکن است غلبھ آلمان بر این ھمھ گیری جھانی میسر  تعامل ھمھ این اجزای مختلفاساسا باید تاکید نمود کھ فقط با 
اند، بھ عنوان ھدف کل ھایی کھ در این راھبرد بھ صورت کلی شرح داده شدهشود. در این ارتباط باید اجرای فعالیت

 جامعھ درک و تلقی شود.

_______________________________________ 
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