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 برگرفته از مجله النست

 درس هایی از اقدامات چین در دوره تعطیالت سال نو چینی و انبوه حرکات جمعیتی
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 جدید سال در جمعیت انبوه حرکت دوره در چین در COVID-19 کنترل

به سرعت در چین گسترش یافت. شروع گسترش بیماری در این کشور، همزمان با  (COVID-19)شیوع بیماری کرونا ویروس 

جشن ترین جشن سال در چین، یعنی تعطیالت سال نو قمری چینی بود. در طی این تعطیالت مهاجرت و تردد گسترده 

یا چونون از تعطیالت  ،روزه 40صورت می گیرد. تخمین زده می شود که مردم چین در طول سفر  ادگاهشنچینی ها به ز

 میلیارد سفر داشته باشند. 3سال نو، نزدیک به 

 COVID-19میلیون نفر ووهان و مرکز استان هوبی و مرکز اپیدمی  5، حدود  2020ژانویه  تا قبل از شروع ممنوعیت سفر در

بسیار مهم بود، چرا که بیماران  COVID-19ودند. محدود کردن تماس های اجتماعی این افراد برای کنترل را ترک کرده ب

 فاقد عالمت یا با عالیم خفیف می توانند ویروس را در جامعه گسترش دهند.

اصله فیزیکی بین افراد، کاهش تماس افراد در جامعه و افزایش فاعمال شده دولت چین در مورد  سیاست ها و محدودیت های

با عث کاهش شیوع ویروس شده است. به عنوان بخشی از این سیاست های کاهش تماس های داخل جامعه، دولت چین مردم 

را به ماندن در خانه ترغیب کرد، اجتماعات گسترده و رویدادهای بزرگ عمومی را لغو کرد یا به تعویق انداخت، و مدارس، 

 ا تعطیل نمود.ر ها کارخانه و ها موزه ، ها کتابخانه ، دفاتر ،ادارات ،دانشگاه ها

ها و  استان بین اتوبوس مسیرهای تمامی و فعال باقی ماند شهری عمومی نقل و حمل سیستم از محدودی های بخش قطف

 شهروندان ، عمومی آموزش و رسانی اطالع های کمپین و ها سیاست این نتیجه در. شد و تعطیل خارج خدمت ازشهرها 

 های تماس کردن محدود ، امکان حد تا خانه در ماندن مانند ، COVID-19 برابر در خود ی برایمحافظت الزم اقداماتی چین

 .را انجام دادند عمومیمعابر در حرکت به نیاز هنگام در محافظ های ماسک پوشیدن و ، اجتماعی

)مسافت( در گذشته، در مهار انتقال انسان به انسان بیماری ها و کاهش مرگ و میر موثر بوده  دوری اجتماع ها از همدیگر

نمی توان  )دوری بین جوامع( ها اجتماع (مسافت )امروزی، تنها با سیاست دوری  امعواست. ولی با ارتباط های نزدیک ج

و معموال چندین سیاست از جمله اقدامات محدود کننده تر مانند قرنطینه و قطع تماس های  گسترش اپیدمی را کاهش داد،

برای افزایش ، سازمان بهداشت شهر نیویورک 1919به عنوان مثال، در همه گیری انفلوانزای سال  داخل جامعه انجام می شود.

ساعات کار، جداسازی اجباری، کم کردن تماس های داخل جامعه و اثربخشی اقدامات، چندین سیاست را از جمله تغییر 

 قرنطینه را با هم اجرا کرد، که منجر به کمترین میزان مرگ و میر در شهر نیویورک در اثر انفلوانزا در ساحل شرقی آمریکا شد.

و سفرهای گسترده مردم در ، مقامات دولتی و محققان چینی نگران این بودند که حرکات  COVID-19در جریان شیوع فعلی 

را در سراسر چین تشدید کند. عالوه بر این، افراد  COVID-19، انتشار 2020ژانویه سال  31پایان تعطیالت سال نو قمری در 

معموال پس از یک هفته از تعطیالت سال نو از سفرهای خود برمی گردند، که این کوتاهتر از طوالنی ترین دوره کمون بیماری 
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د میلیون نفری که ووهان را قبل از ممنوعیت سفر ترک کرده بودند، این چنین وضعیتی داشتند. این افرا 5سیاری از است، و ب

یوع ، فعالیت های کاری خود را از سر می گرفتند، که مهار شسفر برگشته که ممکن بود در دوره کمون بیماری باشند از

 ویروس را بسیار دشوار می کرد.

مارس و  10استان هوبی پایان تعطیالت برای را تمدید کرد.  قمری دولت چین در مواجهه با این نگرانی تعطیالت سال جدید

ر کامل بود تا بطوفوریه تغییر یافت. با این اقدام مدت زمان تعطیالت به اندازه ای کافی  9 به برای بسیاری از استان های دیگر

تشخیص داده شدند در  COVID-19را پوشش دهد. عالوه بر این، افرادی که مبتال به  COVID-19بتواند دوره کمون 

بیمارستان ها ایزوله شدند. در ووهان، که بیشترین تعداد افراد آلوده در آن زندگی می کردند، افراد بدون عالمت نیز در 

برای که مانند استادیوم هاو مراکز همایش ها که در مکان های عمومی  "ش کاننی"بیمارستان های به اصطالح پناهگاه یا 

نظر قرار گرفتند. سرانجام دولت چین فعالیت های در سطح جامعه برای تحت راه اندازی شده بود، مراقبت های پزشکی 

را تشویق و حمایت  COVID-19غربالگری های معمول، ردیابی موارد، تشخیص زودرس و مراقبت های پزشکی از بیماران 

 کرد.

 استان به که هوبی استان از عالمت بدون عفونت به مبتال افراد از بسیاری ، ردیگ متداول اقدامات و طوالنی تعطیالت نتیجه در

. گرفتند قرار درمان تحت مرحله این درو  ،شود ایجاد عالئم که زمانی تا ماندند خانه هایشان در ،بودند کرده سفر دیگر های

 مهار در که کردند، سفر چین دیگر مناطق به وند شد مبتال اپیدمی مرکز در که بود افرادی بر مبتنی خانگی قرنطینه این

 .است کرده کمک ی از جامعهوسیع سطح در ویروس انتشار

 کشورهایی ، ابتدا در. کرد استفادهوجود دارد، که می توان از آن  چین در قمری نو سال تعطیالت تمدید در این درس چندین

 یا شده توصیه تعطیل داشته باشند که،  نظر در باید ،می روند آینده در آن مشابه شیوع یا COVID-19 گسترشطرف  بهکه 

 برای )قطع تماس های داخل جامعه( اجتماعیفاصله  اقدام یک عنوان به ،دولتی مؤسسات و ضروری غیر کار اماکن اجباری

 .، در اولویت اول است.انتقال سرعت کاهش

بر  جدید تاثیرگذار بیماری ویژه مشخصات با تعطیلی یا بسته شدن مکان ها را، های دوره چنین طراحی باید ها دولت ، دوم

از دوره تعطیلی و بسته شدن  اصلی هدف ، سوم یا راه های انتقال بیماری، متناسب کنند. کمون و دوره مانند همه گیری آن، 

 این به از طریق پیشگیری انتقال و گسترش بیماری توسط افراد مبتالی فاقد عالمت است. ، بیماری شیوع کنترل مکان ها

 آموزشی و رسانی اطالع کارزارهای برای ،و استفاده از این دوره تعطیلی و بسته شدن تأثیر حداکثر برای باید ها دولت ، ترتیب

 ترکیبی رویکرد چنینمطالعات متعددی تاثیر خوب نتایج . کنند استفاده قرنطینه و ها تماس فعال ردیابی ، جامعه غربالگری ،

   .حمایت می کنند را

جهت به حداقل رساندن تماس های ی و بسته شدن تعطیل دوره ازکشور  این رسد می نظر به ، چین در COVID-19 مورد در

 در بویژه جدید های عفونت بروز از مانع استفاده نموده و گیر همه بیماری کنترل برای اقدامات از وسیعی طیف وداخل جامعه، 

  .است شده هوبی از غیر های استان


