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 کرًٍاٍيرٍس عولياتي ترًاهِ

 هقذهِ. 1

 خٟبٖ وُ ثطاي ٟٔٓ چبِف يه ثٝ ٔٙدط قس، آغبظ 2019 ؾبَ زؾبٔجط اظ وٝ( COVID-19) خسيس ٚيطٚؼ وطٚ٘ب پب٘سٔي1.1

 ثطاي وٝ اؾت ظيبزي ٞبي ؾبَ اختٕبػي، ٔطالجت ٚ ثٟساقتي ٞبي ؾيؿتٓ خّٕٝ اظ ٔؿئَٛ ٞبي اضٌبٖ ٚ ثطيتب٘يب زِٚت. اؾت قسٜ

 لبثُ ٔحبفظت وٝ اؾت اي ٌٛ٘ٝ ثٝ پبؾرٍٛيي آٔبزٜ ذٛثي ثٝ اٍّ٘ؿتبٖ ضٚ ايٗ اظ ٚ ، ا٘س وطزٜ ضيعي ثط٘بٔٝ ضٚيسازٞبيي چٙيٗ

 .آٚضز ػُٕ ثٝ ٔطزْ اظ تٛخٟي

 ٔي ّٔعْ ضا ٔب ٔب، ز٘يبي ضٚظافعٖٚ اضتجبعبت ٚ خسيس ٞبي تىِٙٛٛغي ثٝ تٛخٝ ثب زيٍط، ؾٛي اظ ٚ اؾت خسيس ٚيطٚؼ اي1.2ٗ

 ذيّي أطٚظٜ وٝ ثبقٙس( آٟ٘ب ٔٛضز زض اعالػبت ٚ اذجبض ٚ) ٞبيي ثيٕبضي وٙٙسٜ ٔٙؼىؽ تب ثبقيٓ زاقتٝ ضٚظ ثٝ ٞبيي ثط٘بٔٝ وٝ وٙس

 .يبثٙس ٔي ا٘تمبَ ٚ ٘مُ خٟبٖ زض ٌصقتٝ ؾبَ زٜ اظ تط ؾطيغ

 زض ٔب ذٛة تدطثٝ ثطاؾبؼ ٚ ٔؿئَٛ ٞبي اضٌبٖ ٚ اٍّ٘ؿتبٖ زِٚت ثٝ ٔطثٛط ٞبي ٔؿئِٛيت ٚ ٞب ٘مف قٙبذت ،ثب  ؾٙس ايٗ 1.3

. اؾت قسٜ تسٚيٗ خسيس ٚيطٚؼ وطٚ٘ب عغيبٖ ثطاثط زض آٔبزٌي خٟت ٚ آ٘فّٛآ٘عا پب٘سٔي ٚ ػفٛ٘ي ٞبي ثيٕبضي ؾبيط ثب ٔمبثّٝ

 ذٛاٞس اٍّ٘ؿتبٖ زض تٟسيس ٔحُ ٚ ٔميبؼ ٔبٞيت، ثب ٔتٙبؾت ٔؿبِٝ ٔٛضز زض ٔب زضن افعايف ثب COVID-19 ثٝ زليك پبؾد

 .ثٛز

 :اؾت ظيط ٔٛاضز قبُٔ ؾٙس ايٗ 1.4

 .زا٘يٓ ٔي آٖ اظ ٘بقي ثيٕبضي ٚ ٚيطٚؼ ٔٛضز زض ٔب آ٘چٝ •

 .ايٓ وطزٜ ضيعي ثط٘بٔٝ خسيس وطٚ٘بٚيطٚؼ عغيبٖ ٕٞب٘ٙس ػفٛ٘ي ٞبي ثيٕبضي عغيبٖ ثطاي ٔب چٍٛ٘ٝ •

 .ايٓ زازٜ ا٘دبْ خسيس وطٚ٘بٚيطٚؼ عغيبٖ ثٝ پبؾد زض تبوٖٙٛ وٝ السأبتي •

 .زٞيٓ ا٘دبْ خسيس وطٚ٘بٚيطٚؼ عغيبٖ ؾيط ثٝ ثؿتٝ آيٙسٜ زض زاضيٓ لهس ٔب وٝ وبضي •

 .ثبقٙس زاقتٝ آيٙسٜ ٚ حبَ زض تٛا٘ٙس ٔي ٔطزْ وٝ حٕبيتي ٘مف •

 

 :زا٘يٓ ٔي آٖ اثط زض قسٜ ايدبز ٞبي ثيٕبضي ٚ ٚيطٚؼ ٔٛضز زض آ٘چٝ. 2

 

 اظ ذبني ا٘ٛاع. ا٘س  قبيغ ٞب ا٘ؿبٖ ٚ حيٛا٘بت زض خٟبٖ ؾطاؾط زض وٝ ٞؿتٙس ٞب ٚيطٚؼ اظ اي ذب٘ٛازٜ ٞب ٚيطٚؼ وطٚ٘ب 1.5

 ثبػث زيٍط ثطذي قٛ٘س؛ ٔي ؾطٔبذٛضزٌي ثبػث ٞب ٚيطٚؼ اظ ثطذي ٔثبَ، ػٙٛاٖ ثٝ. قٛز ٔي ا٘ؿبٖ زض ثيٕبضي ثبػث آٟ٘ب

 قسيس تٙفؿي حبز ؾٙسضْ ٚ( MERS) ذبٚضٔيب٘ٝ تٙفؿي ؾٙسضْ خّٕٝ اظ ٞؿتٙس قسيستط ثؿيبض وٝ قٛ٘س ٔي ٞبيي ثيٕبضي

(SARS  )ٝقٛ٘س ٔي پٙٛٔٛ٘ي ثٝ ٔٙدط اغّت زٚ ٞط و. 
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1.6  COVID-19 ٘كسٜ ٔكبٞسٜ ا٘ؿبٖ زض لجالً وٝ قٛز ٔي ايدبز وطٚ٘بٚيطٚؼ خسيس ٌٛ٘ٝ ثٝ آِٛزٜ افطاز زض وٝ اؾت ثيٕبضي 

 خٟب٘ي ؾبظٔبٖ ثٝ ضا ٚٚٞبٖ قٟط زض پٙٛٔٛ٘ي يه عغيبٖ چيٗ ٔمبٔبت ، 2019 ؾبَ زؾبٔجط 31 تبضيد زض. اؾت

 .قس ثٙسي عجمٝ. COVID-19  ٘بْ ثٝ خسيس ثيٕبضي يه ػٙٛاٖ ثٝ ثؼساً وٝ وطز٘س ٌعاضـ( WHO)ثٟساقت

 اضغطاضي ٚضؼيت يه اظ إِّّي ثيٗ ٍ٘طا٘ي " ضا COVID-19 اپيسٔي ثٟساقت خٟب٘ي ؾبظٔبٖ ، 2020 غا٘ٛيٝ 30 زض 1.7

 .وطز اػالْ "ػٕٛٔي ثٟساقت

 .اؾت ٘فؽ تٍٙي قسيس ٔٛاضز زض ٚ تت ، ؾطفٝ COVID-19 انّي ػالئٓ ٔٛخٛز، قٛاٞس اؾبؼ ثط 1.8

 وٝ اؾت ٔؼٙي ثساٖ( وٖٙٛ تب ٔؤثط ٚاوؿٗ ٚخٛز ػسْ ٚ) خٕؼيت زض ايٕٙي ػسْ اؾت، خسيس ٚيطٚؼ ايٗ وٝ آ٘دب اظ 1.9

COVID-19 ُٞؿتيٓ، ثيٕبضي ايٗ ثٝ اثتال ٔؿتؼس ٔب ٕٞٝ وٝ زٞس ٔي ٘كبٖ فؼّي ٞبي زازٜ. زاضز اي ٌؿتطزٜ قيٛع پتب٘ؿي 

 اي ػسٜ قٛ٘س، ٔي آِٛزٜ ٚيطٚؼ ايٗ ثٝ وٝ وؿب٘ي ثيٗ زض. ٌيطز لطاض تأثيط تحت ٘يع اٍّ٘ؿتبٖ وٝ زاضز ٚخٛز احتٕبَ ايٗ ثٙبثطايٗ

 تب ذفيف ثيٕبضي يه قٛ٘س، ٔي ٔجتال ثيٕبضي ايٗ ثٝ وٝ افطازي اوثط وٝ اؾت آٖ اظ حبوي اِٚيٝ ٞبي زازٜ. ٘ساض٘س ػالئٕي آٟ٘ب اظ

 . زاز ذٛاٞٙس ٘كبٖ ضا فهّي آ٘فّٛا٘عاي ٔكبثٝ قٛ٘سٜ ٔحسٚز ذٛز ٚ ٔتٛؾظ

 ٘يبظ وٝ قٛز ٔي ايدبز پٙٛٔٛ٘ي ثهٛضت اغّت قسيسي ػٛاضو COVID-19 ثٝ ٔجتال افطاز اظ وٕي تؼساز زض حبَ، ايٗ ثب 1.10

. قٛز ٔطي ثٝ ٔٙدط وٝ ثبقس قسيس آ٘مسض اؾت ٕٔىٗ ثيٕبضي ٔٛاضز، ايٗ اظ ا٘سوي زض. زاضز ٚخٛز ثيٕبضؾتب٘ي ٞبي ٔطالجت ثٝ

 ٕٞب٘ٙس) ؾالٔتي ٘ظط اظ پطذغط افطاز ٚ ؾبِٕٙساٖ ٔيبٖ زض ٔطي، ٚ قسيس ثيٕبضي ثٝ اثتال ذغط وٝ  زٞس ٔي ٘كبٖ ٞب زازٜ تبوٖٙٛ

 تٛا٘ٙس ٔي وٛزوبٖ. زاضز وٕتطي قست ٚ وٕتط قيٛع خٛاٖ ثبِغيٗ زض ثيٕبضي. اؾت ثيكتط( ٔيكٛز زيسٜ فهّي آ٘فّٛا٘عاي زض ا٘چٝ

 ؾبَ 20 ظيط افطاز زض زاض ػالٔت ثيٕبضي وُ ثغٛض ٔٛخٛز، ٞبي زازٜ ثطاؾبؼ أب ، ثبقٙس زاقتٝ قسيسي ثيٕبضي ٚ قٛ٘س آِٛزٜ

 .ٞؿتٙس ثيٕبضي ثٝ تط خسي اثتالي ذغط ٔؼطو زض ثبضزاض ظ٘بٖ وٝ ٘ساقتٝ ٚخٛز آقىبضي قٛاٞس ٞيچ تبوٖٙٛ. اؾت ٘بزض

 اؾت ٕٔىٗ ؾٙبضيٛ، يه زض. ٘يؿتيٓ ٔغٕئٗ التهبز ضٚي ثط ثيٕبضي اثط اظ ٔب ٘يؿت، وبُٔ اعالػبت ٞٙٛظ ايٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب 1.11

 فطزي ٔكبغُ زض اؾت ٕٔىٗ ٘ؿجت ايٗ. ثبقٙس غبيت وبضقبٖ ٔحُ زض ثيٕبضي پيه ٞبي ٞفتٝ زض وبضٔٙساٖ  پٙدٓ يه حتي وٝ

 .ثبقس ٔتفبٚت

 ػٙٛاٖ ثٝ) ثسا٘يٓ ثيكتط آٖ ضفتبض ٚ اثطات ٚيطٚؼ، ٔٛضز زض ٞطچٝ أب. ٘ساضيٓ ثيٕبضي ايٗ زضثبضٜ وبّٔي ٞبي زازٜ ٞٙٛظ ٔب 1.12

 آٖ اثط ٚ قست ٌؿتطـ، پتب٘ؿيُ اظ ٞبيي ترٕيٗ ثٛز ذٛاٞيٓ لبزض ،(افطاز ثط آٖ زليك تأثيط ، اپيسٔي پيه ٔيعاٖ ٚ ظٔبٖ ٔثبَ

 .قس ذٛاٞس ا٘دبْ الظْ  تغبثك( ِعْٚ نٛضت زض) ٞب زازٜ اؾبؼ ثط ٚ وطز ذٛاٞيٓ ثطضؾي ضا ؾٙس ايٗ ٔدسزا ؾپؽ. ثبقيٓ زاقتٝ

 اظ وٝ افطازي ثطاي ضإٞٙبٞبيي تٟيٝ السأبت، ايٗ  خّٕٝ اظ. اؾت الساْ زؾت زض وبضٞبيي ٚيطٚؼ ٌؿتطـ ٟٔبض ثطاي 1.13

 ثيٕبضي ٌؿتطـ ٟٔبض ثطاي ٚؾيّٝ اِٚيٗ ػٙٛاٖ ثٝ فطزي، خساؾبظي ثٝ ايكبٖ تكٛيك ٚ ٌطز٘س ٔي ثبظ ٚيطٚؼ ثٝ آِٛزٜ ٔٙبعك

 ٘ساضز، ٚخٛز ذبني، ٚيطٚؾي ضس زاضٚي ٞيچ ٚ COVID-19 ػّيٝ ٚاوؿٙي ٞيچ حبضط حبَ زض ايٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب.  اؾت

 COVID-19 ثٝ ٔجتاليبٖ اوثط. ثٛز ذٛاٞس ػٛاضو ثب ثيٕبضاٖ اظ حٕبيت ٚ ػالئٓ ٔسيطيت ؾٕت ثٝ ٞب زضٔبٖ ثيكتط ثٙبثطايٗ

 ا٘تظبض ٔب ٚ اؾت ثٛزٜ چٙيٗ فهّي آ٘فٛال٘عاي يب ؾطٔبذٛضزٌي ٔٛضز زض وٝ ٕٞب٘غٛض ا٘س، يبفتٝ ثٟجٛز ذبل زضٔبٖ ثٝ ٘يبظ ثسٖٚ

 .يبثٙس ثٟجٛز فهّي  آ٘فٛال٘عا ٚ ؾطٔبذٛضزٌي ٕٞب٘ٙس ذب٘ٝ زض ٚخٝ ثٟتطيٗ ثٝ ٔٛاضز اتفبق ثٝ لطيت اوثط وٝ زاضيٓ
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 عفًَي ّاي تيواري طغياى تراي اًگليس آهادگي ًحَُ. 3

 زازٜ ٘كبٖ ٌصقتٝ ؾبَ 100 زض تٙفؿي ٞبي ٚيطٚؼ انّي ثيٕبضيٟبي ٞبي پب٘سٔي ٚ ٞب اپيسٔي اظ ثطذي اثطات ظيط خسَٚ زض 3.1

 .اؾت قسٜ

 تٌفسي اصلي ّاي ٍيرٍس ّاي اپيذهي

هحل ظَْر 

 يذهياپ

ًسثت ي يتخو

 يکشٌذگ

شتر يت ريه ٍ هرگ

 هٌتسة،

 جْاى ترآٍرد شذُ در

شتر هٌتسة، يت ريه ٍ هرگ

 اًگلستاى ترآٍرد شذُ در

 يي گرٍُ سٌيشتريت

 ريتحت تاث

 ذيشذ يآًفَالًسا يپاًذه 1918 - 1919 يياياسپاً يآًفلَاًسا

ٗ خٛاٖ، افطاز ٔؿٗ يثبِغ 200,000 ٖٛيّئ 20-50 %2≤ ًاهشخص

 ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ

 آًفلًَسا هتَسط يپاًذه 1957-1958ا يآس يآًفلًَسا

 وٛزوبٖ 33000 ٖٛيّئ 1-4 %1/0-2/0 ييجٌَب چ

 آًفلًَسا هتَسط يپاًذه 1968-1969ٌّگ کٌگ  يآًفلًَسا

 يؾٙ يٕٞٝ ٌطٜٚ ٞب 80000 ٖٛيّئ 1-4 %2/0-4/0 ييجٌَب چ

 ف آًفلًَسايخف يليخ يپاًذه 0229-0212 يخَک يآًفلًَسا

ٗ خٛاٖ ٚ يوٛزوبٖ،ثبِغ 457 18000 <%025/0 کيهکس

 ظ٘بٖ ثبضزاض

 کرًٍا يذ پاًذهياداهِ تْذ 0210 (MERS) اًِيخاٍر ه يسٌذرم تٌفس

 +(60افطاز ٔؿٗ ) 0 861 %30< اًِيخاٍر ه

 "near miss"ذ يرٍس شذيکرًٍا ٍ يپاًذه 0223-0220    (SARS) يسٌذرم حاد تٌفس

 (45-65ب٘ؿبَ )يٗ ٔيثبِغ 0 774 <%10 ييچ

 ذيشذ يفصل يآًفلًَسا يذهياپ 1989-1992 يفصل يآًفلًَسا يذهياپ

زازٜ ٔٛخٛز  سياًگل

 ؿتي٘

زض كتطيفٛت ثٔٛضز  26000 يطوبضثطزيغ

 ؽ ٚ ِٚعياٍّ٘

 +(75افطاز  ٔؿٗ )

 

 

 زٞٝ يه اظ ثيف ٚ زاقتٝ ٚخٛز ٘عزيه ٞبي ٌصقتٝ زض ػفٛ٘ي ٞبي ثيٕبضي اپيسٔي اظ اي ٌؿتطزٜ عيف ايٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب 3.2

 ٞب ثيٕبضي عغيبٖ ثطاثط زض ذٛثي آٔبزٌي اٍّ٘يؽ ،(flu plans ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ايٓ زاقتٝ ٞٓ آ٘فّٛ٘عا پب٘سٔي ٔٛضز زض آٔبزٌي

 آٟ٘ب ثٛزٖ ٔٙبؾت اظ تب ا٘س، ٌطفتٝ لطاض ضؾب٘ي ضٚظ ثٝ ٚ آظٔبيف ٔٛضز ّٔي ٚ ٔحّي ؾغح زض ٔٙظٓ ثغٛض ٔب ٞبي ثط٘بٔٝ. زاضز

 ثسؾت ثب تٛا٘س ٔي وٝ وٙس، ٔي فطاٞٓ ضا COVID-19 ثٝ ٔؤثط پبؾد ٔجٙبي  تدطثٝ ايٗ. قٛز حبنُ اعٕيٙبٖ اٞساف ايٗ ثطاي

 .ٌطزز تٙظيٓ ٚيطٚؼ، زضثبضٜ ذبل اعالػبت آٔسٖ
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 ضؾب٘سٖ حسالُ ثٝ ثطاي ٕٞبًٞٙ ؾبظٔب٘ي چٙس پبؾد اضائٝ ثٝ ٔدٟع اٍّ٘يؽ وٝ وٙٙس ٔي حبنُ اعٕيٙبٖ ٞب ثط٘بٔٝ ايٗ 3.3

 يه ٔؿتّعْ ٔؤثط پبؾد يه ٕٞچٙيٗ. ثبقس ثيٕبضي تٛخٝ لبثُ عغيبٖ اظ ٘بقي تٛا٘س ٔي وٝ اؾت اختٕبػي تط ٌؿتطزٜ اثطات

 .اؾت  ذسٔت زٞٙسٌبٖ اضائٝ ٕٞٝ ٚ ػٕٛٔي اٌبٞب٘ٝ فؼبَ ٔكبضوت

 ظيبز احتٕبَ ثٝ وٝ آ٘چٝ اظ ثيٙي پيف يه ايٗ. قٛز ٔي تطؾيٓ "ٔؼمَٛ حبِت ثستطيٗ" ؾٙبضيٛي ثطاؾبؼ ضيعي ثط٘بٔٝ  3.4

 .ٞؿتيٓ ؾٙبضيٛٞب اظ ٚؾيؼي عيف ثٝ پبؾرٍٛيي آٔبزٜ ٔب وٝ زاز ذٛاٞس اعٕيٙبٖ أب ٘يؿت، افتس ٔي اتفبق

 

 ريسي ترًاهِ اصَل

 ضا ظيط اٞساف خسي ثيٕبضي اپيسٔي يه ثٝ زازٖ پبؾد ٚ ؾبظي آٔبزٜ زض زِٚت، تٛؾظ قسٜ ٚاٌصاض ٞبي ثرف ٚ اٍّ٘ؿتبٖ 3.5

 :وٙٙس ٔي ز٘جبَ

 

 ػّٕي قٛاٞس ٚ ٞب تٛنيٝ ثٟتطيٗ اظ اؾتفبزٜ ثب اثطات ؾبيط ٚ ؾالٔتي پتب٘ؿيُ اظ ذغط پٛيبي اضظيبثي •

 .زٞيس ا٘دبْ اٌبٞب٘ٝ ٌيطي تهٕيٓ خٟت ٔٛخٛز

 حسالُ ثٝ ضا ؾالٔتي ثبِمٜٛ تأثيط ٚ ٔطي ثيٕبضي، ػفٛ٘ت، وبٞف ٚ اٍّ٘يؽ زض ا٘تكبض ؾطػت وبٞف ثب •

 .ثطؾب٘يس

 حسالُ ثٝ ضا وّيسي ػٕٛٔي ذسٔبت خّٕٝ اظ خٟب٘ي، التهبز ٚ اٍّ٘يؽ خبٔؼٝ، ضٚي ثط احتٕبِي تأثيط •

 .ثطؾب٘يس

 آٟ٘ب اظ وٝ افطازي ٚ زٞٙس، ٔي اضائٝ ضا وّيسي ػٕٛٔي ذسٔبت وٝ افطازي ٚ ٞب ؾبظٔبٖ ثيٗ اعٕيٙبٖ ٚ اػتٕبز •

 .ٕ٘بييس ايدبز وٙٙس، ٔي اؾتفبزٜ

 .وٙيس حبنُ اعٕيٙبٖ وٙٙس، ٔي فٛت وٝ وؿب٘ي خّٕٝ اظ ٔجتال، افطاز ٕٞٝ ذٛة ذيّي زضٔبٖ اظ •

 Global Health ، (WHO) ثٟساقت خٟب٘ي ؾبظٔبٖ ثب - ثبقيس ز٘يب ؾغح زض فؼبَ ثبظيٍطا٘ي •

Security Initiative  (GHSI)، ٞب ثيٕبضي وٙتطَ ٚ پيكٍيطي اضٚپبيي ٔطوع (ECDC )ٚ زض ، ٕٞؿبيٝ وكٛضٞبي 

 ػّٕي اعالػبت ٌصاضي اقتطان ثٝ ثب ٚيطٚؼ اِٚيٝ اضظيبثي ٚ پب٘سٔي وكف ثطاي إِّّي ثيٗ ٞبي تالـ اظ حٕبيت

 .ثبقيس زاقتٝ ٕٞىبضي

 ٚ ا٘س قسٜ آٌبٜ أط ايٗ اظ نحيح ثغٛض اپيسٔي ايٗ ثب ٔمبثّٝ ٔؿئَٛ ٞبي ؾبظٔبٖ وٝ وٙيس حبنُ اعٕيٙبٖ •

 لبٖ٘ٛ زض الظْ انالحبت تط ؾطيغ ٞطچٝ ٚ ثبقٙس زاقتٝ اذتيبض زض ضا ذٛز ٘يبظ ٔٛضز زاضٚٞبي ٚ تدٟيعات افطاز،

 .قٛز ا٘دبْ

 ٞسايت ضا پب٘سٔي ثٝ پبؾد ٚ آٔبزٌي پػٚٞكٍطاٖ ٕٞىبضي ثب ٔٙظٓ، تحميمبتي وبضٞبي ٚ قٛاٞس اؾبؼ ثط •

 .ٕ٘بييس
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 قطايظ زض) ظٔبٖ، ايٗ زض ٔٛخٛز اعالػبت ثطاؾبؼ اِٚيٝ پبؾد وٝ ا٘س ٌطفتٝ تهٕيٓ ٔؿئَٛ ٞبي اضٌبٖ ٚ اٍّ٘ؿتبٖ زِٚت 3.6

 .يبثس تغييط خسيس اعالػبت ثب ٔتٙبؾت ٚ ثٛزٜ پصيط ا٘ؼغبف خسيستط اعالػبت ثٝ پبؾد زض تٛا٘س ٔي وٝ قٛز اضائٝ ،(اعٕيٙبٖ ػسْ

 ٌؿتطـ ثطاي تحميمبت اظ اؾتفبزٜ ثب عغيبٖ، ٞطٌٛ٘ٝ وبٞف ٚ تأذيط ٟٔبض، ثطاي ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ السأبت اؾبؾي، اٞساف  3.7

 .اؾت ٞب ٌصاضي ؾيبؾت

 ٚ ّٔي ٔحّي، ٞبي زازٜ ٔب. زاضز ظٔبٖ ٌصقت ثب  اپيسٔي ٚلٛع ٘حٜٛ ثٝ ثؿتٍي السأبت ٔميبؼ ٚ ا٘ٛاع ٔرتّف، فبظٞبي  3.8

 ٚ ٔست وٛتبٜ قطايظ زض زٞس، ضخ آيٙسٜ زض اؾت ٕٔىٗ وٝ ضا ٞبيي ٔسَ تب وٙيٓ ٔي ضنس ٔساْٚ عٛض ثٝ ضا إِّّي ثيٗ

 .ٕ٘بييٓ تطؾيٓ تط ثّٙسٔست

 :اظ ػجبضتٙس COVID-19 ثٝ پبؾد ثطاي ٔب ثط٘بٔٝ وّي ٔطاحُ 3.9

• Contain :زض ثيٕبضي ٚلٛع اظ خٌّٛيطي ٚ ٘عزيه تٕبؾٟبي پيٍيطي اِٚيٝ، ٔٛاضز ظٚزٍٞٙبْ تكريم 

 .ثبقس پصيط أىبٖ وٝ ظٔب٘ي تب وكٛض

• Delay :ٝظٔؿتبٖ فهُ اظ آٖ وطزٖ زٚض ٚ آٖ پيه اثط وبٞف وكٛض، زض ثيٕبضي ٌؿتطـ ٕ٘ٛزٖ آٞؿت  

• Research :پبؾد. زٞس ٔي وبٞف اٍّ٘ؿتبٖ خٕؼيت ثط ضا آٖ تأثيط وٝ  السأبتي ٚ ٚيطٚؼ ثٟتط زضن 

 ٔطالجتي ٔسِٟبي ٔؤثطتطيٗ اظ آٌبٞي ثطاي قٛاٞس اظ اؾتفبزٜ ٚاوؿٗ؛ ٚ زاضٚ تكريم، خّٕٝ اظ خسيس ٞبي

• Mitigate :ٝتب  ٞب ثيٕبضؾتبٖ اظ حٕبيت  قٛ٘س، ٔي ثيٕبض وٝ افطازي ثطاي ٕٔىٗ ٔطالجت ثٟتطيٗ اضائ 

 ، خبٔؼٝ ثط ثيٕبضي ايٗ وّي تأثيط تب خبٔؼٝ ؾغح زض ثيٕبض افطاز اظ ٔؿتٕط حٕبيت  ٚ زٞٙس اضايٝ ضا اؾبؾي ذسٔبت

 . ثطؾس حسالُ ثٝ التهبز ٚ ػٕٛٔي ذسٔبت

 

   جذيذ کرًٍاٍيرٍس  طغياى تِ ها پاسخ. 4

 فعلي ريسي ترًاهِ

 ٘يع ٟٔٓ ٞبي تفبٚت ثطذي أب ،(ٞؿتٙس تٙفؿي ػفٛ٘ت زٚ ٞط) زاضز ٚخٛز ٞبيي قجبٞت آ٘فّٛا٘عا ٚ COVID-19 ثيٗ 4.1 

 يه اؾت، قسٜ ٌطفتٝ لجّي ٞبي اپيسٔي اظ وٝ زضؾٟبيي ٚ آ٘فّٛا٘عا پب٘سٔي ثطاي احتٕبِي ٞبي ثط٘بٔٝ ٘تيدٝ، زض. قٛز ٔي زيسٜ

 تفبٚت ثبيس ٚ اؾت قسٜ التجبؼ عطح ايٗ حبَ، ايٗ ثب. اؾت COVID-19 ثٝ ٔؤثط پبؾد يه تسٚيٗ ثطاي ٔفيس قطٚع ٘مغٝ

 .زٞس ٔي ٘كبٖ ضا ثيٕبضي يه عغيبٖ ثٝ اٍّ٘يؽ پبؾد ؾبذتبض A ضٕيٕٝ. ٌطفت ٘ظط زض ضا ثيٕبضي زٚ ايٗ ثيٗ ٞبي

 ٘ظبْ ثٟساقت، خٟب٘ي ؾبظٔبٖ ٔب٘ٙس ٞبيي ؾبظٔبٖ ٞبي تٛنيٝ ٚ إِّّي ثيٗ قطايظ ثٝ تٛخٝ ثب COVID-19 ثٝ ٔب  پبؾد 4.2

 ٔكبٚضٜ ٌطٜٚ.ثبقس ٔي( B ضٕيٕٝ) وبضقٙبؾبٖ ٞبي تٛنيٝ ٚ ٔٛخٛز قٛاٞس ثٟتطيٗ اؾبؼ ثط ٞب زازٜ ؾبظي ٔسَ ٔطالجت،

 پعقىي اضقس ٔبٔٛض چٟبض. زٞس ٔي اضائٝ ضا وبضقٙبؾب٘ٝ پعقىي ػّٕي ٞبي تٛنيٝ( SAGE) اضغطاضي ٔٛاضز ثطاي ػّٕي
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 ٞبي ؾبظٔبٖ ٚ زاض٘س، ثطػٟسٜ ضا اٍّ٘يؽ ؾطاؾط زض اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ٚ ثٟساقتي ٞبي ؾيؿتٓ ٔكبٚضٜ   اٍّ٘يؽ زِٚت

 .زاض٘س ٔكبضوت عغيبٖ ايٗ ثٝ پبؾرٍٛيي زض اٍّ٘يؽ ٘مبط تٕبْ زض زِٚتي

 قٛاٞس ثٟتطيٗ اؾبؼ ثط التهبز، ثجبت ٚ ٟٔٓ ٚ ػٕٛٔي ذسٔبت تساْٚ ثط آ٘فٛال٘عا، پب٘سٔي ثٝ ٌؿتطزٜ پبؾد ٞبي ثط٘بٔٝ  4.3

 ٔٛضز زض خسيس اعالػبت وؿت ثطاي. زاضز تٕطوع اؾت، يبفتٝ تغبثك COVID-19 ثطاي وٝ ٔٛخٛز ػّٕي ٞبي تٛنيٝ ٚ

 :ٕ٘بييس ٔطاخؼٝ ظيط آزضؼ ثٝ ، فؼّي ٚضؼيت

www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-inform-for-the-public. 

 آ٘دبيي اظ. وطز ثيٙي پيف زليك عٛض ثٝ تٛاٖ ٕ٘ي ٔطحّٝ ايٗ زض وٝ زاضز، ثؿتٍي ثيٕبضي زٚضٜ ثٝ پبؾد ٔميبؼ ٚ ٔبٞيت 4.4

 .زاقت ذٛاٞيٓ ٘يبظ ثؼسي السأبت ٔٛضز زض ثيكتطي ٞبي تٛنيٝ ثٝ ٔب اؾت، افعايف حبَ زض ثيٕبضي ايٗ اظ ٔب زضن وٝ

 .ايٓ زازٜ ا٘دبْ تبوٖٙٛ وٝ آ٘چٝ - ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ پبؾد

 ثط٘بٔٝ أب اؾت، Contain and Research ٔطاحُ ثط وٙٛ٘ي تأويس زاضز، ٚخٛز اٍّ٘ؿتبٖ زض وٝ ٔٛاضزي ثطاؾبؼ 4.5 

 .اؾت ا٘دبْ حبَ زض ٞٓ Delay ٚ Mitigation ثطاي ضيعي

 أطٚظ تب ،السأبت Contain فبظ

 ٞب ثط٘بٔٝ NI   اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ٚ ثٟساقت  ،NHS ٔمبٔبت، ٚ ػٕٛٔي ثٟساقت ٞبي ؾبظٔبٖ اٍّ٘يؽ، ؾطاؾط زض 4.6 

 ػٕٛٔي ثٟساقت ٞبي ؾبظٔبٖ اظ ٞطيه. ا٘س زازٜ ا٘دبْ COVID-19 ٔٛاضز اِٚيٗ خساؾبظي ٚ قٙبؾبيي ثطاي ضا السأبتي ٚ

 زض PHE ٞبي تيٓ. زاض٘س ٕٞىبضي ٞب آٖ ٔتهسيبٖ ٚ ٔطظي ٘يطٚٞبي ثب ٚضٚزي ٔطظٞبي زض ثٟساقتي السأبت ثٟجٛز ثطاي ّٔي

 ٌؿتطـ ػٕٛٔي اضتجبعبت ثط٘بٔٝ اظ ثركي ػٙٛاٖ ثٝ ثٟساقتي اعالػبت ٚ ٞب تٛنيٝ ٚ ا٘س قسٜ ٌصاقتٝ إِّّي ثيٗ ٔطظٞبي

 ٞب خٙجٝ اظ ثطذي ايٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب) اؾت ٌطفتٝ نٛضت ٔٙبؾجي ضيعي ثط٘بٔٝ زِٚتي ٞبي ٚظاضترب٘ٝ زض ظٔيٙٝ ايٗ زض ٚ يبفتٝ

 (. اؾت ٞب وكتي يب ٞٛاپيٕب ٚضٚز ثٝ ٔطثٛط

 آؾيت ٔٙبعك اظ آٟ٘ب ٚاثؿتٍبٖ ٚ اٍّ٘يؽ اتجبع ثبظٌكت ثٝ( FCO) إِٙبفغ ٔكتطن ٚ ذبضخٝ أٛض زفتط ٔطظي، ٘يطٚي 4.7

 ٚيطٚؼ ثٝ آِٛزٌي زاضاي ٔٙبعك ثٝ ٘تٛا٘ؿتٙس اٍّ٘ؿتبٖ زض ذبضخي اتجبع وٝ خبيي زض. ا٘س وطزٜ وٕه وكٛض اظ ذبضج زض زيسٜ

 .ثٕب٘ٙس اٍّ٘ؿتبٖ زض ثتٛا٘ٙس وٝ اؾت وطزٜ فطاٞٓ آٟ٘ب ثطاي ضا حٕبيتي زاذّي أٛض ٚظاضت ثطٌطز٘س،

 ٔترههبٖ ثطاي ضا خسيسي ٞبي تٛا٘بيي قٛز، ٔي اخطا ػٕٛٔي ثٟساقت لبٖ٘ٛ تحت اٍّ٘ؿتبٖ زض وٝ خسيسي ٔمطضات 4.8

 ضا ٚيطٚؼ زاقتٗ ثٝ ٔكىٛن يب ذغط ٔؼطو زض افطاز ثتٛا٘ٙس تب وٙس ٔي فطاٞٓ پّيؽ ٚ ػٕٛٔي ثٟساقت ٔترههبٖ پعقىي،

 يب ثيٕبض افطاز فؼبِيت ثطاي ٞبيي ٔحسٚزيت وٝ زاضز ضا اذتيبض ايٗ اؾىبتّٙس ثٟساقتي ثٛضز ٞيبت. زاض٘س ٍ٘ٝ ٚ وطزٜ لط٘غيٙٝ

 ثٛضز ٞيئت. وٙٙس خٌّٛيطي ٔىب٘ي ٞط زض ٚي ٔب٘سٖ ثبلي يب ٚضٚز اظ ٚ ٕ٘بيٙس ايدبز ا٘س زاقتٝ ٔٛاخٟٝ ثيٕبض فطز ثب وٝ افطازي

 ضا اذتيبض ايٗ ٔحّي ٔمبٔبت ،Wales زض. زٞس زضذٛاؾت پعقىي ٔؼبيٙبت ٚ لط٘غيٙٝ خٟت زازٌبٜ ثٝ اؾت ٕٔىٗ ٕٞچٙيٗ

 قٕبِي ايطِٙس زض ػٕٛٔي ثٟساقت ؾبظٔبٖ. وٙٙس لط٘غيٙٝ ضا آٟ٘ب يب ٚ زٞٙس لطاض پعقىي ٔؼبيٙٝ تحت ضا افطاز وٝ زاض٘س

 ٔمطضات ٔؼبزَ ٔمطضات ٚضغ ثٝ ٔدبظ ذغط، ؾغح افعايف نٛضت زض ٕٞچٙيٗ Welsh ٚظضاي. زاضز ٔكبثٟي اذتيبضات

 .ٞؿتٙس اٍّ٘يؽ زض فؼّي
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 CMOs تؼطيف عجك وٝ وكٛضٞبيي اظ ٔؿتميٓ پطٚاظٞبي وكٛض، ٞبي ٚضٚزي زض ثٟساقتي السأبت اظ ثركي ػٙٛاٖ ثٝ  4.9

 ٕٞٝ وٙٙس ٔي اػالْ وٝ زٞٙس اضائٝ فطٚزٌبٜ ٔمبٔبت ثٝ ضا( ػٕٛٔي ٞٛاپيٕبٞبي ٌٛاٞي) ٌٛاٞي يه ٔٛظفٙس ٞؿتٙس، اٍّ٘يؽ

 ٞط اظ وٝ ٞبيي وكتي وّيٝ ثطاي زضيبيي ؾالٔت ٌٛاٞي فطْ ٕٞچٙيٗ. ٞؿتٙس ؾبِٓ ٞٛاپيٕب فطٚز اظ لجُ زليمٝ 60 آٟ٘ب ٔؿبفطاٖ

 .اؾت قسٜ ا٘دبْ ٔكبثٟي السأبت اؾىبتّٙس ثطاي. اؾت الظْ قٛ٘س، ٔي ٚاضز ذبضخي ثٙسض

 اي ٌؿتطزٜ اعالػبت اٍّ٘ؿتبٖ ٘مبط تٕبْ زض ػٕٛٔي ثٟساقت ٔمبٔبت ٚ اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ٚ ثٟساقتي ٞبي ؾيؿتٓ 4.10

 زازٜ لطاض  COVID-19ثٝ ٔجتال ثيٕبض قٙبؾبيي نٛضت زض ضطٚضي السأبت ٔٛضز زض ثٟساقتي ٔترههبٖ ٕٞٝ اذتيبض زض ضا

 .ا٘س

4.11 NHS / HSCNI ٝاؾت وطزٜ فطاٞٓ ثيٕبضي ايٗ ثٝ ٔجتال ثيٕبضاٖ وّيٝ اظ ػبِي ٔطالجت ثطاي ضا ٞبيي ثط٘بٔٝ ذٛثي ث .

 ضٚقٟبي اظ اؾتفبزٜ ثب زاض٘س، ثيٕبضاٖ ايٗ زضٔبٖ خٟت زض ٔترههيٙي وٝ  ترههي ٚاحسٞبي تٛؾظ اِٚيٝ قسٜ تبييس ثيٕبضاٖ

 زض. ٌيط٘س ٔي لطاض ٔطالجت تحت ٚيطٚؼ ثيكتط ٌؿتطـ اظ خٌّٛيطي ثطاي ػفٛ٘ت، وٙتطَ ثطاي قسٜ آظٔبيف ٚ قسٜ وٙتطَ

 .قٛز ٔي ٔٙتمُ ٞب ثيٕبضؾتبٖ ػٕٛٔي ٚاحسٞبي ثٝ ترههي ٞبي ٚاحس اظ ثيٕبض اظ ٔطالجت ذسٔبت اضائٝ ، ِعْٚ نٛضت

4.12 NHS / HSCNI ٞبي ثرف زض وبفي تدٟيعات ٚ ٔبٞط پطؾُٙ ٚ اؾت آٔجٛال٘ؽ ٞط زض ترههي ٞبي تيٓ زاضاي 

 زازٜ پٛقف اٍّ٘ؿتبٖ ؾطاؾط زض ٔٛاضز ايٗ. ٞؿتٙس ثيٕبضاٖ اظ ٔطالجت ٚ ٍٟ٘ساضي  آٔبزٜ ٚ زاضز ٚخٛز ٞب ثيٕبضؾتبٖ ترههي

 زض ضا آٟ٘ب ٚ وطز ذٛاٞيٓ اؾتفبزٜ ايٓ أٛذتٝ لجال وٝ ٔؤثط زضٔب٘ي ضٚقٟبي اظ ٔب قٛز، تط ٌؿتطزٜ فؼّي عغيبٖ اٌط. قٛز ٔي

 .ثؿت ذٛاٞيٓ ثىبض خبٔؼٝ ؾغح زض ٔطاوع ٚ ٞب ثيٕبضؾتبٖ ٞبي ثرف تٕبٔي زض ذٛز، زضٔب٘ي ذسٔبت وّيٝ

 ٘ظبضت ؾطيغ، ضزيبثي ثطاي قسٜ آظٔبيف ٞبي ضٚـ اظ ػٕٛٔي ثٟساقت ٞبي ؾبظٔبٖ ثيٕبض، ٔٛضز يه قٙبؾبيي اظ پؽ 4.13

 .وٙٙس ٔي اؾتفبزٜ ثيٕبضي ثيكتط ٌؿتطـ اظ خٌّٛيطي ٞسف ثب  ثيٕبض فطز ٘عزيه تٕبؾٟبي خساؾبظي ٚ

 اؾت ٕٔىٗ وٝ ثٟساقتي ٞبي ٔطالجت پطؾُٙ ثطاي حفبظتي تدٟيعات ٚ زاضٚٞب ٟٕٔتطيٗ اظ اؾتطاتػيىي شذبيط اٍّ٘يؽ 4.14

 ِعْٚ، نٛضت زض ٚ ٌيطز ٔي لطاض ٘ظبضت ٔٛضز ضٚظا٘ٝ ثهٛضت شذبيط ايٗ. زاضز ، ثبقٙس تٕبؼ زض ٚيطٚؼ ثٝ ٔجتال ثيٕبضاٖ ثب

 .قٛز ٔي زازٜ ؾفبضـ ثيكتط شذبيط ثطاي

 وطز٘س تدطثٝ ضا ثيٕبضي ػالئٓ آٟ٘ب اٌط تب ايٓ زازٜ لطاض اٍّ٘ؿتبٖ ٔؿبفطاٖ ٚ ؾبوٙبٖ اذتيبض زض ضا اعالػبت خسيستطيٗ ٔب 4.15

 قسٜ زازٜ آٔٛظـ اؾىبتّٙس زض NHS 111، NHS Direct Wales ٚ NHS 24  ثٝ ٚ زٞٙس ا٘دبْ وبضي چٝ ثبيس وٝ ثسا٘ٙس

 ثٝ ٚ اؾت قسٜ ٔٙتكط اي ٌؿتطزٜ عٛض ثٝ ػٕٛٔي ثٟساقت ٔكبٚضٜ.  ثسٞٙس ٔٙبؾت ٔكبٚضٜ ػاليٓ، زاضاي افطاز ثٝ ثتٛا٘ٙس تب

 :قٛز ٔي ضؾب٘ي ضٚظ ثٝ ظيط ؾبيت زض ٔطتت عٛض

 www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirusinform-for-the-public  
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4.16FCO Travel Advice ٍٞٙبْ زض اٌط ايٙىٝ يب ثسا٘ٙس وٝ زاض٘س ٘يبظ ؾفط ٔٛضز زض ٌيطي تهٕيٓ اظ لجُ افطاز آ٘چٝ ٔٛضز زض 

 وٕه ٚ ؾفط ٔكبٚضٜ. زٞس ٔي ٔكبٚضٜ اٍّ٘يؽ اتجبع ثٝ زٞٙس، ا٘دبْ ي وبض چٝ قس٘س ٔٛاخٟٝ  COVID-19 اپيسٔي ثب ٔؿبفطت

 .وٙس ٔي وٕه اٍّ٘ؿتبٖ زض COVID-19 ا٘تكبض ٟٔبض ثٝ ٕٞچٙيٗ ٔب وٙؿِٛي ٞبي

 ػفٛ ذسٔبت ٚ ظ٘ساٖ خّٕٝ اظ) لضبيي ؾيؿتٓ وبضفطٔبيبٖ، اپيسٔي، ثٝ زٞٙسٌبٖ پبؾد اِٚيٗ ثطاي ٞبيي ٔكبٚضٜ  4.17

 ٔٛضز زض ٔكبٚضٜ آٔٛظـ، ٚظاضت. اؾت قسٜ اضائٝ ثعضٌؿبالٖ اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ثرف ٚ آٔٛظقي ٞبي ٔحيظ ،(ٔكطٚط

 ٔسيطيت ثطاي DfE ضإٞٙبي. وٙيس ٔكبٞسٜ PHE ؾبيت ٚة زض تٛا٘يس ٔي وٝ زٞس، ٔي اضائٝ اٍّ٘ؿتبٖ زض آٔٛظقي ٞبي ٔىبٖ

 .اؾت ا٘ساظي ضاٜ حبَ زض آٔٛظاٖ زا٘ف ٚاِسيٗ ٚ وبضوٙبٖ خٟت افطاز، افعايف حبَ زض ؾؤاالت خطيبٖ

. ٕ٘بييس پيسا اؾىبتّٙس ؾالٔتي اظ ٔطالجت ؾبيت ٚة زض تٛاٖ ٔي ضا اؾىبتّٙس زض آٔٛظقي ٞبي ٔىبٖ ثطاي ٔؼبزَ ضإٞٙبي 4.18

 ؾالٔت اظ ٔحبفظت ٞبي تيٓ ثب تٕبؼ اعالػبت ٚ NHS ضؾب٘ي اعالع عطيك اظ ثيكتط ٔكبٚضٜ ثطاي ٞبيي ِيٙه ضإٞٙب ايٗ

 ٔكبضوت ٚ  ؾالٔتي اظ ٔطالجت ٔحّي تيٕٟبي ثب ٘عزيه ٕٞىبضي ثب تٛا٘ٙس ٔي ٕٞچٙيٗ اؾىبتّٙس ٔحّي ٔمبٔبت. زاضز ٔحّي

 .زٞٙس اضائٝ آٔٛظقي ٔٛاضز زض ضا الظْ پكتيجب٘ي ٚ ٔكبٚضٜ اي، ٔٙغمٝ ٚ ٔحّي پصيط ا٘ؼغبف ٞبي

 ثطاي ٞبيي ِيٙه وٝ اؾت قسٜ اضائٝ Wales زِٚتي ؾبيت ٚة ضٚي ثط آٔٛظقي ٞبي ٔىبٖ ثطاي ضإٞٙبيي ،Wales زض 4.19

 :زاضز ظيط آزضؼ ضٚي ثط ػٕٛٔي ثٟساقت ظٔيٙٝ زض ثيكتط ٔكبٚضٜ

 - https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19  

 زچبض Coronavirus زِيُ ثٝ وٝ اٍّ٘يؿي ٞبي قطوت اظ حٕبيت ثٝ خٟبٖ ؾطاؾط زض إُِّ ثيٗ تدبضت زپبضتٕبٖ  4.20

 ظٔيٙٝ ايٗ زض اٍّ٘ؿتبٖ ٔكبغُ ثب حبضط حبَ زض خٟبٖ ؾطتبؾط زض زپبضتٕبٖ ايٗ ٔمبٔبت. زٞٙس ٔي ازأٝ ا٘س، قسٜ اذتالَ

 ثبقٙس زاقتٝ ٔكرم ٚ ػّٕي پكتيجب٘ي ٚ زٞٙس ٌؿتطـ ضا FCO ؾفط ٔكبٚضٜ ٚ ػٕٛٔي ثٟساقت ٔكبٚضٜ تب وٙٙس ٔي ٕٞىبضي

 خسيستطيٗ ا٘تكبض ثطاي تدبضي ٞبي ا٘دٕٗ ثب ٕٞىبضي ٘يع ٚ (suppliers) وٙٙسٌبٖ تأٔيٗ ٚ ٔحّي زِٚت ثب تؼبُٔ خّٕٝ اظ

 .اٍّ٘ؿتبٖ زض نبزضات ثطاي ٔٛخٛز أىب٘بت ثٝ زؾتطؾي ٚ اٍّ٘ؿتبٖ، زض ٚيعا ٚ وٙؿِٛي ذسٔبت ثٝ ٔطثٛط اعالػبت

 وطٚ٘بٚيطٚؼ اضظيبثي ذسٔبت ايدبز حبَ زض NHS ٚ HSCNI پعقىي ٞبي فٛضيت ٚ اضغطاضي ٞبي ٔطالجت ٔطاوع وّيٝ 4.21

 ٔٛاضز تب زٞس ٔي ضا أىبٖ  ايٗ آٟ٘ب ثٝ أط ايٗ. زٞٙس وبٞف ضا وّيٙيىي ٔطاوع ؾبيط ٚ اٚضغا٘ؽ ٞبي ثرف ثط اثط تب ٞؿتٙس

 ذسٔبت. ثبقٙس ضٚظافعٖٚ ٘يبظ ثب تغجيك لبثُ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ ٕ٘بيٙس خسا ٔطزْ ػْٕٛ ٚ ثيٕبضاٖ ؾبيط اظ ضا وطٚ٘بٚيطٚؼ ثٝ ٔجتال

 پٛقف ضا ثيٕبضاٖ ؾبيط ثطاي ثيٕبضؾتب٘ي ذسٔبت ٚ آٔجٛال٘ؽ ػٕٛٔي، پعقىبٖ اپيسٔي، ايٗ ثٝ پبؾد زض ذبل ٚ اذتهبني

 .ٔيسٞس

 اظ زؾتٝ آٖ ثٝ وٕه ٔب اِٚيٝ تٕطوع. ثٛز ذٛاٞس ٔب انّي اِٚٛيت ٕٞيكٝ وكٛض اظ ذبضج زض اٍّ٘يؽ اتجبع أٙيت  4.22

 قجب٘ٝ ثغٛض ، FCO زض ٔب ثحطاٖ ثٝ پبؾد تيٓ. ٞؿتٙس ٚيطٚؼ ثٝ اثتال ٘ظط اظ ثيكتطي ذغط ٔؼطو زض وٝ اؾت ٞبيي اٍّ٘يؿي
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 ٚضٚز ذغط ٚ زٞس اضائٝ آٟ٘ب ثٝ ضا الظْ ٞبي ٔطالجت تب وطزٜ ٕٞىبضي خٟبٖ ؾطاؾط زض ٔب ٞبي ؾفبضترب٘ٝ ثب ضٚظي

Coronavirus ٝزض ٔٙبعك اظ وٝ اؾت افطازي ثطاي خساؾبظي ٚ لط٘غيٙٝ اظ اؾتفبزٜ قبُٔ ايٗ. زٞس وبٞف ضا اٍّ٘ؿتبٖ ث 

 .ا٘س ثبظٌكتٝ ذغط ٔؼطو

 اهرٍز تِ تا اقذاهات - Delay فاز

 ٘بپصيط اختٙبة اپيسٔي وٝ نٛضتي زض) اپيسٔي ثطٚظ زض تأذيط ٔٙظٛض ثٝ ٘يع Contain ٔطحّٝ زض السأبت اظ ثؿيبضي 4.23

 .اؾت ثيٕبضي اِٚيٝ ٔٛاضز خساؾبظي ٚ ثيٕبضاٖ يبفتٗ قبُٔ ٔٛاضز ايٗ. زاض٘س ٘مف( ثبقس

 ٔحبفظت ازاة ضػبيت ٞب، زؾت ٔىطض قؿتٗ ذهٛل ثٝ زٞٙس، ا٘دبْ ذٛزقبٖ تٛا٘ٙس ٔي افطاز وٝ وبضٞبيي اظ ثؿيبضي 4.24

 .اؾت وٙٙسٜ وٕه ثيٕبضي پيه ا٘ساذتٗ تأذيط ثٝ زض ػغؿٝ، ٚ ؾطفٝ ٍٞٙبْ زض تٙفؿي

 وبٞف خٟت زض ٘يع ضا زيٍطي السأبت ثيٕبضي، ٔٛضز زض ثيكتط اعالػبت ٌطفتٗ لطاض زؾتطؼ زض ثب ٔب ٔترههبٖ  4.25

 ذٛاٞس پي زض اختٕبػي ٞبي ٞعيٙٝ  ٔٛاضز، ايٗ اظ ثطذي. زاز ذٛاٞٙس لطاض ٔالحظٝ ٔٛضز اٍّ٘ؿتبٖ زض ٚيطٚؼ ا٘تكبض ؾطػت

 ٞط. قٛز ٌطفتٝ ٘ظط زض آٖ اختٕبػي اثطات ثطاثط زض ثبيس ثيٕبضي پيه زض تأذيط ثطاي آٟ٘ب ا٘دبْ ٔٙبفغ ٔٛالغ ايٗ زض وٝ زاقت

  .قس ذٛاٞس ضؾب٘ي اعالع ٔترههبٖ عطيك اظ ٕٔىٗ ػّٕي ٞبي ٔكبٚضٜ ثٟتطيٗ عطيك اظ ظٔيٙٝ ايٗ زض ٔٛثطي تهٕيٓ

 تب ثيٕبضي پيه اٌط وٝ اؾت ايٗ وبض ايٗ ٔعايبي اظ. اؾت ضطٚضي ثيٕبضي ٌؿتطـ زض تأذيط ثطاي ظيط ٞبي تٛنيٝ ٕٞٝ 4.26

 ٔبٟٞبي وٝ( پعقىي يب اختٕبػي) ٞب چبِف ؾبيط ٚ فهّي آ٘فٛال٘عاي ثب ٕٞپٛقب٘ي ذغط تٛا٘يٓ ٔي ثيفتس، تأذيط ثٝ ٌطْ ٔبٟٞبي

 آظٔبيف ثطاي الظْ ظٔبٖ قٛز ٔي ٔٛخت تأذيط ٔطحّٝ ٕٞچٙيٗ. زٞيٓ وبٞف تٛخٟي لبثُ ٔيعاٖ ثٝ ضا زاضز، ٕٞطاٜ ثٝ ؾطزتط

 ثٙبثطايٗ. ثبقس زاقتٝ ٚخٛز ثيٕبضي اثط وبٞف ثطاي آظٔبيكٟبيي يب ٚ ثٟتط زضٔب٘ي ضٚقٟبي يب/  ٚ ٚاوؿٟٙب اِٚيٝ تِٛيس ٚ زاضٚٞب

 .زاضز ٚخٛز قسيسي ٚاثؿتٍي ٔب ضٚيىطز ٔرتّف ػٙبنط ثيٗ

 اهرٍز تِ تا اقذاهات -Research فاز

 ثطيتب٘يب زض ٘ٛآٚضي ٚ تحميمبت ٔٛؾؿٝ ،(NIHR) ؾالٔت تحميمبت ّٔي ٔؤؾؿٝ خّٕٝ اظ ٔٛؾؿبتي ثب اٍّ٘ؿتبٖ زِٚت  4.27

(UKRI)، پعقىي تحميمبت قٛضاي (MRC) ٚ ٕٞچٖٛ ٌصاضاٖ ؾطٔبيٝ ؾبيط Welcome Trust ٕٞبٍٞٙي ٚ حٕبيت ثطاي 

   .اؾت اضتجبط زض COVID 19 اپيسٔي عَٛ زض تحميمبت

 ؾطيغ تٛؾؼٝ اظ آظٔبيكٍبٟٞب خٟب٘ي قجىٝ ٚ ثٟساقت خٟب٘ي ؾبظٔبٖ ٕٞىبضي ثب ٔب ػٕٛٔي ثٟساقت ٞبي ؾبظٔبٖ  4.28

 ثطيتب٘يب ؾطاؾط زض NHS / HSCNI ٞبي آظٔبيكٍبٜ. وٙٙس ٔي حٕبيت ٚيطٚؼ وطٚ٘ب تكريم ثطاي ٔرهٛل آظٔبيكبت

 .وٙٙس تأييس ضا ٔثجت تكريم ؾطيؼتط ثتٛا٘ٙس تب ا٘س آٔبزٜ ٔؿبِٝ ايٗ خٟت
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 تب اؾت وطزٜ تؼٟس (CEPI) اپيسٔي ٞبي ٘ٛآٚضي آٔبزٌي ائتالف ثٝ پٛ٘س ٔيّيٖٛ 20 ثطيتب٘يب، زِٚت حبضط حبَ زض  4.29

 تٟيٝ ٚلت اؾطع زض COVID-19 ٞبي ٚاوؿٗ خّٕٝ اظ خٟبٖ ٞبي ثيٕبضي تطيٗ وكٙسٜ ثب ٔمبثّٝ ثطاي ضا خسيس ٞبي ٚاوؿٗ

 .اؾت ثيكتط ٞبي ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثطضؾي حبَ زض خسي عٛض ثٝ ٚ وٙس

 ٔكتطن تحميمبتي ؾطيغ فطاذٛاٖ عطيك اظ -COVID  19تحميمبت ثطاي زيٍط پٛ٘س ٔيّيٖٛ 20 ٕٞچٙيٗ ثطيتب٘يب زِٚت  4.30

 ثطاي  ٞبيي عطح خٟت ثٛزخٝ ايٗ. اؾت وطزٜ اػالْ (NIHR) ثٟساقتي تحميمبت ّٔي ٔؤؾؿٝ ،DHSC عطيك اظ ٚ UKRI ثيٗ

 ٔي -COVID 19 ظيطثٙبيي زا٘ف ٌؿتطـ ٚ اپيسٔيِٛٛغي ثٝ پطزاذتٗ ثطاي يب تكريهي ٚ زضٔب٘ي تحميمبت ٚاوؿٗ، تِٛيس

 .ثبقس

 زض ٘ٛػي ثٝ وٝ ٞؿتٙس ٟ٘بزٞبيي ثب ضٚاثظ ثطلطاضي ز٘جبَ ثٝ ثطيتب٘يب ؾطاؾط زض ٔب زضٔب٘ي ٚ ثٟساقتي ٞبي زپبضتٕبٖ  4.31

 زض حبضط حبَ زض ٟ٘بزٞب ايٗ اظ تؼسازي. زضٌيط٘س (Health Protection Research) ؾالٔت اظ ٔحبفظت تحميمبت

 .ٞؿتٙس زضٌيط COVID-19 اپيسٔي ثب ٔطتجظ تحميمبت

 ايٗ.  قٛز ٔي ٞسايت ِٙسٖ ؾّغٙتي وبِح تٛؾظ Emergency Preparedness and Response ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ 4.32

 تحميك COVID-19 ٔب٘ٙس ػفٛ٘ي ٞبي ثيٕبضي اپيسٔي ثٝ پبؾد ٘حٜٛ ٔٛضز زض تب اؾت وطزٜ خٕغ ٞٓ ٌطز ضا ٔترههبٖ وبِح

 .ٕ٘بيٙس

 وبِح أپطيبَ ضٞجطي ثٝ NIHR HPRU .اؾت ٞب زازٜ آ٘بِيع ٚ ٞب عغيبٖ ؾبظي ٔسَ ظٔيٙٝ زض خٟب٘ي اٍِٛي يه اٍّ٘يؽ  4.33

 زض ٔٛخٛز خسيس ٞبي زازٜ اظ وٝ اؾت وطزٜ تِٛيس ضا اي ٔحبؾجبتي ٚ تحّيّي خسيس اثعاضٞبي ؾبظي، ٔسَ ٔتسِٚٛغي زض ِٙسٖ،

 اظ اثعاضٞبيي پيكطٚ، آوبزٔيه ٞبي ٌطٜٚ ؾبيط ٚ ٌطٜٚ ايٗ. وٙس ٔي ثطزاضي ثٟطٜ -COVID  19ٔب٘ٙس ػفٛ٘ي ثيٕبضيٟبي ٔٛضز

 تب زٞس ٔي اخبظٜ ٔسَ ايٗ ، ا٘س وطزٜ ايدبز ػفٛ٘ي ٞبي ثيٕبضي اپيسٔي ثطاي ضا ٚالؼي ظٔبٖ زض ػفٛ٘ي ثيٕبضي ٞبي ٔسَ خّٕٝ

 ثٝ ٔطثٛط ؾؤاالت اظ اٍِٛثطزاضي حبَ زض زائٕب ٕٞچٙيٗ ٚ قٛز ا٘دبْ ٌصاضي ؾيبؾت ٕٔىٗ ٞبي زازٜ ثٟتطيٗ اظ اؾتفبزٜ ثب

 .ٞؿتٙس -COVID 19ثب ٔمبثّٝ

 ثبقٙس زاقتٝ پبؾد ايٗ اظ حٕبيت زض تٛا٘ٙس ٔي ٔطزْ ػْٕٛ وٝ ٘مكي

 :وٙٙس وٕه ثطيتب٘يب پبؾد اظ پكتيجب٘ي ثٝ ظيط السأبت ا٘دبْ ثب تٛا٘ٙس ٔي ٕٞٝ  4.34

 .وٙيس پيطٚي زؾت قؿتكٛي ٔٛضز زض ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ ػٕٛٔي، ثٟساقت ٔمبٔبت ٞبي تٛنيٝ اظ •

 اعالػبت ٌؿتطـ ٚ تبثيط وبٞف ثٝ آٚضيس، ٔي زؾت ثٝ ظيط ؾبيتٟبي ٔب٘ٙس ٔؼتجط ٔٙبثغ اظ وٝ اعالػبتي ثط تىيٝ ثب •

 :وٙيس وٕه غّظ

www.nhs.uk/, www.nhsinform.scot, www.publichealth.hscni.net, 

https://gov.wales/coronavirus-covid-19 ٚ www.gov.uk/  

 .وٙيس ػُٕ آٟ٘ب ثٝ ٚ ٔطٚض ضا ؾفط ٔٛضز زض FCO ٞبي تٛنيٝ آذطيٗ ؾفط، ثطاي ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ ٔؿبفطت ٍٞٙبْ زض •

 ايٗ اؾت، قسٜ ا٘دبْ پطٚتىُ عجك ثط ٚ ضٚظ ثٝ تبٖ ذب٘ٛازٜ اػضبء ٚ قٕب ٚاوؿيٙبؾيٖٛ وٝ وٙيس حبنُ اعٕيٙبٖ •

 ٔي وٕه NHS / HSCNI  ثٝ قسٜ ٚاضز فكبضٞبي وبٞف ثٝ ٚاوؿٗ، ثب پيكٍيطي لبثُ ٞبي ثيٕبضي وبٞف عطيك اظ ٔؿبِٝ

 .وٙس
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 .ثبقيس ذٛز پصيط آؾيت يب ؾبِرٛضزٜ ٕٞؿبيٍبٖ ٚ زٚؾتبٖ ذب٘ٛازٜ، ٔطالت •

 زاضٚذب٘ٝ ،(آ٘اليٗ نٛضت ثٝ أىبٖ نٛضت زض( )ِٚع زض ٔؿتميٓ NHS يب اؾىبتّٙس زض NHS 24 يب) NHS 111 اظ •

 ؾبيت ٚة ثٝ ثيكتط تٛضيحبت ثطاي. ثطٚيس ثيٕبضؾتبٖ ثٝ ضطٚضت نٛضت زض فمظ ٚ وٙيس اؾتفبزٜ ػٕٛٔي، پعقىبٖ ٚ ٞب

NHS ٝوٙيس ٔطاخؼ: 

www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency- care/when-to-go-to-ae/ 

http://www.choosewellwales.org.uk/home  

 تغييطات ٚ وٙيس زضن ضا ثبقس آٟ٘ب تأثيط تحت اختٕبػي ٔطالجت ٚ ثٟساقت ؾيؿتٓ اؾت ٕٔىٗ وٝ فكبضٞبيي •

 .ثپصيطيس ثبقس، الظْ اؾت ٕٔىٗ ذب٘ٛازٜ ٚ قٕب اظ ٔطالجت اضائٝ ثطاي وٝ ضا خسيسي

 أىبٖ ٘ؿرٝ ثسٖٚ زاضٚٞبي اظ اؾتفبزٜ ٚ ذب٘ٝ زض لط٘غيٙٝ ثب افطاز، اوثط ثطاي COVID-19 ٔسيطيت وٝ ضا تٛنيٝ ايٗ •

 .وٙيس اخطا ٚ لجَٛ ضا اؾت پصيط

 .وٙيس ثطضؾي ضا خسيس ٞبي تٛنيٝ ٚضؼيتي، تغييط ٞط ثب •

  کرد خَاّين چِ اداهِ در –هرحلِ تِ هرحلِ پاسخ

 ثٝ Contain فبظ اظ تٕطوع ٚ قس ذٛاٞس تكسيس ٞب پبؾد ٔست، عٛال٘ي قسيس پب٘سٔي يب اپيسٔي قسٖ ثستط نٛضت زض 4.35

Delay ٚ ؾپؽ Mitigate اؾت ٕٔىٗ خبٔؼٝ اوثطيت ٚ ذسٔبت اضائٝ ٚاحسٞبي ثط فكبضٞب ٔطحّٝ، ايٗ زض. يبثس ٔي تغييط 

 .قٛز تٛخٝ لبثُ ٚ ثيكتط

 زض ثب ٚ ثطيتب٘يب پعقىي اضقس افؿطاٖ ثب ٔكبٚضٜ ثب Mitigate ؾپؽ ٚ Delay ثٝ Contain اظ پبؾد افعايف ثٝ تهٕيٓ 4.36

 .قس ذٛاٞس ٌطفتٝ ا٘تكبض، وبٞف ثطاي زيٍط وكٛضٞبي زض قسٜ ا٘دبْ السأبت ٔٛفميت ػسْ ٚ پبيساض ا٘تمبَ ٔيعاٖ ٌطفتٗ ٘ظط

 فبظٞبي تٕبْ زض ٚلبيغ، وّيٝ ثٝ پبؾرٍٛيي خٟت آٔبزٌي اختٕبػي، ٔطالجت ٚ ثٟساقت ؾيؿتٓ ايٙىٝ اظ اعٕيٙبٖ ثطاي 4.37

 زضيبفت اظ ٔطزْ تب زاض٘س زؾت زض ٞبيي ثط٘بٔٝ ٔحّي ٔمبٔبت ٚ NHS / HSCNI ثبقس، ٔي زاضا ضا آيٙسٜ زض احتٕبِي پب٘سٔي

 وٝ ثبقس ٔؼٙي ثساٖ ايٗ اؾت ٕٔىٗ اٚلبت ثؼضي - ثبقٙس زاقتٝ اعٕيٙبٖ ذٛز ٘يبظ ٔٛضز پكتيجب٘ي ٚ ضطٚضي ٞبي ٔطالجت

 يه اظ - ٞؿتٙس پصيط ا٘ؼغبف ٞب پب٘سٔي ٔرتّف ا٘ٛاع ثٝ پبؾد ثطاي ٞب ثط٘بٔٝ. يبثس ٔي وبٞف ٔٛلت عٛض ثٝ ذسٔبت ؾبيط

 ٔثُ ٔست عٛال٘ي پب٘سٔي يه تب ،(2009 ؾبَ زض H1N1 پب٘سٔي ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ذسٔبت اضائٝ زض وٓ تأثيط ثب ذفيف پب٘سٔي

 (اؾپب٘يبيي آ٘فٛال٘عاي) قس تدطثٝ 1918 ؾبَ زض وٝ آ٘چٝ

 ثطاي ٔب ٞبي ؾيؿتٓ ٚ ذسٔبت تطيٗ اؾبؾي ٌطزا٘ٙسٌبٖ وٝ اؾت ذغطاتي اظ يىي ثبِمٜٛ، ٞبي پب٘سٔي ٔكبثٝ، عٛض ثٝ 4.38

 ذٛز ّٔي ٞبي ظيطؾبذت ٟٔٓ قطوبي ثب آٖ ٞبي ٚظاضترب٘ٝ ٚ ثطيتب٘يب زِٚت حبضط حبَ زض. وٙٙس ٔي ضيعي ثط٘بٔٝ آٟ٘ب
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 ٔي وٝ ضا تأثيطاتي ٔب ٚثٙبثطايٗ ٞؿتٙس COVID-19 ٔٙبؾت اتربشقسٜ، ٞبي ثط٘بٔٝ وٝ وٙس حبنُ اعٕيٙبٖ تب وٙس ٔي ٕٞىبضي

 .ضؾب٘يٓ ٔي حسالُ ثٝ ضا قٛز اؾت، ٚاثؿتٝ آٖ ثٝ اٍّ٘يؽ وٝ اي ضٚظا٘ٝ ذسٔبت زض اذتالَ ثٝ ٔٙدط تٛا٘س

. زاضز ٘ظط زض وكٛض اظ ذبضج ٚ ثطيتب٘يب زض ذٛز وّيسي السأبت اخطاي اظ اعٕيٙبٖ ثطاي ضا ٞبيي ثط٘بٔٝ زفبع ٚظاضت 4.39

 .وٙس حٕبيت ضا ٔس٘ي ٔمبٔبت  زضذٛاؾت، نٛضت زض تب اؾت وطزٜ ثيٙي پيف زفبع ثطاي ذٛثي تٕٟيسات ٕٞچٙيٗ

 ذٛاٞس تمٛيت ضا ذٛز وّي پبؾد ذٛز، ثحطاٖ ٔسيطيت ي قسٜ اثجبت ؾبظٚوبضٞبي اظ اؾتفبزٜ ثب ٕٞچٙيٗ ثطيتب٘يب زِٚت 4.40

 ٔي فطاٞٓ  ضا حيبتي ػٕٛٔي ذسٔبت ٕٞبٍٞٙي ؾيؿتٓ، ضٞجطاٖ ٚ قٛ٘س ٔي ٔاللبت ثبقس الظْ وٝ ظٔبٖ ٞط COBR :وطز

 ظٔيٙٝ زض ضا ذٛز زپبضتٕبٖ زِٚت، ٔرتّف ٚظضاي. قس ذٛاٞس ثطلطاض ٔطزْ ٚ ٞب ضؾب٘ٝ پبضِٕبٖ، ثب ثيكتطي اضتجبعبت آٚض٘س،

. وٙٙس ٔي وبض قست ثٝ آٟ٘ب وٙبض زض ٘يع ؾيؿتٓ ضٞجطاٖ ٚ اضقس ٔمبٔبت اِجتٝ وٝ وٙٙس ٔسيطيت اپيسٔي ايٗ ثب ثطذٛضز

 ػُٕ COBR ٔكبثٝ ثؿيبض قطايظ ثب ٚ زاضز ٚخٛز ٘يع ٔؿئَٛ ٞبي اضٌبٖ ثيٗ زض ثحطاٖ ٔسيطيت ثٝ ٔطثٛط ؾبظٚوبضٞبي

 .ٞؿتٙس ٕٞبًٞٙ Covid-19 اپيسٔي ثٝ پبؾد اضائٝ ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ السأبت ثب ٔطوع چٟبض ٞط ٚ وطز ذٛاٞٙس

 ٚ ثٟساقت ٚظيط ضيبؾت ثٝ تٙبٚة ثٝ ػٕٛٔي ثٟساقت ضٞجطاٖ ٚ NHS / HSCNI ٚ ثطيتب٘يب زِٚت ثيٗ ٔٙظٓ خّؿبت 4.41

 وّيسي ذسٔبت وٝ وؿب٘ي ٚ ػّٕي وبضقٙبؾبٖ ٞبي تٛنيٝ خسيستطيٗ زضثبضٜ تب قٛز ٔي ثطٌعاض ٚي زثيط يب اختٕبػي ٔطالجت

 .قٛز ٌيطي تهٕيٓ ثؼسي ٔطاحُ ٔٛضز زض ٚ قٛز ثحث زٞٙس، ٔي اضائٝ ضا

 Delay فاز -تعذي هراحل

 ٘ظط زض آٖ ٌؿتطـ ٕٞچٙيٗ ٚ ٔيعاٖ وبٞف ثطاي ضا ثيكتطي السأبت ثبيس قٛز، تثجيت اٍّ٘يؽ زض ثيٕبضي ايٗ اٌط  4.42

 وبٞف ٔغٕئٙب أب ثٛز ذٛاٞس اختٙبة لبثُ غيط اٍّ٘يؽ زض ٌؿتطزٜ ٔٛاخٟٝ احتٕبال لجّي، ٞبي عغيبٖ تدطثٝ ثٝ تٛخٝ ثب. ثٍيطيٓ

 ٞبي ثيٕبضي ؾبيط ٚ آ٘فّٛآ٘عا وٝ تبثؿتبٖ ٞبي ٔبٜ زض ثٟساقتي ذسٔبت اضايٝ ٔطاوع ٔثبَ، ػٙٛاٖ ثٝ اؾت ؾٛزٔٙس آٖ ؾطػت

 پب٘سٔي عي زض ،2009 ؾبَ زض. اؾت تط ذّٛت ٞؿتٙس، وٕتط ثيٕبضؾتبٖ زض ثؿتطي ٚ ػٕٛٔي پعقه ٔكبٚضٜ ٘يبظٔٙس ظٔؿتب٘ي

 .يبفت وبٞف چكٍٕيطي عٛض ثٝ ٚيطٚؼ ا٘تمبَ ٔساضؼ، تؼغيّي ٔست زض "ذٛوي آ٘فٛال٘عاي"

 ضا( ٘سازٖ زؾت ٚ زؾت قؿتكٛي) لجَٛ لبثُ ثٟساقتي السأبت ثٝ ٘يبظ احؿبؼ ايدبز ٔٛضز زض ضا ذٛز تجّيغبت ٔب 4.43

 .وطز ذٛاٞيٓ ثيكتط ذٛز، ثيٕبضي ٔست تٕبْ زض ذب٘ٝ زض ٔب٘سٖ ثطاي ضا ػالئٓ زاضاي افطاز ٘يبظ احؿبؼ ٚ زٞيٓ ٔي افعايف

 اختٕبػي تأثيطات ضؾب٘سٖ حسالُ ثٝ ٔب ٞسف. قس ذٛاٞس ٌطفتٝ ٘ظط زض ثيٕبضي ٌؿتطـ زض تأذيط ثطاي زيٍطي السأبت 4.44

 ٔي اضائٝ ٔٛخٛز ػّٕي قٛاٞس خسيستطيٗ ٚ ثٟتطيٗ ثطاؾبؼ السأبت ايٗ. ثٛز ذٛاٞس ٔطزْ أٙيت حفظ خٟت التهبزي، ٚ

 .قس ذٛاٞٙس قبُٔ ٞٓ ضا تدبضي ٔؼبٔالت ٚ قٛ٘س
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 تؼغيّي ٔب٘ٙس) خٕؼيت زاقتٗ ٍ٘ٝ زٚض ٞبي اؾتطاتػي قبُٔ تٛا٘س ٔي ٌيطز ٔي لطاض تٛخٝ ٔٛضز وٝ زيٍطي السأبت 4.45

 اظ حبَ ػيٗ زض ثبقس، خٕؼيت وُ زض ثيٕبضي ٌؿتطـ وطزٖ وٙس ثطاي( افطاز تدٕؼبت وبٞف زٚضوبضي، ثٝ تكٛيك ٔساضؼ،

 اٍّ٘يؽ زِٚت پطٚضـ ٚ آٔٛظـ ازاضات ضيعي ثط٘بٔٝ. قٛز حبنُ اعٕيٙبٖ ذٛز ضٚظٔطٜ ٞبي فؼبِيت ازأٝ ثطاي وكٛض تٛا٘بيي

 .قٛز ٔي ػفٛ٘ت ٌؿتطـ وبٞف ٔٙظٛض ثٝ آٔٛظقي ٔطاوع قسٖ ثؿتٝ احتٕبَ قبُٔ

 ثطاي ثيكتطي ذغط ٔؼطو زض وٝ اي ظٔيٙٝ ثيٕبضيٟبي ثب پصيط آؾيت افطاز اظ ٔحبفظت ٔٙظٛض ثٝ ضا ٔكبثٟي السأبت ٔب 4.46

 ..ثبقس ٔتؼبزَ ثبيس ٌصاض٘س ٔي خبٔؼٝ ثط وٝ اثطي ٔمبثُ زض السأبت ايٗ اثطثركي. ٌيطيٓ ٔي ٘ظط زض ٘يع ٞؿتٙس ثيٕبضي ثٝ اثتال

 Research  فاز – تعذي هراحل

 ايٗ آيب وٝ ٘يؿت ٔكرم ٞٙٛظ) زٞس ضخ ٔتؼسز ٞبي ٔٛج زض COVID-19 پب٘سٔي يب اپيسٔي وٝ زاضز ٚخٛز أىبٖ ايٗ 4.47

 ٌٛيس، ٔي ٔب ثٝ چٝ خسيستط قٛاٞس وٝ زاضز ايٗ ثٝ ثؿتٍي ثٙبثطايٗ، ٚ( ٘ٝ يب زاقت ذٛاٞس آ٘فٛال٘عا ٔب٘ٙس فهّي اٍِٛي ثيٕبضي

 ٔساذالت ثٝ ٔطثٛط قٛاٞس وٝ اؾت ايٗ ٞسف. ثبقيٓ آٔبزٜ ٘يع ٚيطٚؼ آيٙسٜ ٞبي ٔٛج ثطاي ثبقس ضطٚضي اؾت ٕٔىٗ ٚ

 تحت ضا ٘ٛظٟٛض تحميمبتي ٘يبظٞبي ثطيتب٘يب زِٚت. وٙيٓ آٚضي خٕغ آيٙسٜ ٞبي ٌيطي تهٕيٓ ثٝ ٘يبظ احتٕبَ خٟت ضا ٔؤثط

 .زاز ذٛاٞس ازأٝ قس اقبضٜ وٝ ضا پيكطفتٝ تحميمبتي فؼبِيتٟبي ٚ لطاضزازٜ زليك ثطضؾي

 

 Mitigate فاز – تعذي هراحل

 زاقتٝ ازأٝ ثطيتب٘يب خٕؼيت زض ٚيطٚؼ ا٘تمبَ اٌط ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ وٙس، ٔي عي ضا ٔرتّف فبظٞبي ثيٕبضي وٝ ٕٞچٙبٖ 4.48

 افطاز ثٝ وٕه ثطاي ضطٚضي ذسٔبت اضائٝ ضٚي انّي تٕطوع. يبثس ٔي تغييط ضطٚضي پبؾد اضائٝ خٟت ٔميبؼ ٚ ٔبٞيت ثبقس،

 :وٝ اؾت ٔؼٙب ثساٖ ايٗ. ثٛز ذٛاٞس ٔٙبؾت زضٔبٖ ثٝ زؾتطؾي ثطاي ذغط ٔؼطو زض

 .قٛز ٔي افطاز ثٝ ثيكتطي تبويس ٚ ٔكبٚضٜ زيٍطاٖ، ٚ ذٛز اظ ٔحبفظت ٔٛضز زض •

 زاضٚٞب، ٟٕٔتطيٗ ٔٛخٛزيٟبي تطويت ثٝ ٘يبظ ثٝ تٛخٝ ثب اؾت ٕٔىٗ ثبِيٙي السأبت ؾبيط ٚ زاضٚٞب ثٝ ٘يبظ ٚ زضٔبٖ •

 .وٙس افعايف ثٝ قطٚع ثبِيٙي ٔهطفي ٔٛاز ٚ پعقىي ٚؾبيُ

 افطاز اظ ٔطالجت ٚ ثيٕبضؾتبٖ اظ ثيٕبضاٖ ظٚزضؼ تطذيم اظ پكتيجب٘ي ثطاي اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ٚ ثٟساقتي ذسٔبت •

 .وطز ذٛاٞٙس ٕٞىبضي يىسيٍط ثب ذٛز ٞبي ذب٘ٝ زض
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 ضيعي ثط٘بٔٝ ضا ٔساْٚ آٔٛظـ ٞبي ثط٘بٔٝ ٘دبت، ٚ أساز ٚ ٘كب٘ي آتف ذسٔبت پّيؽ، خّٕٝ اظ اضغطاضي ذسٔبت •

 وبٞف ثب پّيؽ ٔثبَ، ػٙٛاٖ ثٝ. زٞٙس اضائٝ ٘يبظ نٛضت زض ضا ذٛز ٟٔٓ ٞبي فؼبِيت تٛا٘ٙس ٔي وٝ ثبقٙس ٔغٕئٗ تب ٕ٘بيٙس

 .ثبقس زاقتٝ تٕطوع ػٕٛٔي ٘ظٓ حفظ ٚ خسي خطايٓ ثٝ پبؾد زض ثتٛا٘س ثبيس وبضٔٙساٖ، ٚ افؿطاٖ چكٍٕيط

 تمبضبي ٘تيدٝ زض ٔثبَ ثطاي) قٛ٘س ٔي ضٚثطٚ وبض ٚ وؿت ٔست وٛتبٜ ٔكىالت ثب وٝ ٔكبغّي ثطاي حبضط حبَ زض •

 ثب قرهي يب التهبزي ثٍٙبٜ اٌط. زاضز ٚخٛز تٛخٟي لبثُ وبٞف HMRCs Time To Pay ؾيؿتٓ زض ،(يبفتٝ وبٞف

HMRC قٛز ٔي ثطضؾي ٔٛضزي نٛضت ثٝ ثٍيطز، تٕبؼ ذٛز ٔبِيبت ؾمٛط ٔٛضز زض. 

 زاض٘س، پصيطـ ثٝ ٘يبظ تط خسي ثيٕبضاٖ ٚ ٌيط٘س ٔي لطاض اپيسٔي تأثيط تحت ٘يع NHS / HSCNI وبضوٙبٖ وٝ آ٘دب اظ •

 قسٜ ٔي اضائٝ لجال وٝ فٛضي غيط ٞبي ٔطالجت اظ ثطذي. وٙٙس تٛنيٝ پصيطـ ثطاي ضا ٔتفبٚتي ضٚيىطز اؾت ٕٔىٗ پعقىبٖ

 ثبظٌطزا٘سٖ خّٕٝ اظ وبضٔٙساٖ ِيؿت زض تغييطات. ثيفتس تأذيط ثٝ تطيبغ ذسٔبت اضائٝ ٚ ثٙسي اِٚٛيت ثطاي اؾت ٕٔىٗ اؾت

 .ثبقس ضطٚضي اؾت ٕٔىٗ وبض ثٝ ثبظ٘كؿتٍبٖ

 ثٝ اٍّ٘يؽ زِٚت. يبثس افعايف اؾت ٕٔىٗ ؾبِرٛضزٌبٖ، ٚ پصيط آؾيت ٞبي ٌطٜٚ ثيٗ زض ٚيػٜ ثٝ ٔيط ٚ ٔطي ٔيعاٖ •

 .زٞس ٔي اضائٝ چبِف ايٗ ثب ٔمبثّٝ ظٔيٙٝ زض ضا ضاٞىبضٞبيي ٔحّي، ٔمبٔبت

 اؾتمطاض ثب. ٌطفت ذٛاٞٙس لطاض وٕتطي تبويس ٔٛضز ٔتٕطوع، تٕبؼ ضزيبثي ٔب٘ٙس ثعضي ٔميبؼ زض پيكٍيطا٘ٝ السأبت •

  .قس ذٛاٞس اؾتفبزٜ زيٍطي خبي زض ٔٛثطتط عٛض ثٝ ٔٙبثغ ٚ ثسٞٙس زؾت اظ ضا ذٛز اثطثركي تٛا٘ٙس ٔي السأبت ايٗ ثيٕبضي،

 فطز اظ ٔطالجتي ٞبي ٔؿئِٛيت زِيُ ثٝ يب ذٛز ثيٕبضي زِيُ ثٝ وبض ٔحُ زض ظيبز فكبضٞبي ثب اؾت ٕٔىٗ فطزي ٞط 4.49

 .اؾت حيبتي ٚؾيغ، پبؾد اظ حٕبيت ثطاي وبضوٙبٖ ضفبٜ اظ حٕبيت. قٛز ضٚثطٚ زيٍطي

 اخطا( ٔحبفظ ٞبي ِجبؼ ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ) ثطيتب٘يب ٟٔٓ تدٟيعات ٚ ٟٔٓ زاضٚٞبي ا٘جبضٞبي ثطاي ضا تٛظيغ اؾتطاتػي يه ٔب 4.50

 ؾبيط ٚ اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ثٝ ِعْٚ نٛضت زض ٚ زٞس ٔي لطاض پٛقف تحت ضا NHS / HSCNI أط ايٗ. وطز ذٛاٞيٓ

 .يبثس ٔي ٌؿتطـ ٘يع ٞب ثرف

 ٌطفت ذٛاٞيٓ ٘ظط زض ضا لبٍ٘ٛ٘صاضي ٞبي ٌعيٙٝ ذسٔبت، ثٟتط ائٝ اض ٚ ؾيؿتٓ ثٝ وٕه ثطاي ثبقس الظْ وٝ نٛضتي زض 4.51

 .وٙٙس ػُٕ ٔٛثطتط ثيٕبضي قيٛع ثب ٔمبثّٝ زض تب

 قبُٔ وٝ وٙٙس ٔي ذٛز فؼبِيت ٔساْٚ ٞبي ثط٘بٔٝ اخطاي ثٝ قطٚع ثطيتب٘يب اختٕبػي ٔطالجت ٚ ثٟساقتي ٞبي ؾيؿتٓ 4.52

 :اؾت ظيط ٔٛاضز

 ٔطالجت وٙٙسٜ زضيبفت افطاز ٚ ثيٕبضاٖ ثطاي ػفٛ٘ت ذغط وبٞف ي ازأٝ •
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 پصيط آؾيت افطاز ثيكتط قٙبؾبيي اظ حٕبيت •

 حس تب ٚ افطاز اظ ثيكتطي تؼساز ثطاي أىبٖ حس تب ػبزي، ٔكبغُ حفظ ثطاي ٚ ضطٚضي ذسٔبت ازأٝ ثطاي تٕٟيسات •

  عٛال٘ي ٕٔىٗ

 پب٘سٔي عي زض غبيت ٔبِىيٗ ػٛالت وبٞف ثطاي ضيعي ثط٘بٔٝ •

 تبٔيٗ ظ٘ديطٜ ٚ خبٔؼٝ زض اذتالَ تبثيط وبٞف ثطاي ٞبيي ؾيؿتٓ •

 تٛا٘يٓ ٔي وٝ اؾت ٔؼٙي ايٗ ثٝ ٔب ٔٛفميت ؾبثمٝ ٚ زاضز اپيسٔي ٞطٌٛ٘ٝ ثٝ لٛي پبؾرٍٛيي ثطاي ثباليي آٔبزٌي ثطيتب٘يب 4.53

 ثٝ ٔٛثطي پبؾد ٚ ثطؾب٘يٓ حساوثط ثٝ ضا ذٛز زضٔب٘ي ٚ ثٟساقتي ٞبي ؾيؿتٓ وبضآيي لبزضيٓ وٝ ثٍٛييٓ ثباليي اعٕيٙبٖ ثب

 .ثسٞيٓ اپيسٔي

 ٔٛضز زض ثيكتطي ٞبي ضٚظضؾب٘ي ثٝ وطزيٓ، وؿت ثيكتطي اعالػبت وكٛض ثط آٖ تأثيط ٚ ثيٕبضي ايٗ ٔٛضز زض وٝ ٍٞٙبٔي 4.54

 .زٞيٓ ٔي اضائٝ ٔتغيط ٚ ذبل قطايظ ثٝ پبؾرٍٛيي خٟت ٞبيٕبٖ ثط٘بٔٝ تغجيك چٍٍٛ٘ي

  زض ٔٛخٛز ٞبي تٛنيٝ اظ تجؼيت ٚ ذٛز ٔكبغُ تساْٚ ٞبي ثط٘بٔٝ ثطضؾي ثب وٝ وٙس ٔي تٛنيٝ ٔكبغُ ثٝ ثطيتب٘يب زِٚت 4.55

GOV.UK وٙٙس ثيكتط ضا ذٛز پصيطي ا٘ؼغبف وبضفطٔبيبٖ، ثطاي – 

www.gov.uk/government/publications/guidance-to- employers-and-businesses-about-

covid-19  

  .زاض٘س ٍ٘ٝ ضٚظ ثٝ ضا ذٛز تٛا٘ٙس ٔي ٚضؼيت، تغييط ثب وٝ وٙٙس حبنُ اعٕيٙبٖ ثبيس ٕٞچٙيٗ ٔكبغُ 4.56

www.gov.uk/coronavirus 
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 پاًذهي تِ پاسخ ٍ آهادگي تراي هسٍَليت – A ضويوِ

 ّٔي ٞبي ٔؿِٛٚيت

 .زاضز ػٟسٜ ثٝ ضا آيٙسٜ پب٘سٔي ثٝ پبؾرٍٛيي ٔؿئِٛيت ثطيتب٘يب، زِٚت زض( DHSC) اختٕبػي ٔطالجت ٚ ثٟساقت ٚظاضت

 ٔكبٚضيٗ ٌطٜٚ. زٞٙس ٔي اضائٝ ثطيتب٘يب ؾطاؾط زض زِٚت، ٚ ؾيؿتٓ وُ ثٝ ضا ػٕٛٔي ثٟساقت ٔكبٚضٜ اٍّ٘يؽ، اضقس ٔسيط چٟبض

 ثٝ ػّٕي ٕٞبًٞٙ ٞبي تٛنيٝ اظ ٚاحس ٔٙجغ يه وٝ وٙس حبنُ اعٕيٙبٖ زاضز ٚظيفٝ( SAGE) اضغطاضي ٔٛاضز ثطاي ػّٕي

 .اؾت قسٜ اضائٝ COBR زض ٌيط٘سٌبٖ تهٕيٓ

NHS  ثب ٕٞىبضي زض ِٚع ٚ اٍّ٘ؿتبٖ زض ثٟساقتي ٞبي ٔطالجت ؾيؿتٓ زض ذسٔبت اضائٝ ٚ پب٘سٔي خٟت آٔبزٌي ٔٛضز زض 

Local Resilience Forum ثط٘بٔٝ اظ حٕبيت ثطاي ضا اي ذجطٜ فٙي ٔترههيٗ اٍّ٘يؽ ػٕٛٔي ثٟساقت. وٙس ٔي فؼبِيت 

 ايٗ. وٙس ٔي فطاٞٓ قٕبِي ايطِٙس ٚ اؾىبتّٙس ِٚع، زض ػٕٛٔي ثٟساقت ٞبي ؾبظٔبٖ ثب ٘عزيه ٕٞىبضي ثب اخطا، ٞٓ ٚ ضيعي

 ٔٙغمٝ ؾبذتبضٞبي عطيك اظ ٔحّي زٞٙسٌبٖ پبؾد اظ حٕبيت ٚ ّٔي ؾغح زض پبؾد ٕٞبٍٞٙي ثطاي ضا ٞبيي ثط٘بٔٝ ٞب ؾبظٔبٖ

 ؾالٔت زضٔٛضز ضا اؾتطاتػيه ٞسايت ٚ ٘ظبضت اٍّ٘يؽ، DHSC ، PHE ٚ NHS خب٘جٝ ؾٝ ٔكبضوت. ا٘س وطزٜ تٟيٝ ذٛز اي

( DfE) پطٚضـ ٚ آٔٛظـ ٚظاضت وٝ حبِي زض وٙس، ٔي فطاٞٓ آ٘فّٛا٘عا پب٘سٔي ثٝ ثعضٌؿبالٖ اختٕبػي ٞبي ٔطالجت پبؾد ٚ

 ٘ظبضت ثب ؾبظٔب٘ي چٙس وبضوطز ثطاي ٔكبثٟي تكىيالت ٔتجٛع، ازاضات زض. اؾت وٛزوبٖ اختٕبػي ٞبي ٔطالجت پبؾرٍٛي

 .قٛ٘س ٔي پكتيجب٘ي ّٔي ٕٞبٍٞٙي ؾبذتبضٞبي تٛؾظ تطتيجبت ايٗ. زاضز ٚخٛز ٔٙبؾت ازاضات تٛؾظ قسٜ اضائٝ اؾتطاتػيه

PHE  ٚ َپطزاظ٘س ٔي ؾالٔت اظ ٔحبفظت ٔٛضٛػبت ٔٛضز زض ترههي ٔكبٚضٜ اضائٝ ثٝ ٔتجٛع، ٞبي ازاضٜ زض آٟ٘ب ٔؼبز ٚ 

 ٚ زٞس ٔي اضائٝ ضا ٔكبٚضٜ ٚ ترهم ؾالٔت، اظ ٔحبفظت ذسٔبت  PHE. زاض٘س ٘مف پبؾد اضائٝ ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ زض فؼبال٘ٝ

 ٚ زٞس ٔي اضائٝ ٔطزْ ػْٕٛ ٚ NHS / HSCNI اٍّ٘يؽ، ٔحّي ٚ ّٔي ٞبي زِٚت ثٝ ضا ػٕٛٔي ثٟساقت ٔترههيٗ ذسٔبت

 ٔترههيٗ ٔكبٚضٜ ٞبي حٕبيت UK وكٛض ؾٝ ٞط زض. وٙس ٔي فؼبِيت ػفٛ٘ي ٞبي ثيٕبضي ثطاثط زض ٔطزْ اظ حٕبيت ظٔيٙٝ زض

 .زاضز ٚخٛز ػٕٛٔي ثٟساقت

 اي ٔٙغمٝ/ ٔحّي ٞبي ٔؿِٛٚيت

 Local Resilience Forum (LRF) ٚ Local Health Resilience  عطيك اظ ٔحّي ٞبي ؾبظٔبٖ ِٚع، ٚ اٍّ٘يؽ زض

Partnerships (LHRP) اضغطاضي ضيعي ثط٘بٔٝ ؾبذتبضٞبي ٚ اٍّ٘يؽ زض NHS ، ضيعي ثط٘بٔٝ ثطاي اِٚيٝ ٔؿِٛٚيت ٚ 

 عطيك اظ وٝ زاضز ٚخٛز ٔكبثٟي آضايف ٘يع اؾىبتّٙس زض. زاض٘س ػٟسٜ ثٝ ضا پب٘سٔي يه خّٕٝ اظ ٔبغٚض اضغطاض ٞطٌٛ٘ٝ ثٝ پبؾد

Regional Resilience ٚLocal Resilience Partnerships آٔبزٌي ٞبي ٌطٜٚ ، قٕبِي ايطِٙس زض. وٙٙس ٔي فؼبِيت 

 .زٞٙس ٔي ا٘دبْ ٔحّي ؾغح زض ضا اضغطاضي ضيعي ثط٘بٔٝ Emergency Preparedness Groups اضغطاضي

 ؾبظٔب٘ي چٙس فؼبِيت
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 ؾبظٔبٖ وّيٝ ثيٗ ضا ٔكتطوي ضيعي ثط٘بٔٝ ٔحّي، ؾغح زض چٝ ٚ ّٔي ؾغح زض چٝ ؾبظٔب٘ي چٙس ٕٞىبضي نٛضت ثٝ فؼبِيت

 ؾغح زض ٘تيدٝ ثٟتطيٗ ثٝ زؾتيبثي ثطاي ٔٙبثغ اظ ثٟتط اؾتفبزٜ اظ اعٕيٙبٖ ثطاي ٕٞبًٞٙ ضٚـ يه ايٗ. وٙس ٔي تضٕيٗ ٞب

 ٚ ثٟساقتي ٞبي ؾيؿتٓ اظ پكتيجب٘ي ٚ ٞب ؾبظٔبٖ ايٗ وبض ثٝ وٕه ثطاي ضا ؾطيغ ضإٞٙبٞبي ؾطي يه ،NHS. اؾت ٔحّي

 ؾبيت عطيك اظ تٛاٖ ٔي ضإٞٙبٞب اظ ؾطي ايٗ ثٝ. ا٘س وطزٜ ٔٙتكط ذٛز ذسٔبت زض تمبضب افعايف ٔسيطيت ثطاي ٔحّي زضٔب٘ي

http://www.nhs.uk/quickguides زاقت زؾتطؾي   .Integration Authorities  اظ عيفي ثٝ اؾىبتّٙس، زض 

 ٔؿيطٞبي ؾبظي ثٟيٙٝ ثطاي ٔٛخٛز ٔحّي ٞبي ثط٘بٔٝ اظ وٝ ٔتؼسز ٞبي ؾبظٔبٖ وبض ٞبي اِٚٛيت ٔٛضز زض زِٚت ٞبي تٛنيٝ

 .زاض٘س زؾتطؾي وٙس، ٔي پكتيجب٘ي ٔطالجت،

 ٔؿبِٝ ايٗ. قٛز ٔي اضائٝ ؾْٛ ثرف ٚ ذهٛني ٞبي ثرف ٔحّي، ٔمبٔبت اظ ٔتٙٛػي عيف تٛؾظ اختٕبػي ٞبي ٔطالجت

. ثبقس اِٚٛيت زاضاي احتٕبِي ٞبي ضيعي ثط٘بٔٝ زض ٚ ٞب ثرف تٕبْ زض اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ذسٔبت اضائٝ وٝ اؾت ٟٕٔي

 ٔساْٚ ٞبي ثط٘بٔٝ ثبقٙس، تٕبؼ زض ٞب ؾبظٔبٖ ؾبيط ٚ ٔحّي ضتجٝ ػبِي ٔبٔٛضاٖ ثب ثبيس اختٕبػي ٞبي ٔطالجت زٞٙسٌبٖ اضائٝ

 .زٞٙس ازأٝ ٔٙبؾت تٙفؿي ٞبي ٔطالجت ٚ ثٟساقتي السأبت ٚ ػفٛ٘ت نحيح وٙتطَ ثٝ ٚ وطزٜ ٔطٚض ضا ذٛز ٔكبغُ

 ٟٔٓ ػٕٛٔي ذسٔبت ؾبيط

 ثٝ اػتٕبز حفظ ٚ ػْٕٛ اظ حبفظت ٔٙظٛض ثٝ وّيسي ذسٔبت اضائٝ ثطاي ضا ٞبيي ثط٘بٔٝ ػبِي، زازٌبٜ ٚ زازٌؿتطي ٚظاضت

 .زاضز ٚخٛز ٘يع زيٍط ازاضات زض ٔكبثٝ ٞبي ثط٘بٔٝ. اؾت وطزٜ تٙظيٓ ذٛثي ثٝ لضب ؾيؿتٓ
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 هتخصصيي راٌّوايي ٍ هشاٍرُ - B ضويوِ

 ٔسيط چٟبض تٛؾظ ٚ ٔٛخٛز قٛاٞس ثٟتطيٗ اؾبؼ ثط آٟ٘ب السأبت تٕبْ وٝ ا٘س وطزٜ تضٕيٗ ٔؿئَٛ ٞبي اضٌبٖ ٚ ثطيتب٘يب زِٚت

 .قٛ٘س ٔي ٞسايت( CMOs)  ثطيتب٘يب اضقس

 اعٕيٙبٖ تٛا٘ٙس ٔي ٔطزْ ػْٕٛ ٚ ثيٕبضاٖ وبضوٙبٖ، ٚ اؾت يبفتٝ تٛؾؼٝ ٔترههيٗ ٔكبٚضٜ ثب ثطيتب٘يب ثٟساقتي ٞبي زپبضتٕبٖ

 :اظ ػجبضتٙس ٞب ٌطٜٚ ايٗ. قٛ٘س ٔي اخطا ٚ تٟيٝ ٔٛخٛز قٛاٞس ثٟتطيٗ اؾبؼ ثط ٔب ٞبي ثط٘بٔٝ وٝ ثبقٙس زاقتٝ

 - اٍّ٘يؽ CMO ٕٞچٙيٗ ٚ زِٚت اضقس ػّٕي ٔكبٚض ضيبؾت ثٝ -( SAGE) اضغطاضي ػّٕي ٔكبٚضٜ ٌطٜٚ •

 ػّٕي ٔكبٚضٜ وٝ زٞس ٔي اعٕيٙبٖ ٚ وٙس ٔي فطاٞٓ اضغطاضي ٔٛالغ زض زِٚت ٌيط٘سٌبٖ تهٕيٓ ثطاي ضا فٙي ٚ ػّٕي ٔكبٚضٜ

 زفتط خّؿبت اتبق زض ثطيتب٘يب ؾطاؾط زض زِٚت تهٕيٕبت اظ تب زٞس ٔي لطاض ٌيط٘سٌبٖ تهٕيٓ اذتيبض زض ٕٞبًٞٙ، ٚ ٔٛلغ ثٝ

 .وٙس حٕبيت اٍّ٘يؽ وبثيٙٝ

 ثٝ ٚ اؾت DHSC زض ترههي وٕيتٝ يه( NERVTAG) ٘ٛظٟٛض ٚ خسيس تٙفؿي ٚيطٚؼ تٟسيسات ٔكبٚضٜ ٌطٜٚ •

CMO ذٛز عطيك اظ ٞب CMO ،ٚظيطاٖ، ٞب DHSC ٚ زِٚتي ازاضات ؾبيط ٚ Devolved Administrations ٜٔي ٔكبٚض 

 ٚ ظٟٛض ٘ٛ ٚ خسيس تٙفؿي ٚيطٚؼ اظ ٘بقي تٟسيسات زض ذغط وبٞف ٔٛضز زض ٔكبٚضٜ ٚ ذغط ػّٕي اضظيبثي ٌطٜٚ، ايٗ. زٞس

 .زٞس ٔي اضائٝ ضا آٖ ٔسيطيت ٘حٜٛ

 ايٕٙي، ٚ ثٟساقت اخطايي ٔسيط ثٝ ضا ٔؿتمّي ػّٕي ٔكبٚضٜ -( ACDP) ذغط٘بن پبتٛغٟ٘بي ٔٛضز زض ٔكبٚضٜ وٕيتٝ •

 ذغط ٕٞچٙيٗ ٚ ذغط خٛا٘ت ٕٞٝ ٔٛضز زض قٕبِي ايطِٙس ٚ ِٚع اؾىبتّٙس، زض ذٛز ٕٞتبيبٖ ٚ ،DHSC ٚ DEFRA زض ٚظضا

 . زٞس ٔي اضائٝ ضا پبتٛغٖ ثب ٔٛاخٟٝ اثط زض افطاز ؾبيط ٚ وبضٌطاٖ ثطاي ٔٛخٛز

 ٚ ثطيتب٘يب زِٚت ٚ اختٕبػي ٞبي ٔطالجت ٚ ثٟساقت ٚظاضت ثٝ -( SPI-M) آ٘فّٛا٘عا پب٘سٔي ؾبظي ٔسَ ػّٕي ٌطٜٚ •

 ٔي ٔكبٚضٜ( ا٘ؿب٘ي ٘ٛظٟٛض ٞبي ػفٛ٘ت ؾبيط يب) آ٘فّٛا٘عا پب٘سٔي ثٝ ثطيتب٘يب پبؾد ػّٕي ثرف ٔٛضز زض ٔؿئَٛ ٞبي اضٌبٖ

 .ثبقس ٔي ػفٛ٘ي ٞبي ثيٕبضي ؾبظي ٔسَ ٚ اپيسٔيِٛٛغي اؾبؼ ثط ٞب تٛنيٝ ايٗ. زٞس

 ٔي ٔكبٚضٜ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ظٔيٙٝ زض ثطيتب٘يب ثٟساقت حٛظٜ ثٝ( JCVI) ايٕٛ٘يعاؾيٖٛ ٚ ٚاوؿيٙبؾيٖٛ ٔكتطن وٕيتٝ •

 .زٞس
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 ثبيس آ٘چٝ ٔٛضز زض اٍّ٘يؽ قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ٚ قٛز ٔي زازٜ آٌبٞي PHE ٚ DHSC ٔكبٚضٜ تٛؾظ FCO ؾفط ٔكبٚضٜ •

 ثسا٘ٙس، ثبيس ٌطفتٙس لطاض COVID-19  اظ ٘بقي عغيبٖ تأثيط تحت  ؾفط عي زض اٌط يب ثسا٘ٙس ؾفط ٔٛضز زض ٌيطي تهٕيٓ اظ لجُ

 .زٞس ٔي ٔكبٚضٜ

 .قٛز ٔي ا٘دبْ ٞب وٕيتٝ ايٗ ٘ظط ثب زٞيٓ، ٔي ا٘دبْ COVID-19 عغيبٖ ثب ٔمبثّٝ ثطاي وٝ السأبتي •
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