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شماره

۱۰
۱9کوویدراهنمایی در مورد فاصله گذاری اجتماعی در زمان شیوع : موضوع 

دکتر یوسف اکبری ,پوروخشوریدکتر نگار , رودینیژولیتدکتر , دکتر مهرداد فرخی, خانکهدکتر حمیدرضا 
الهام قناعت ,ماژینصادق احمدی ,علی صادقی مقدم,نادر مجیدی,بازیارجعفر ,نصیریدکتر علی  ,شهرستانکی

پیشه

:مطالبی که به آن پرداخته خواهد شد

اجتماعیگذاریفاصلهپیشینه➢

اجتماعیگذاریفاصلهضرورت➢

اجتماعیگذاریفاصلهمورددرشدهمطرحهایسوال➢

اجتماعیگذاریفاصلههایانجمنباتعامل➢

پیشنهادات➢

اجتماعیگذاریفاصلهاجرای➢

اجتماعیفاصلهتمرینبرایافرادوهاسازمانازحمایت➢

اجتماعیگذاریفاصلهجمعیوفردیاقدامات➢

مقدمه
شماربهآنفلوانزاهایاپیدمیدربیماریکنترلوشیوعمیزانکاهشدرشدهپذیرفتهراهکاریکاجتماعیگذاریفاصله

درماندنفرد،بودنبیمارصورتدروافرادبینفاصلهمتریکحداقلحفظ:شاملفردی،سطحدرراهکاراین.رودمی
.استرفتنبیرونازخودداریوخانه

مدارس،شود،میافرادبینتماسافزایشبهمنجرآنهادرحضورکهاستتجمعاتیمحلبستنشاملنیز،جامعهسطحدر
واجتماعیفرهنگی،رویدادهایبرگزاریهایمکانومذهبیاماکنوهازیارتگاه،وآمدکارپررفتوکسبهایمحل

.باشندمیهامحلاینجملهازورزشی

1. Social Distancing

2. Social Distancing

3. Population Immunity

4. Influenza Virus
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صورت،اینغیردرزیرامیرسد؛نظربهضروری،19کوویدبرایجامعهسطحدرهموفردیسطحدرهماجتماعیگذاریفاصله
.شودمیجامعهدرافرادازدرصد20حدوددرشدیدبیماریایجادباعثودهدمیرخدیگرفردبهفردیازویروسمکررانتقال

جاییبهکنونتاآندرمانیاواکسنتولیدبرایتالشوندارد،وجودبیماریاینمقابلدرجمعیتیایمنیدیگر،طرفیاز
تنهاراهکاراینحاضرحالدروشودمیافرادبینانتقالاحتمالکاهشباعثجامعهدرافرادبینتماسکاهش.استنرسیده

گذاریفاصلهاثربخشیحالاینبا.دارندقرارجامعهدر19کوویدبیماریباالیخطرمعرضدرکهاستافرادیبهکمکبرایراه
.نیستروشنکامالهنوزاجتماعی

ضرورت فاصله گذاری اجتماعی 

شاملمیدانیمکنونتا19کوویداجتماعیگذاریفاصلهمورددرآنچه
:استزیرموارد

وفردسطحدرگذاریفاصله،19کوویدبامقایسهقابلعفونتترینمشابهعنوانبه،آنفلوانزاویروسباارتباطدر.1
کاهشوبروزدرتأخیربهمنجر،(مشکوکیاشدهتأییدموارد)عالئمدارایافراددقیقجداسازیباهمراهجامعه،
.شودمیشیوعمیزان

ازهدف.شودمیبیشترآنهامجاورتزمانمدتافزایشوافرادبینتماسافزایشباویروساینانتقالاحتمال.2
فتروتماسکاملقطعچهاگراست،ممکنحدتاافراداینتماسزمانوتعدادکاهشنیزاجتماعیگذاریفاصله

غیرضروریهای-تماسکمترشدنبرایممکنهایتالشهمهاماباشدنمیپذیرامکانعمالجامعهافرادبینآمد
.شودانجامبایدجامعهسطحدر

وشودشروعبایداجتماعىگذاریفاصلهجامعه،درنوعاینازگیریهمهوجودبرمبنیمدارکیوجودمحضبه.3
.یابدادامهجامعهدرهاماهنیازصورتدریاهاهفتهبرایابتال،یاشیوعمرحلهبهبسته
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ابتالیمواردتعدادکاهشوانتقالسرعتکاهشاجتماعی،گذاریفاصلهطرحدرتوجهقابلومهمنتیجه-4
:باشدمیزیرمواردبهدستیابیبرایروزانه

امکاناتوخدماتارائهامکانوکنترلقابلسطحبهدرمانیمراکزدربیمارانحضورمیزانکاهش(الف
بهداشتی؛

آن؛مراقبتکیفیتانداختنخطربهبدونبیماراناینبهکمک(ب 
مسئوالنتوسطتردقیقمداخالتانجامجهتجدیددانشازاستفادهبرایکافیزمانبهدستیابی(ج 

.بیماریدرمانوکنترلبرایمحققانتوسطهاواکسنوداروتولیدهمچنینوبهداشتی

وشیوعمیزانکاهشجهتاجتماعیفاصلهکهدهدمینشاندر19کوویدانتقالدرخاصهایویژگی-5
:جملهازاست،ضروریآندرتأخیر

.دهدمیروینزدیکتماسبااغلبویروساینانتقال(الف
هرگزایوندارندبیماریبهابتالازعالئمیهنوزکهدهدرخایآلودهافرادطرفازاستممکنانتقالاین(ب 

.نکندبروزآنهادربیماریعالئم

باطرحایناجرای.باشدداشتههمراهبهنیزمنفیتاثیراتتواندمیاجتماعیگذاریفاصلهطرحاجرای.7
ومردمصحیحتعاملحال،اینبا.بودخواهدهمراهفرهنگیواجتماعیاقتصادی،هایفعالیتدرمنفیتأثیرات

.دهدکاهشرامنفیتاثیراتاینوقوعامکانتواندمیآنمدیریتواجتماعیهایگروه

هکردکندرابیماریانتقالچین،دراجتماعیگذاریفاصلهطرحدقیقکارگیریبهدهدمینشانشواهد.6
.است
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:جملهازدارد،وجود۱9کوویدبرایاجتماعیگذاریفاصلهدربارهبسیاریهایپرسش

ت؟اسمؤثربیماریشیوعکاهشوکنترلدرمیزانچهتاجامعه،سطحدرگذاریفاصلهبابدونیابافردی،گذاریفاصله-1

است؟مؤثرچقدرهادانشگاهومدارستعطیلیاجتماعی،گذاریفاصلهطرحاجرایدر.2

؟تاثیرداردچقدراجتماعیگذاریفاصلهعمومی،نقلوحملمانندپرتماسهایمحلدرکارمانندهاییفعالیتادامهصورتدر.3
است؟انجامقابلانتقالکاهشجهتاقداماتیچهکاریهایمحلایندرو

ورادافاقتصادیشرایطواجتماعیانسجامروان،سالمتجسمی،سالمتبراجتماعی،گذاریفاصلهازناشیآسیبمیزان-4
است؟چقدرجامعه

مراسمبرگزارییادرآمدکسبدرافرادکهشرایطیدرویژهبهمختلفهایفرهنگوجوامعدراجتماعیگذاریفاصله-5
است؟قبولقابلوپذیرامکانچقدرباشند،داشتهمشکلمذهبی

سوال های مطرح شده در مورد فاصله گذاری اجتماعی 
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اد،افراجتماعیگذاریفاصلهمورددرراعمومیپیامهایبایددولت،سطوحتمامدروکشورهایتمامی1.
:کندرعایتذیلمواردباارتباطدر

a.دادندستوتماسبدوناحوالپرسیسالم.
b.عطسهوسرفهحینبهداشترعایتصحیحتمرین.
c.عمومیامکاندرحضورزماندرافرادسایروخودبینمتریکفاصلهحفظامکانصورتدر.
d.ازممکندحدرراخودوبمانیدخانهدرتنفسیعالئمسایریانفستنگیسرفه،تب،داشتنصورتدر

.سالخوردهافرادخصوصاًکنید،جداخودخانوادهافراد
e.شودمیانجامدشوارتنفسمانندشدیدعالئمبرایفقطپزشکیمراقبت.

فاصلهکهاینوبخشیدبهبودرااقداماتاینپذیرشتوانمیاجتماعی/شخصیمسئولیتبرتأکیدبا.3
.استسایرینوخودازحمایتبرایایوسیلهاجتماعیگذاری

مدینمعتخطر،ارتباطاتفهمقابلودسترسقابلمجاریطریقازبایدسطوح،تمامدرکشورها،تمامی.2
آگاهجامعهدراجتماعیگذاریفاصلهمدتطوالنیماندگاریاحتمالدربارهرامردمعموممذهبی،ومحلی
ینچنچراییمورددراطالعاتیباید.باشدجورجامعهفرهنگباوسازگارواضح،بایدرسانیپیام.نمایند

تهداشراعملیوروانیآمادگیکسببرایکافیفرصتمردمتاشودارائهطرحشروعازقبلمهمیاقدامات
.باشند

ایینهتاریخیکاعالموعمومیسازیآگاهوتبلیغبااجتماعیگذاریفاصلهاقداماتعمومیپذیرش.4
بیماری،شیوعازدیگریموجوجودصورتدرکهشودروشنبایدهمچنیناماشود،میتسهیلشدهبینیپیش
.استتمدیدقابلامراین
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تمسئولیتشویقباوجامعهرضایتبابایدجامعهاجتماعیگذاریفاصلهاست،ممکنکهآنجاتا.5
راخودقوانینبایدهادولتحل،راهآخرینعنوانبه.شودانجاماعتمادقابلمجاریومقاماتطریقازاجتماعی

جامعهیاجتماعگذاریفاصلهاجرایمنظوربهکافیقانونیحمایتازتاکنندبررسیایمنطقهوملیسطحدر
.باشندبرخوردار

جامعهمختلفاقشارهمهکهباشدایگونهبهبایدخطرارتباط.6
ف،مختلهایگویشوزبانها،گرفتندرنظربامثالً)بگیردنظردررا

.(اقلیتهاوسیاسیمختلفهایگروهادیان،
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اجرای فاصله گذاری اجتماعی

ویاجتماعاوضاعگرفتننظردروجامعهگرفتنقرارخطرمعرضدرازپسبالفاصلهبایدجامعهاجتماعیگذاریفاصله1.
.(ببینیدراجدول)گیردصورتاپیدمیمرحلههمچنینوسیاسی

وهشدقطعانتقالشدهشناختههایزنجیرهکهشودمیدادهنشانهنگامیجامعهاجتماعیگذاریفاصلهاجراینتیجه2.
.یابدکاهشفوتوابتالموارد

زمراکومذهبیدرمانی،وبهداشتیمراکزدراجتماعیگذاریفاصلهاجرایرببایددولت،سطوحتمامدرکشوره،کلیه3.
ونت،عفکنترلوپیشگیریوفردیاجتماعی،معیارهایرعایتبارا...وسالمنداننگهداریمراکز،هازندانمانندتجمعات

.کنندنظارت

هاییبررسدقتباآنلغوازقبلوشودحفظشدهتعیینپیشازومشخصدورهیکبرایالزمستطرحاینازشروعپس4.
.گیردصورتجانبههمهوالزم

قرارستفادهاموردمطلوبتأثیربهدستیابیبرایالزمزمانمدتتاواماکنکلیهدربایدفقطجامعهاجتماعیگذاریفاصله5.
.گیرد

کاملیترعاباجامعهاجتماعیقرنطینهوگذاریفاصلهقانونیاجرایهرگونهکهکنندحاصلاطمینانبایدکشورهاکلیه6.
.شودمیانجامانسانیکرامتوحقوق

.(ببینیدراجدول)یکبهیکنهشود،ایجادهمزمانبطوربایداجتماعیگذاریفاصلهازروشوالگوچندین.7
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درمذهبیودینیمراسماتمثالعنوانبهاجتماعی،گذاریازفاصلهحمایتبرایمذهبیومحلیمعتمدینباهمکاری.لفا
.مصرفیوسایلاشتراکازجلوگیریونمازگزارانبینمتریکحداقلفاصلهمنزل،ازخارج

به.کنندرعایترااجتماعیفاصلهاحتیاطیاقداماتافرادبازارها،واتوبوسهایایستگاهمانندتجمع،معمولهایمکاندر.ب
.تماسبدونپرسیاحوالوسالمدیگر،افرادبافاصلهمتریکمثال؛عنوان

کاری،هایرنامهبوالگوهاتغییرهاتالشاینجملهازکنند؛تالشخودکارمندانبینفیزیکیفاصلهافزایشبرایکارفرمایان.ج
.می باشدحضوریجلساتکردنمحدودوخانهازخارجدرکاریهایفعالیتحذفخانه،ردکاراجازه

درانهخدرماندنبرایکارگرانتشویقوکودکانازمراقبتیخدماتارائهبرایوالدینازمرخصی،اعطایطریقازکارفرمایان.د
.کنندحمایتتنفسیعالئمبروزصورت

تاکندمیترغیبراقلبییاریویمزمنبیماریبهمبتالافرادباالتر،وسال60افرادکههدفاینباهمگانیتبلیغاتیهایپیام.ه
.بپرهیزندمسافرتازوکردهمحدودراخوداجتماعیارتباطات

ارائهرازیرهایآموزشتنفسیعالئمسایریانفستنگیسرفه،تب،دارایافرادبهکههدفاینباعمومیتبلیغاتیهایپیام.ت
:دهدمی

.بگیرندتماسمربوطهبهداشتیمراکزباوکنندجدادیگرانازخانهدرراخودبالفاصله-
.باشندپزشکیهایمراقبتدنبالبهنفس،تنگیمانندشدید،بروزعالئمصورتدر-
کمکامراینازحمایتبرایجامعهیادولتازوکننددنبالخانهدرراعفونتازپیشگیریهایدستورالعملجدیصورتبه-

.بگیرند

:فاصله گذاری اجتماعی جامعه همچنین باید شامل موارد زیر باشد
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حمایت از سازمان ها و افراد برای تمرین فاصله اجتماعی

نده دست سطوح نهادهای دولتی و غیر دولتی باید از در دسترس بودن گسترده مواد شستشو و ضد عفونی کندرهمه1.
هایکنندهمواد بهداشتی مانند آب و صابون و ضد عفونی . اطمینان حاصل کردهادستشوییو هاساختماندر ورودی 

.الکلی

اجتماعی باز نگه هایپشتیبانیحمل و نقل عمومی باید برای تسهیل دسترسی به مواد غذایی، خدمات پزشکی و سایر . 2
.داشته شود

.استفاده شودکنندمیاز خانه رعایت درخارجنباید از جبر برای محدود کردن عبور و مرور افرادی که فاصله اجتماعی را . 3

مذهبی و اجتماعی را هایحمایتتأمین مواد غذایی، پشتیبانی مالی و دارویی، هایمکانیسمدولتی باید همه هایسازمان. 4
.از افراد تحت فاصله اجتماعی با تمرکز بر گروههای آسیب پذیر در نظر بگیرد

با ارتقاء به حمایت از افراد تحت قرنطینه در خصوص ننگ و شرمساری و بار روانی احتمالی آنپیشگامانهمقامات باید . 5
.حس همبستگی بپردازند



مرکز تحقیقات سالمت 
در حوادث و بالیا
دانشگاه علوم 

بهزیستی و توانبخشی

ناکروستاد عملیاتی-فنیکمیته 

گذاری اجتماعیاقدامات فردی و جمعی  فاصله 

اجتماعی در سطح جامعهگذاریفاصله

دالیلشرحگذاریاقدامات  فاصله

تعطیلی مؤسسات آموزشی

هایمهدشامل)مدارستعطیالت•
وانیدبستدبستانی،پیشمراکزکودک،

(متوسطه
هجملاز)عالیآموزشموسساتتعطیلی•

(هاپژوهشگاهوهادانشگاه

هپیشگیراناقدامیککودکانبیندرتماسازجلوگیری•
.آنفلوآنزاستشیوعدرشدهشناخته

کههستندفضاهایینیزآموزشیمؤسساتسایروهادانشگاه•
.کنندمیتجمعمحدودفضاهایدرمردماززیادیتعداد

أثیرتبیشترینمعموالًروشدوهرآنفلوآنزا،شیوعمطالعاتدر•
وشوندمیاستفادهانتقالاولیهمرحلهدرکهزمانیازدارندرا
بعد).کندمیپیداادامهیابدکاهشپاتوژنگردشکهزمانیتا
(هفتهچنداز

رجخاجوانانتجمعازبایداثربخشیازاطمینانبرایهمچنین•
.کردجلوگیریمدرسهاز

های خاصاقدامات برای گروه

دربازدیدهاکردنمحدودبرایاقداماتی•
بینتماسکردنمحدودوبازفضاهای

مانندمحدودهایمحیطدرمستقرافراد
تمراقبمراکزبیمارانزندانیان،سربازان،
افرادیاسالمندان،برایمدتطوالنی
مؤسساتویژه،نیازهایدارای

هاخانمانبیهایپناهگاهروانپزشکی،
...و(هاگرمخانه)

برایراپرخطرهایگروهافراداززیادیدرصدمؤسسات،این•
دهندمیجایخوددررابدآگهیپیشباوشدیدهایبیماری

COVID-19شیوعمراکزایندر.هستندپرجمعیتغالباًو

.شودمیرومرگوشدیدعوارضبهمنجرتواندمی
زمانتابایدوشودمیاعمالشیوعاوایلدرالزماقدامات•

.یابدادامهجامعهدرCOVID-19گردشکاهش

لغو تجمعات انبوه

ا،سینمتئاتر،مانند)فرهنگیهایبرنامه•
فرهنگی،محصوالتازرونمایی
(موسیقیهایکنسرت

هایبازیفوتبال،مانند)ورزشیمسابقات•
(بستهوبازفضاهایورزشی

هاجشنواره•
جلسات،ها،کنفرانسها،همایش•

.آنمانندوتجاریهاینمایشگاه

درافراداززیادیتعدادبیندرانتقالازجلوگیریهدفبا•
.محدودفضاهای

رویدادهاازبرخیبرای•
مسابقاتمثالعنوانبه)شوندبرگزاربازفضاهایدراگرحتی-

(فوتبال
وهاورودیدرعمومی،نقلوحملدرکنندگانشرکتاستممکن-

.باشندنزدیکتماسدرآنمانندوهاخروجی

قرنطینه / حدود قرنطینه 
اجباری یک ساختمان یا 

مناطق مسکونی

یاانساختمیکشدنبستهوقرنطینهبهاشاره
(غیرهومنطقهشهر،)مسکونیمنطقهکل

یادزبیماریانتقالبامناطقبینتماسکردنمحدودهدفبا•
.نیستزیادهاآندربیماریانتقالسطحکهمناطقیو

تعطیلیمثالً)فوقاقداماتکهاستآنازحاکیمعیاراین•
براینیز(گستردهتجمعاتلغوعالی،آموزشمراکزومدارس

نیزنهقرنطیتحتمنطقدراجتماعیفاصلهرساندنحداکثربه
.شودمیانجام

تعطیلی
منطقهیکدرضروریتحرکوجابجاییفقط

.استمجازمشخص

یقبلاقداماتپیاده سازیوجودبابیماریانتقالباالینرخ•
.اجتماعیگذاریفاصلهبرای

.استحداکثریاقدامیکاین•
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ناکروستاد عملیاتی-فنیکمیته 

اجتماعی درسطح فردیگذاریفاصله

دالیلشرحگذاریاقدامات  فاصله

خانه ماندنبه توصیه 

توصیه به عموم مردم جهت ماندن در 
گسترده و تماستجمعاتخانه، اجتناب از 

هایهگرونزدیک با افراد، با تمرکز ویژه بر 
پرخطر

پرخطر هایگروهداوطلبانه اجتماعی افراد به ویژه گذاریفاصلهبرای  هاییتوصیه
برای کاهش انتقال بیماری، کاهش عوارض و در نتیجه کاهش فشار بر نظام 

.بهداشت و درمان
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