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کاهش  جهترا  یارائه شده و متفاوت قابل توجه ی. کشورها راهکارهااندشکست داشته  نیاز کشورها تجارب موفق و همچن یبرخ ،COVID-19 همه گیری از شروع

همه  یماریب نیا هیاول یروزها که)به عنوان مثال، سوئد(  ییاروپا یاز کشورها یبرخدر  گله ای یمنیا استیس روش و انیفصل ب نی. در اداشته اند COVID-19گسترش 

 علی رغم یانمدت طول یبرا دیروند با نیکه ا شد متوجه شدند بیتصو یدمیاپ یط یاجبار قرنطینه( که ایتالیشکست خورده است. اکثر کشورها )به عنوان مثال، ا ر،یگ

ر که د ،یعموم یدو متر در مکان ها یماععنوان مثال، آلمان( فاصله اجت به) گرید یکشورها ید داد. برخنادامه خواه یو اقتصاد یمشکلات اجتماع یعنی ،یجانب عوارض

در  ییاکیو آمر ییاروپا یاز اکثر کشورهاتجربه موفق تری  ییایآس یاز کشورها یدهد که برخ یشده است. امروزه، گزارش نشان م اجباریکاهش عفونت موثر بوده است 

 انیر مد لیمتحده و برز الاتیکه ا یدر حال ر،یهمه گ یماریب نیموفق در جهان از آغاز ا یاکثر کشورها انینظر گرفتن اقدامات مهار داشته اند. هنگ کنگ و سنگاپور در م

 کیحال،  نای با. است موثر زمان از ٪05حدود  یبا فاصله اجتماع بی. استفاده از ماسک در ترکبوده اند یماریب جز بدترین کشورها در پی همه گیری یافته توسعهی کشورها

از  کیهر  یو اقتصاد یاجتماع یها یژگیو بالاتر از همه، و ،یاسیسمسائل با توجه به  شهی، همودتوسط همه کشورها انجام ش دیبا ریز ترتیب به استیکامل از س بیترک

مواردی از  دیبا همچنینتمام افراد آلوده.  ی( جداساز4کامل، و ) طور( بهداشت دست ب3) ،یکیزی( فاصله مناسب ف2) ،ی( استفاده از ماسک صورت در اماکن عموم1آنها: )

را مد نظر قرار  یضد عفون یها تیکردن و فعال زیکسب و کار خاص، همراه با تم یامن در ملاء عام و در مکان ها یرهایمس یمحصور، طراح طیدر مح هیبهبود تهوقبیل 

 .داد

 یفاصله اجتماع ،یریشگیپ های یاستراتژ دن،یپوش، ماسک قرنطینه، ای گله یمنیا ،COVID-19ی ریهمه گ واژه های کلیدی:


