اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﭘﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎ؛ اﯾﺠﺎد
ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪای دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای واﮐﺴﻦ و ﺗﺴﺖ
ﮐﺮوﻧﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن از ﯾﮏ
»ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ« – ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ – ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی
ﻓﺮاﻣﺮزی در دوران ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻻﯾﻦ« ،اﻣﺮوز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺒﺎت
رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن» ،اورﺳﻮﻻ ﻓﻦ در ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد واﮐﺴﻦ زدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺴﺖ آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻗﺮار اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ »ﻓﻦ در ﻻﯾﻦ« در ﺗﻮﺋﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ» :ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺰ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ را

آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه رﻓﺖ و آﻣﺪ – ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﺎری ﯾﺎ
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ – در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻪ را ﺑﺪﻫﺪ«.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷ﻣﺎرس ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ  ۲۷اﺳﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ واﮐﺴﻦ«

ﺧﻄﺎب ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن
ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﺷﺎن
واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارد ،ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺰاری را ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺴﺖ و واﮐﺴﻦ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻃﺮح اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ راهاﻧﺪازی و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺗﺎ آﻏﺎز ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،روﯾﺘﺮز ﮔﺰارش داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آنﻫﺎ در ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

