ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻄﯽ اﻓﺮاد از
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺗﺨﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده
اﻧﺪ.

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ از وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﻣﮑﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ ای از ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از
اﻫﺎﻟﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ،در ﭘﺎرک ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه از ﺟﻤﻊ
آوری داده ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ

اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻨﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از داده ﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ )در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ( و داده ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران در ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ

ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻗﻄﺎر رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

ﭼﯿﻦ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮد روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اپ وﯾﮋه را روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اپ ﯾﮏ  QRرا ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ورودی ﻣﺘﺮوﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﮑﻦ ﮐﺪ اﻓﺮاد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد رﻧﮓ ﺳﺒﺰ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ .رﻧﮓ زرد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﺮ روز اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ  14روزه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ

اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺎﯾﻮان
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺼﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ )در ﻋﺮض ﺣﺪود  15دﻗﯿﻘﻪ( وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ
از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی از ﻣﺤﺪوده ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﺧﻄﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرت ﻫﺎی
اﻋﺘﺒﺎری ،داده ﻫﺎی ﻣﮑﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻟﻮده ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪون ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی آﻟﻮده
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
دوﻟﺖ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﮋه ای ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل

ﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

اروﭘﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ووداﻓﻮن و داچ ﺗﻠﮑﺎم ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺗﺮﯾﺶ ،آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ
اﻓﺮاد و ﻧﻘﺎط ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ،داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺸﺪار ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﺒﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﭙﺎدی داده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ 19-و دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼل
ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

روﺳﯿﻪ
روﺳﯿﻪ ردﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﻟﺖ
ﺳﻔﺎرش ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار را داده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ  SMSﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺒﺘﻼ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد را از
دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﮑﻮ از اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﮔﻔﺘﻪ

اﻧﺪ.

اﯾﺮان
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﺑﺘﺪا اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ« ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ
از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺣﺬف ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اپ را ﺑﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺣﺬف آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ» .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ،وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از دادهﮐﺎوی اﻃﻼﻋﺎت  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ  /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد
ﺗﺎﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎزی از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﻠﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎز را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ً
اﺧﯿﺮا در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺸﺪار ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ روش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻫﺸﺪار ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﺑﺘﻼی وﯾﺮوس ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از او از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی  190و  4030ﺑﻪ ﻃﻮر  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻮاﻻﺗﺘﺎن در ﻣﻮرد وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  4030ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از

ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻌﺪادی ﺳﻮال از ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ  13ﻓﺮوردﯾﻦ در ﮐﻞ  67ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ

)ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد اﻇﻬﺎری( ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎﮔﯿﺮی وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ادوارد
اﺳﻨﻮدن در ﻣﻮرد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
از اﻓﺸﺎی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

