
 
 

 کروناویروس جدیدهمه گیری  شیوعدر مقابل عملی برای آمادگی گامهای 

 

 زهرا کثیری : گردآوری

 
در ووهان ،   coronavirus (2019 n-CoV)   کرونا ویروسنوعی از 2019نخستین بار در ماه دسامبر سال 

داخل عفونت درابتال به این ویروس و هزاران مورد  کنونتابر اساس شاخص ها ،چین شناسایی شد. استان هوبی 

بین المللی اقدامات قاطعی را برای مقامات مقامات دولتی در چین و .تأیید شده استگزارش و و خارج از چین 

، مشاوره سفرارایه  ازجمله ،.سالمت عمومی انجام می دهندار گرفتن قرمعرض  وخطردر پاسخ به این تهدیدات

 . دررا می توان نام برد  (WHO) سازمان بهداشت جهانی توسط کمیته اضطراریقرنطینه کردن شهرها و تشکیل 

همین امر باعث . اعالم کرد را یک وضعیت اضطراری جهانی( WHO) سازمان بهداشت جهانی،  2020ژانویه 30

در مواجهه با این بیماری کفایت آمادگی خود در مجدداً جهانی ،تجارت  ی کسب وکار و شده است تا جامعه

 تجدید نظر کند. ،جدید

همه گیری  در مقابل اقدامات آمادگی ،مشاغل کسب و کارها و باعث شده است که،این تهدید در حال افزایش 

ده باشند ، در فعال و آماهمواره باید  مهم است که سازمانها موضوع در نظر بگیرند. اینخود برای  این ویروس را

، زیرا اوضاع همچنان به سرعت در حال تحول و ضروریست باقی مانده اقدامات عملی دیگری هنوز حالی که 

 زیر است:این اقدامات عملی شامل مراحل  است. گونیودگر

 



 ی ویروس کرونا گیربرای مقابله با همه   یآمادگ یمراحل عمل

 

 هیاولواقدامات  مداخالت (1

 . دیکن یابیرا ارزخود  یسازمان ی مواجهه زانیم (1-1

 یها یوابستگ ای چین ،از یا به و سفربرای مثال ،، دیداشته باشجهانی  یتجارت گسترده او حضور اگر شما

تر  قاطعانهکه  دیدار ازین،( یبرون سپار یتهایافعالیدرآمد  دی)به عنوان مثال عرضه ، تول نیچدر یدیکلتجاری 

 برسید. سبنام پاسخ کیبتوانید به . تا دیدرک کنباور و  دیتهدبا این خود را ی  همواجه دیباشما . دیعمل کن

 . دیو بحران خود را مرور کن یریگ همهمربوط به ملهای عودستورال ها برنامه(2-1

 .را آماده کرده اند H1N1ی این ویروس  ریهمه گ وعیشی مقابله با برا ییها برنامه ، ها سازمانبسیاری از 

و متناسب ریپذ انعطاف،به روز  ییبرنامه هاوجود از  نانیطما که حصول نکته است نیا یادآوری یفعل وعیش

 .است یسازمان ضرور یبرا هدفبا

 .دیناسب آماده شوم گوییپاسخ یبرا( 3-1

 دوینرا تومشخص  دار  یمعنی ها  برنامه،  شما گنجانده نشده استدر برنامه های  ریهمه گ یماریب قبالً اگر

 درک بهتر کارکنان مهم خود  یبرا، روند تداوم یها و بررس حرکم کردن رفعالیو غ یسازمان یساز فعال.  دیکن

 ولیت دارند، دارای اهمیت است .ئی مساتیو مراکز عملکه در حوزه ها 

 .  دیخود را رصد کن یسفر جهان استیس( 4-1

 استیسی و بررس دهید بیهمه مناطق آس یبراهایی  .وجود رهنمود دیرا رصد کنها  سفر نیفعاالنه آخر دیابشما

های مدیریتی سفر :شخص ثالث )به عنوان مثالی خدمات وارائه دهنده  هربا یهماهنگو  پاسخسفر در یها

 ی مهم است.تجار مسافرانکلیه با  عیارتباط سری برقرار ییتوانا( وشرکت 

 

 

 



 یداخلی و بیرون اتارتباطبرقراری  (2
 

 .با کارمندان خود ارتباط برقرار کنید( 1-2

نگران گاه وآتحوالت و انتظارات سازمان ها و ربه درستی در مورد آخرین اطالعات معتبحق دارند کارمندان  

ارتباطات و تجارت در مورد دقیق همه گیری این ویروس ، اطالعات  ورددر م آگاهی برای  می توانیدند . شما باش

را آموزش مربوط مسافران تجار و،از مسئولین ییاطالعات و اینفوگرافیک ها. همچنین داخلی به اشتراک بگذارید

 وورید آبعمل و کارکردهای تشویق کننده ،یبیرون و عالئم برای نگاهموارد از  آگاهیاقدامات الزم برای  اده ود

 را تشکیل دهید .خود ی برای بررسی همه گیرول ئی مستیم ها 

 

 .مهم خود درگیر شوید کنندگانتامین  با ( 2-2

کنندگان ویروس ،در مورد فروشندگان وعرضه  اینآمادگی و معیارهای همه گیری بر باید کارهاشرکتها و کسب و 

اب مذا کره وگفتگو  با دولت رصد کنند . همچنین باید بنرا آ همواره وبطور مستمر نظارت و عمده وحساس خود،

 نگهدارند.از بنها را برای مقابله با این تهدید آ آمادگیوی قدامات تشویقاو  محلی

 

 .باشیدمداوم داشته  تماسخودی کلیدذینفعان  با (3-2

 

وان بخشی از فعالیت آمادگی به عن ،دولتیمقامات ومحلی و ملی در سطح  با مردم شما ست الزم باشدا ممکن

 اصلی ی کلید سرمایه گذاران و مشتریانبرقراری ارتباط با سایر ذینفعان ، از جمله  ..د یای هماهنگ شو منطقه

 .بود دخواهمفید  حفظ اعتماد به نفس ذینفعانبرای 
 
 

 کنید برنامه ریزی ، نظارت و بررسی واکنشهای خود را (3
 

  .فکر کنید های خودریزی و سناریو برنامه د(  در مور1-3

 وکسب وکارهای  چگونه اختالل در مشاغلو اینکه  برای فکر کردن در مورد آیندهیی برنامه ریزی سناریو از روش 

کنید ، استفاده کنیدو دستورالعملهای خود را بر می محقق  آزمون بحران واسترساز طریق انجام مختلف خود را 

 ییجغرافیااز مناطق در برخی از فعالیتها  ان ،از کار افتادن بخشهاییکارمندغیبت گسترده .  این اساس بهنگام کنید

 باشید. ره مد نظر داشتهخود را هموا اختالل در زنجیره تأمینو

 



 
 

 ،خود را بروز نمایید.مشاوره ها  وآخریناطال عات  جدیدترینبااخذ (2-3

 منتشرراآمار و اطالعات  همچنین آخرین ها ومشاوره واره هم بین المللی و بهداشت عمومی ملی نهادهای

این  تحول میزان  وبرای ردیابی معیارها  موارد مشکوکمبتالیان و نان در موردآارایه شده آمار . می کنند وارایه

در مقابل  اقدامات آمادگیانجام برای عات اطال که اینشما باید اطمینان حاصل کنید بسیار مفید است .تهدید

 شده است.و نهادینه  شما وارد سازمانهمه گیری این ویروس به 

 . حفظ کنیدفعاالنه نرا آبررسی و  بطور مستمر راد ی سازمانی خو برنامه ها ، سیاست ها و رویه ها  (3-3

، یک فرایند تکرار شونده به عنوان  این ویروس، برای مقابله با تهدید همه گیریخود را آمادگی باید سازمان 

سازگار و بطور  برای اطمینان از اینکه سازمان ی خود رابرنامه ها ، سیاست ها و رویه ها همواره حفظ کند و

از همچنین  .کند، بروز  ماند می باقیپا برجا ،  گیری این ویروسهمه ظهورتهدید در مقابل انعطاف پذیر 

 .محافظت نماید،طوط نهایی کاری خود شهرت ، استراتژی و خ،مردم ،کارکنان 

 

 

 

 

 


