
 های میز رصد کرونا از سلسله گزارش  11گزارش 

 گیری کرونا ویروسجدید درباره همه مدیریتی های  دیدگاه 

 1مت کراون، شابام سینگال، متیو ویلسوننویسندگان: 

 ترجمه: مرضیه شاوردی

گیرشناسی کنونی و پنج شود که آغازگر آن پیمایشی از همه ارائه می 19گیری کووید های مربوط به همه ، جدیدترین دیدگاه یادداشتدر این 

ها و سایر رویکردهای سنتی، توسعه های ویژه، گسترش تستافزایش مراقبتاست که رهبران باید مدنظر داشته باشند: کارایی    کلیدی  نیروی

چهار مقاله جدید ای از خالصه سپس، به تواند درمان و واکسن را تولید کند. نوآوری که میاشناخته مصونیت و موج بادی، ماهیت نتست آنتی

  های بازگشایی اقتصاد طراحی شده است.کمک به مدیران ارشد برای تفکر درباره چالش به منظورشود که اشاره می

ها را به زودی منسوخ شود. این مقاله دیدگاه  یادداشتشده در این ممکن است برخی نظرات بیاناین بیماری به سرعت در حال شیوع است و 

 روزرسانی خواهد شد.ها نیز به طور منظم به حران، این دیدگاه زمان با تغییر وضعیت بکند و همبیان می 2020آوریل  13در 

 رویم: کجاییم و به کجا می19کووید 

اند، هایی از ابتال به این ویروس را گزارش کرده همچنان به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است. تقریباً همه کشورها نمونه   19کووید  

درصد در ایاالت  39درصد از مبتالیان جدید در اروپا گزارش شده است و  46آوریل،  12تا  6های اما توزیع بیماری نامتقارن است. طی روز

کنگ، که گیری بیماری هستند. برخی کشورها، مانند سنگاپور و هنگاین امر بدین دلیل است که کشورها در مراحل متفاوتی از همه متحده. 

اند. اند و اقدامات دیگری را برای مواجهه با آن انجام داده ، شاهد طغیان مجدد شیوع بوده در ابتدا در محدود کردن بیماری اثربخش عمل کردند

اند و مشغول بحث شاهد مسطح شدن یا آغاز روند کاهشی نمودار مبتالیان جدید بوده سایر کشورها، مانند بسیاری از کشورهای اروپای غربی،  

رسد برخی کشورها در قله سرایت بیماری هستند و در حال افزایش د هستند. به نظر میدرباره رویکرد مناسب برای بازگشایی اقتصادهای خو

تعداد مبتالیان به سرعت در حال افزایش است. کشورهایی مانند روسیه های جهان، ظرفیت فوری نظام سالمت خود هستند. در سایر بخش

ل افزایش شایان توجهی در تعداد مبتالیان تجربه کرده است و راهبرد و ترکیه، به تازگی شاهد شتاب رشد هستند. هند نیز از ابتدای آوری

 واکنش خود را تغییر داده است، ازجمله گسترش تعطیلی )قرنطینه( در سطح کشور.

ر گیری و بافتابا توجه به فازهای همه (. 1کاررفته با توجه به شرایط بسیاری متفاوت است )شکل ابزارها و رویکردهای سالمت عمومی به 

، تست و 2(PPEگذاری فیزیکی، محدودیت سفر، استفاده کارآمد از تجهیزات حفاظت فردی )اقداماتی مانند فاصله محلی، باید کم و بیش بر 

به شدت متفاوت است ـ برای مثال، ممکن است های بهداشتی تأکید شود. استفاده محلی از این اقدامات ردیابی و افزایش ظرفیت مراقبت

های کاربردی و ابزارهای دیجیتال برای ردیابی  فیزیکی در نواحی شهری متراکم ناممکن باشد و ممکن است استفاده از برنامه  گذاریفاصله 

های جهان، پذیرفتنی نباشد. چالش بعدی، وابستگی بین این اقدامات است: ها، مانند آنچه در چین به کار رفته است، در سایر بخشتماس 

 گذاری فیزیکی تأثیری شایان توجه بر نحوه استفاده از سایر ابزارها دارد.  گیرانه بودن اقدامات فاصله سختبرای مثال، به موقع و 

گذاری فیزیکی برای کاهش انتقال بیماری در بسیاری از نقاط دارای شیوع زیاد، اجماع ایجاد شده است، تعداد کمی از اگرچه درباره فاصله 

پذیرترین اقشار جمعیت « که روی محافظت از آسیب3جمعیتکنند: راهبرد »مصونیت  کشورها مانند سوئد رویکرد جایگزین دیگری را دنبال می

گذاری محدود به منظور مسطح کردن نمودار برای دیگران متمرکز شده است. هدف، این است که در فاصله ن حال استفاده از اقدامات  و در عی
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افراد در معرض بیماری قرار  نسبتاً زیادی ازهای زندگی اقتصادی و اجتماعی حفظ شود و در گذر زمان، تعداد حال حاضر، بسیاری از جنبه 

 تا »جمعیت محافظت شود.« سایر کشورها به دقت به دنبال مشاهده نتیجه این رویکرد هستند.درصد(  80ا ت 70)حدود  گیرند

ها طغیان ها و بازگشایی اقتصادها، برخی مکانرسد با برداشتن محدودیتاکنون به نظر میهای پیش رو، کامالً ناپایدار و پویا خواهد بود. ماه 

این امر کشورهایی را که در مراحل اولیه هستند، تحت تأثیر قرار خواهد داد. برای مثال، سنگاپور د کرد. محلی مجدد بیماری را تجربه خواهن

که منجر به انتقال محلی بیماری شده است؛ این امر حاکی  عمدتاً به واسطه مبتالیان ورودی به کشور شاهد طغیان دوباره بیماری بوده است

کاررفته )شامل های به زمان با بازگشایی تدریجی در چین، تاکتیکاست ادامه یابد. هم مللی ممکنالاز آن است که محدودیت سفرهای بین

سراسر  در رویکردهاشدن باعث آگاهانه ها سازی مبتنی بر گروه و ایجاد هنجار استفاده از ماسک در محل کار( و کارایی آنهای ایزوله مدل

کاررفته ها نیز باعث افزایش آگاهی در رویکردهای به ترین رویکردهای آنها و موفقمحدودیتخواهد شد. تجربه اروپای غربی در کاهش  جهان  

 در ایاالت متحده خواهد شد. 

 گیری خواهند کرد. اجرا کنند تصمیم: کشورها بر مبنای شرایط محلی و پیشرفت بیماری، درباره اقداماتی که باید 1شکل 
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همچنان در حال کسب آگاهی بیشتر درباره کرونا عمومی، هر روز تغییر خواهد کرد.  کاررفته، درک و اجماعبا توجه به تنوع رویکردهای به 

ن، با توجه به رشد سریع تعداد شناسی انتقال آن و ... . برای مثال، اکنوویروس خواهیم بود ـ چگونگی تغییر آن، مدت زمان مصونیت، پویایی 

ها طور که برخی مطالعات در آزمایشگاه ، همانکره جنوبی، مشخص شده است که احتماالً این ویروس فصلی نخواهد بود. امانقاط کانونی در نیم

 کاهش دهد. کره شمالی، تا حدودی سرعت انتقال را ممکن است شروع تابستان در نیم دهد،و بافتار طبیعی نشان می

 های آینده مدنظر داشته باشند:واکنش بهداشتی را در هفته  ج نیروی مهمبا توجه به همه این مسائل، معتقدیم رهبران باید به دقت پن

ها به سرعت افزایش ی که تعداد مبتالیان آنکشورهایافزایش ]ظرفیت[ نظام سالمت و نحوه نگهداشت آن در گذر زمان.  کارایی •

ها برای انجام این کار و کاهش مرگ و یابند. توان آنهای ویژه خود میهایی را برای گسترش انبوه ظرفیت مراقبتیابد، راه می

، نه تنها زندگی مردم را نجات خواهد داد، بلکه باعث ایجاد اطمینان به توان نظام سالمت خود در مدیریت 19میر ناشی از کووید 

تعداد مبتالیان، سؤاالتی در این باره پیش  زمان با مسطح شدن و سپس کاهشر زمان، همطغیان دوباره بیماری خواهد شد. در گذ

از کشور در برابر طغیان دوباره بیماری محافظت  چه مدتی باید نگاه داشت و در عین حالتا یافته را خواهد آمد که ظرفیت افزایش

، ایش ظرفیت، تحت فشار خواهند بود؛ برای مثال، در ایاالت متحده افز ترِدهندگان خدمات برای توجه به بافتار گسترده کرد. ارائه 

ای را درباره دهندگان خدمات، مباحث پیچیده بار مالی آن برای بسیاری از ارائه  و اختیاری )غیرضروری(پزشکی  امورلغو گسترده 

های دارای واکسن و ایش ظرفیت بر بیماریکند. پایش آثار دیگرِ این افز، ایجاد میهااموری که باید آغاز شود و زمان آغاز آن

 سالمت مادران و کودکان نیز حیاتی خواهد بود. 

 ظرفیت  افزایشهای ویژه، کشورها باید درباره به موازات افزایش مراقبت افزایش مقیاس رویکردهای سنتی سالمت عمومی. •

ها و قرنطینه هدفمند ـ بیاندیشند. چنین افزایشی باید مبتنی رویکردهای سنتی سالمت عمومی ـ نظارت بر بیماری، ردیابی تماس 

، رابطه 2باشد. شکل  RT-PCRهای های کنونی برای افزایش سریع مقیاس تست ویروس، عمدتًا از طریق دستگاه بر تالش

اند، تعداد گرفته افراد بیشتری تست  از  دهد ـ به طور کلی، کشورهایی که  های ابتال را نشان میانگیز بین تست و تعداد نمونه شگفت

هش زمان با آماده شدن کشورها و شهرها برای کاهماند. به عالوه، کمتری از افراد مبتال را به ازای هر هزار نفر شناسایی کرده 

و کنترل سریع طغیان ناگهانی بیماری، اهمیت بیشتری برای تشخیص گذاری، دسترسی گسترده به تست ویروس اقدامات فاصله 

تر بیماری، سازی نقاط کانونی و جلوگیری از طغیان دوباره و گسترده توان برای کمک به محلیمیخواهد یافت. در برخی کشورها،  

با ردیابی تماس در مقیاس گسترده )که حریم خصوصی در طراحی آن مدنظر قرار گرفته است( همراه  ظرفیت تست را  افزایش  این  

 داد.  انجامو قرنطینه 

ای اند، هیچ ایده درباره تعداد افرادی که در معرض این کرونا ویروس قرار گرفته  بادی و تشخیص شیوع سرمی.توسعه تست آنتی •

اند ـ که درصد جمعیت در معرض ویروس قرار گرفته   14وع آلمان نشان داد که حدود یکی از مطالعات اخیر در منطقه پرشینداریم.  

رفته است. فاصله زیادی با سطوح مواجهه الزم برای شروع مصونیت جمعیت دارد، اما بسیار بیشتر از درصدی است انتظار می

اگر قرار باشد مصونیت اند، در حال انجام است. قرار گرفته  19مطالعات فراوانی برای ارزیابی نسبت جمعیتی که در معرض کووید 

گیری میزان مواجهه با ویروس باید به صورت بادی برای اندازه فرد یا جمعیت، نقشی مهم در بازگشایی داشته باشد، تست آنتی

جه بوده است. هایی مواها با چالشهای فراوانی توسعه یافته است، صحت و دسترسی به آنگسترده در دسترس باشد. اگرچه تست

با دسترسی گسترده، به کشورها در درک میزان نزدیکی به مصونیت جمعیت و نحوه استفاده   صحیحبادی  آنتیهای  به تست  دستیابی

 ای معنادار برای شروع بازگشایی کمک خواهد کرد.  از آن به عنوان نشانه 

اند. اند، مصونیتی ماندگاری برای چندین سال بعد داشته ها قرار گرفته افرادی که در معرض سایر کرونا ویروس  ماهیت مصونیت. •

های بیماران بهبودیافته که تست همه امیدوارند این امر درباره کرونا ویروس جدید هم صادق باشد، اما مطمئن نیستیم. گزارش

RT-PCR ین مطالعاتی در چینسازی مجدد ویروس ایجاد کرده است. همچنها دوباره مثبت شده است، سؤاالتی درباره فعالآن 



بادی در میان افراد مبتالشده است. اگرچه بعید است مدت مصونیت کوتاه باشد، هرگونه اطالعات دهنده سطح بسیار اندک آنتینشان

 جدید درباره این مسئله، مستلزم تغییر شایان توجه در راهبرد مواجهه خواهد بود. 

 

 نفر کمتر است. 1000افراد مبتال در هر : در کشورهای دارای تست گسترده، تعداد 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمان پیشنهادی  130رخ داده است. اکنون، بیش از  19انفجاری غیرمنتظره در تحقیق و توسعه دارویی مربوط به کووید  نوآوری. •

شدید و پیشگیری پیش از مواجهه های مختلف در حال بررسی است، مانند درمان بیماری  واکسن پیشنهادی در شرایط و نمونه   80و  

ها استفاده توان به سرعت از آنبه اثبات برسد، می  19ها، در درمان کووید  با بیماری. اگر اثربخشی داروهای موجود برای سایر نشانه 

های ایشهای آینده نتایج داروهای جدید تحت آزمایش نیز از راه خواهد رسید. افزایش مقیاس گسترده آزمکرد، البته طی ماه 

ـ شواهدی برای هدایت تصمیمات کلینیکی فراهم خواهد کرد. همچنین،   4شده با دارونما کلینیکیـ  به ویژه مطالعات تصادفی کنترل

 
4 placebo 

 1شده و تخمین نرخ مرگ و میرانجامهای : مبتالیان قطعی، تست19کووید 
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 کند.قطعی را آشکار می

 متوسطتست 
برخی کشورها، فقط )یا 
غالباً( افراد دارای عالئم 

کنند. مهم را تست می
ازآنجاکه احتماالً 
مبتالیان با عالئم 
متوسط نادیده گرفته 

شوند، نرخ مرگ و می
میر بیشتر از نرخ واقعی 

 رسد.به نظر می

 گستردهتست 
کشورهایی که راهبرد 
تست گسترده دارند، در 
محدود کردن تعداد 
مبتالیان جدید 

 ترند.موفق

 تایلند

 ویتنام

 ژاپن

 هند

 کنگهنگ کره جنوبی

 سنگاپور

 کانادا

 اتریش فرانسه

 آلمان

 ایاالت متحده

 هلند

 انگلیس

اندازه دایره = 
تخمین نرخ مرگ 

و میر )درصد از 
 مبتالیان قطعی(

، مبتالیان

تعداد به ازای 
 نفر 1000

، تعداد به تست بیشتر کمتر

 نفر 1000ازای 

آوریل )تایلند(؛  10آوریل )هند، ایتالیا، انگلیس، ایاالت متحده، ویتنام(؛  11جنوبی(؛ آوریل )اتریش، کانادا، ژاپن، کره  12اعداد مربوط به  1
 کنگ(.مارس )هنگ 31آوریل )آلمان(،  5آوریل )سنگاپور(،  6)فرانسه، هلند(؛  آوریل 7
 شدههای انجامهای مثبت از کل تستدرصد تست 2



های حوزه پالسما، این امیدواری را ایجاد کرده است که ایمونوگلوبولین فوق ایمن، به سرعت توسعه سابقته شرکتکنسرسیوم بی

ماه  18تا  12کسن نیز در حال طی مراحل تست انسانی است. اگرچه بعید است تولید در مقیاس وسیع زودتر از یابد. چندین وامی

ایجاد خواهد کرد. چالش    19ها و تجهیزات مقابله با کووید  ها عنصری حیاتی در روشپس از آزمایش موفق، انجام شود، این واکسن

 ولید برای برآورده کردن نیازهای جهانی خواهد بود.  ها، افزایش سریع مقیاس تاصلی همه این نوآوری

 

 بازگشت به کار: چهار بینش کلیدی 

مقاله درباره سالمت عمومی و  10سابقه است. از زمانی که بحران آغاز شده است، مکینزی بیش از گیری، بیهای اقتصادی این همه چالش 

ها افراد به آنو معیشت وکارها برای حفظ زندگی و کسب  هایی منتشر کرده است که رهبران دولت العاده بحران و نیز ایده تأثیر اقتصادی فوق

 ها در ادامه آمده است. ارند. طی هفته گذشته، چهار مقاله توجه رهبران سراسر جهان را جلب کرده است. خالصه این مقاله نیاز د

 بازگشایی کنیم در طول بحران کروناویروسرا اقتصادهای ملی  هچگون

 5ویلسوناندرس کادنا، فلیپ چایلد، مت کراون، فرناندو فراری، دیوید فاین، ژوان فرانکو، متیو 

برای زندگی و معیشت، تنها زمانی کامالً از بین خواهد رفت که تعداد کافی از افراد نسبت به این بیماری مصون باشند و  19تهدید کووید 

کنند  خواهد اقتصاد خود را بازگشاییهایی که میتا آن زمان، دولتانتقال آن کند شود، خواه از طریق واکسن یا مواجهه مستقیم با بیماری. 

 های سالمت عمومی بسیار قوی برای تشخیص و واکنش نسبت به مبتالیان داشته باشند. باید نظام

در مناطقی که همچنان انتقال رود، انتظار می ، تعداد مبتالیان جدید در هر منطقه است. بازگشایی اولین و آشکارترین عامل در تعیین آمادگی

میزان بستری در تر از آن، های اقتصادی به افزایش انتقال منجر شود. تعداد مبتالیان، و مهمه فعالیتآغاز دوبارها زیاد است، بیماری در آن

بیمارستان باید به قدری کم باشد که نظام سالمت بتواند به جای اقدامات انبوه، به صورت تک به تک بیماران را مدیریت کند. دومین عامل 

ویژه جود برای تشخیص، مدیریت و جلوگیری از ابتالی افراد جدید، شامل ظرفیت پزشکی کافی، به های مودر بررسی این مسئله، قدرت نظام

ICU  است با زمان برگشت سریع؛ و چند عامل دیگر 19برای افراد دارای عالئم شدید بیماری؛ توان انجام تست تشخیصی برای کووید . 

(. این 3ها را ارزیابی کنیم )شکل فعالیت بازگشاییتوانیم آمادگی منطقه برای ینظام با ارزیابی شدت انتقال ویروس، مقدرت سطح  با ترکیب

دهنده بیشترین نشان 1دهنده کمترین آمادگی و مرحله نشان 4کند؛ مرحله دو بعد، چهار مرحله آمادگی برای بازگشایی اقتصاد را تعیین می

 آمادگی است.  

 کار، آماده شوداکنون اروپا باید برای بازگشت ـ ایمن ـ به 

 6ایکارت وینداگنجاتیل، مارجا سیدل، سون اسمیت، سباستین استرن، دیوید چین، هاوک انگیل، دنیل هارتل، میلنا کیتنات، پال اریک 

برای زمان با آغاز بررسی نحوه خروج از تعطیلی در اروپا، رهبران محلی معموالً بهترین افراد برای ارزیابی شرایط و اجرای اقداماتی هم

سازی بازیابی اقتصادی و در عین حال حفظ سالمت عمومی هستند. تصمیمات مربوط به اقداماتی که باید انجام شود و زمان و مکان بیشینه 

شدت بحران و شرایط اقتصادی در نواحی اجرای این اقدامات، باید به صورت محلی اتخاذ شود ـ در صورت امکان، ناحیه به ناحیه ـ زیرا 

 (. 4های شایان توجهی با هم دارد )شکل اوتمختلف تف

 
5 Andres Cadena, Felipe Child, Matt Craven, Fernando Ferrari, David Fine, Juan Franco, Matthew Wilson 
6 David Chinn, Hauke Engel, Daniel Härtl, Milena Quittnat, Pal Erik Sjatil, Marja Seidel, Sven Smit, Sebastian 

Stern, Eckart Windhagen 



مسئوالن برای تضمین اجرای استوار اقدامات، سه عنصر اساسی را الزم خواهند داشت. اول، رهبران به ساختارهای قدرت محلی اثربخش و 

داد  میکه به مناطق اجازه  داشته باشند ایتعطیلی ملیای با رم همکاری کردند تا های منطقه دولت آماده اقدام نیاز خواهند داشت. در ایتالیا، 

 ی اعمال کنند. ترگیرانه قواعد سخت در صورت لزوم،

وکارها بتوانند آن را درک کنند. این امر مستلزم استفاده از ها باید شفاف و ساده باشد تا عموم مردم و کسبها و دستوالعمل حلدوم، راه 

 ایل است. رسانی موبهای ارتباطی جدید مانند پیامکانال 

زمان پنج نفر در طول شش ساعت باشند و هفته بعد این ها مجاز به پذیرش همیک روز فروشگاه سوم، اقدامات باید با هم سازگار باشد. اگر 

به زمان دو نفر طی هشت ساعت باشند، نتیجه این اقدام رنجش، اطاعت نکردن و از بین رفتن اعتماد قاعده تغییر کند و مجاز به پذیرش هم

 مسئوالن در میان مردم خواهد بود. 

 

 در مناطق کمک کند. 19تر شیوع کووید ها در درک دقیقتواند به دولتواکنش ـ محلی می: ماتریس 3شکل 

 

 بازگشایی اقتصادبرای آمادگی 

 کمتر

 کمتر

 بیشتر

 بیشتر

 1مرحله 

 2مرحله 

 3مرحله 

آمادگی زیاد نظام و  4مرحله 
 شیوع کم ویروس

آمادگی متوسط نظام و 
 شیوع کم ویروس

آمادگی کم نظام و 
 شیوع کم ویروس

نظام و  کمآمادگی 
 شیوع ویروس ویروس متوسطشیوع 

آمادگی متوسط نظام و 
 شیوع متوسط ویروس

آمادگی زیاد نظام و 
 شیوع متوسط ویروس

آمادگی زیاد نظام و 
 شیوع زیاد ویروس

نظام و  کمآمادگی 
 ویروس زیادشیوع 

نظام و  متوسطآمادگی 
 ویروس زیادشیوع 

آمادگی نظام 
 سالمت عمومی



 19پیروزی در نبرد )محلی( کووید 

 7دی تام التکوویچ، لی پالک، جاوردان ونلیر، ام

ها نقش آن بررسیدارند. شش بعد برای  19رهبران محلی ایاالت متحده، مانند شهرداران و فرمانداران، نقشی متفاوت در مبارزه با کووید 

 شناسایی شده است: 

 است. 19دهنده تفاوت بسیار در شرایط پیرامونی کووید کشور اروپایی، نشان 30ای : تصویر لحظه 4شکل 

 

 ناسایی شد.ها شترین مداخله مداخله در سالمت عمومی ارزیابی شد و اساسی 23 سالمت عمومی بنیادین. •

 
7 Tom Latkovic, Leah Pollack, Jordan VanLare, MD 

 است ترتیب اندازه تولید ناخالص داخلی دهندهنشان ، اعداد1، به تفکیک کشور19مبتالیان شدید و بحرانی کووید 

اندازه دایره، 
تولید دهنده نشان

 ناخالص داخلی
 است

 بیشترظرفیت 

های بهداشتی مراقبت

 ویروس کمترو شیوع 

 کمتر

، شیوع ویروس

تعداد مبتالیان شدید/ 
در  19بحرانی کووید 

 نفر 100000هر 

های ظرفیت مراقبت

های ، تعداد تختبهداشتی

های ویژه به ازای هر مراقبت
 2نفر 100000

 کمترظرفیت 

های بهداشتی مراقبت

 بیشترو شیوع 

 ویروس

 بیشتر

 کمتر بیشتر

  اعداد شود. منجر به افزایش ممکن است 19. تفاوت در ارزیابی پزشکی مبتالیان شدید و بحرانی کووید 2020آوریل  6در  1
 .19گیری کووید های موجود درباره توسعه ناشی از همههای دقیق و دادهبر اساس ظرفیت 2



های مشخص شد در جوامعی که سیاستها تضمین شود و رویکردهای مختلف پایش شد تا پیروی از آن پیروی اجتماعی. •

کنند، کاهش شدیدتری در سرایت شود، نسبت به جوامعی که تنها از جریمه استفاده میگیرانه )برای مثال، بازداشت( اجرا میسخت

 شود.  بیماری مشاهده می

عرضه آن، حداقل دو  نسبت به های بهداشتی تقاضای مراقبتپیشی گرفتن برای جلوگیری از مشخص شد  ظرفیت نظام سالمت. •

 های ایاالت متحده. های ویژه، ممکن و ضروری است، حداقل به صورت موقت در بیشتر بخشبرابر کردن ظرفیت مراقبت

ترین اثربخش ماه ادامه داشته باشد، رهبران بخش عمومی و خصوصی باید    18تا    12اگر خطر واگیرداری این بیماری    حفظ صنعت. •

گذاری فیزیکی، های اقتصادی ترویج دهند، از جمله موانع فیزیکی، محافظ صورت، فاصله تی را برای فعالیت اقدامات انطباقی و حفاظ

های مختلف از نظر پذیر و سخاوتمندانه در اعطای مرخصی به بیماران. بخشرویکرد انعطافگری سالمت پیش از ورود و غربال

 اری با یکدیگر متفاوت خواهند بود. میزان حیاتی بودن و توان خود در حفاظت در برابر بیم

های شامل افراد دارای بیماری  دهد؛را تحت تأثیر قرار می پذیرافراد آسیب به طور خاص  19کووید  پذیر.حفاظت از افراد آسیب •

ها )مانند افراد دارای محدودیت حرکتی، سالمندان و افرادی که نیازهای اجتماعی مرتبط با بهداشت آنفیزیکی یا رفتاری مزمن، 

 های هدفمند خواهد بود.غذا و مسکن( تأمین نشده است. هر دسته از این افراد نیازمند مداخله 

های جاری و جدید منابع برنامه های اقتصادی خود را دریابند و سپس تضمین کنند که  رهبران محلی باید واقعیت  سالمت اقتصادی. •

 رسد.به سرعت و به سادگی به دست شهروندان می

 ؟آغاز شودتواند از آسیا ا هنجار بعدی میآی

 8اولیور تانبی، جاناتان وزل

. اگرچه هوز وجود دارد  زین  یاقتصاد  یهاتیفعال  یریو از سرگ  دیجد  یهااز مهار، پروتکل  ه یاول  یهااما نشانه در آسیا آغاز شد،    19شیوع کووید  

گردد.  به سطح پیش از شیوع بازمی  های شهریدهد که فعالیتچین نشان میهای فعالیت اقتصادی در  خطر شیوع دیگری وجود دارد، شاخص

 85و  74است. آلودگی هوا و مصرف سوخت به ترتیب به  2020حجم ترافیک و فروش امالک مسکونی نزدیک به سطوح ابتدای ژانویه 

بینی محتاطانه« است ـ بازیابی دهنده »خوشنکننده چینی نشامصرف 2500ژانویه بازگشته است. پیمایش جدید مکینزی از  1درصد سطوح 

های قوی سالمت عمومی در چین، سنگاپور و کره جنوبی رسد، واکنششود. اکنون به نظر میمنجر به افزایش مخارج میتدریجی اعتماد که  

 شود. میتر در آسیا مسطح 19موفق بوده است. شواهد قوی حاکی از آن است که منحنی تجمعی بیماران قطعی کووید 

هنجار بعدی دهندگان »هنجار بعدی« جهان باشند. توانند اولین شکلکنند، میهای این منطقه فعالیت خود را بازگشایی میازآنجاکه شرکت

 توان با چهار بعد تعریف کرد:چگونه خواهد بود؟ این هنجار را می

ها ایفا دهی واکنشها، دولت نقشی اساسی و گسترده در حفاظت از افراد و ساماندر بحرانبازاندیشی درباره قراردادهای اجتماعی.  •

 دهد.هادها را تغییر میکند. این تغییر قدرت، انتظارات دیرینه درباره نقش افراد و نمی

های زندگی آسیایی جای داده است، از تجارت الکترونیک مامی جنبه این بحران، فناوری جدید را در ت تعریف آینده کار و مصرف. •

. احتماالً Tencent Meetingو  Alibaba DingTalk ،WeChat Workتا ابزارهای دورکاری و آموزش از راه دور، شامل 

 الگوهای جدید کار و خرید، تبدیل به بخشی ثابت از هنجار بعدی خواهد شد.

ها هزار پزشک و تخت بیمارستانی را به نظام سالمت خود افزود. برخی چین طی چند هفته، ده   وسیع.بسیج سریع منابع در مقیاس   •

های مشوق اقتصادی عظیمی را اجرا گذاری کردند و طرح ها روی ابزارهای جدید برای تهیه نقشه انتقال ویروس سرمایه دولت 

 ه است. کردند. آسیا توان خود برا بسیج منابع در بحران را اثبات کرد

 
8 Oliver Tonby, Jonathan Woetzel 



های تأمین پذیر در زنجیره های آسیبوابستگی خطرناک جهان به گره  ،گیریاین همه  سازی.ایسازی به منطقه حرکت از جهانی  •

سنگ متالوژی و نیکل درصد تقاضای جهانی مس، سنگ آهن، زغال 70تا  50را نشان داده است. برای مثال، چین حدود  جهانی

یابی به کاربران نهایی شاهد تجدید ساختار گسترده خواهیم بود و تر شدن تولید و منبعزدیک دهد. با نرا به خود اختصاص می

 ای خواهند کرد. های تأمین خود را محلی یا منطقه ها زنجیره شرکت


