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Isolation, quarantine, social distancing  
and community containment: pivotal role for old-style public 

health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. 
Translated by Sadeghi M. 

Dept. of Cell and Molecular Biology, Faculty of Science, Semnan University, Semnan, I.R. of Iran 
Abstract 

New coronavirus as a pandemic threatens whole world. This virus as a member of coronavirus family has 
new and unknown characteristics and no vaccine or treatment agent has been developed for this infectious 
disease. Regarding the successful experience of public health measures in SARS outbreak controlling and 
haltering, the infected countries have applied these proceedings widely to control new coronavirus 
infection. The greatest concern could be that this novel virus behaves epidemiologically like influenza 
viruses, will challenge all old-fashioned public health actions. 

 

  ؟خواهد شدرفع  ويروس كروناگيري  هاي همه چه زماني محدوديت
  !نه پيش از اين اقدامات

  *ساقي نورايي، حورا بحرالعلوم، سعيد امين زاده
  ، گروه مهندسي زيست فرايندزيست يطصنعت و مح پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، پژوهشكده زيست فناوريتهران، 

 aminzade@nigeb.ac.ir :پست الكترونيكي: مترجم مسئول *

  .كند صورت صحبت مي ماسكام اينگلز، كارشناس امنيت بهداشتي جان هاپكينز، در مورد لزوم آزمايش گسترده، تجهيزات محافظتي و 
  

  

كه بسياري از كشورها نااميدانه در تالش براي كاهش  حالي در
ند؛ جاي تعجب هستسرعت گسترش ويروس كروناي جديد 

متحده تصميم به بازگشايي اماكن عمومي  دارد كه چطور اياالت
يك انديشكده "ي كارآفريني آمريكايي،  موسسه .گيرد مي

ه اخيراً گزارشي را منتشر كرده است ك "گذاري عمومي سياست
توسط اسكات گوتليب، كميسر سابق اداره غذا و داروي 

متحده منتشرشده است كه چهار مرحله را براي بازگشايي  اياالت
دستورالعمل براي بازگشايي  "دهد  اماكن عمومي ارائه مي

اين دستورالعمل كه در حال حاضر در  مرحلهاولين  ."مجدد
شدن شيوع شامل كند  كه استآن متحده در حال انجام  اياالت
، نظير تعطيلي فيزيكي يگذار فاصلهجديد با اقدامات  يها عفونت

در قدم بعدي ايالت  .است خانه ي افراد درمدارس و دور كار
تواند بازگشايي مجدد انجام دهد كه توانايي  متحده زماني مي

و افراد  19-كوويد مبتال بهشناسايي، آزمايش و جداسازي افراد 
با اين حال رعايت . ا را داشته باشده در تماس نزديك با آن

 يدر قدم سوم زمان. همچنان ضروري است يگذار فاصله
برداشته شود كه يك روش  مانده يباق يها تيمحدود تواند يم

درماني مؤثر يا واكسن در دسترس باشد و در قدم آخر بعد از 
كالني در  يها يگذار هيگيري الزم است سرما رفع اين همه

گيري  بهداشتي جهت آماده سازي با همه يها تحقيقات و مراقبت
  .احتمالي بعدي صورت گيرد

تام اينگلزبي، مدير مركز امنيت بهداشتي در دانشكده بهداشت 
و يك متخصص آمادگي در  -عمومي جان هاپكينز بلومبرگ 

اند به  ارائه دادهكه هايي  گزارشبا  –گير  برابر بيمارهاي همه
محققان آمريكايي با . اند بررسي بهتر شرايط فعلي كمك كرده

معيارهايي كه كشور بايد  نيتر در مورد برخي از مهماينگلزبي 
  .اند باشد صحبت كرده افتهي ها دست قبل از بازگشايي مجدد به آن

اين موارد شامل كاهش تعداد افراد مبتال، توانايي تست تمام 
تجهيزات كافي براي محافظت از كاركنان،  هم آوردنفراافراد، 
هاي شديد بهداشتي و استفاده از ماسك براي عموم مردم  مراقبت

  .باشد مي
  ] استمتن ويرايش شده مكالمه در ذيل آمده  [

كه با خيال راحت  برخي از موارد اصلي كه بايد قبل از آن
  چيست؟فتد اهاي جامعه را برطرف كنيم اتفاق بي محدوديت
 يگذار كم كردن فاصله قصدهر كشور مبتال كه : مورد اول

را طي دو هفته بيماري  ابتال به بايد روند نزوليدارد اجتماعي را 
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به عالوه بهتر است كه كشورهاي . داشته باشد قبل از اين اقدام 
تا وضع خود را به خوبي با توجه  قرار دهد مدنظر نيز را همسايه

  .ابي كندبه مناطق مجاور ارزي

در حال . تست تشخيصي گسترده است انجام قابليت دومورد م
هاي ويژه تمركز بر  ها و مراكز مراقبت حاضر در بيمارستان

 رسيد؛ اما بايد به جايي "دكه بايد باش البته" استبيماران حاد 
داشته باشد بتواند در همان روز  19-كوويدكه هركسي كه عالئم 

ما همچنين بايد در حال ايجاد يك . تست دهد و نتيجه بگيرد
آزمايشات سرولوژيكي يا : ويراستار[ باشيم كابتكار سرولوژي

نشان دهد كه آيا شخص قبالً به  تواند يمبتني بر آنتي بادي م
  ].ممكن است مصونيت داشته باشديا مبتال شده و  19-كوويد

مورد سوم داشتن تجهيزات كافي محافظت فردي به ميزان كافي 
اي كه پزشكان  گونه شده، به بيني تأمين نيازهاي فعلي و پيشبراي 

افزايش احتمالي  توانايي مقابله با بيمارستان درو پرستاران و كا
 را داشتهاجتماعي  يگذار بيماران به دنبال رفع محدوديت فاصله

هاي بهداشتي بايد از نظر  مراقبت يها ستميباشند؛ بنابراين س
ظرفيت بيشتري براي مراقبت از افراد  ؛ وتر شوند تجهيزات آماده

  .وجود داشته باشدبيمار نيز 
نهايت، آخرين مبحث موردتوجه توانايي انجام آزمايشات  و در

جداسازي، : خيلي سريع براي يافتن موردهاي جديد است
اين همان كاري . رديابي موردهاي جديد و مديريت افراد مبتال

داشتي طي دو ماه هاي به مراقبت دراست كه مسئوالن و كا
هايي است  ها روش اين. دادند انجام مي شدت گذشته در آسيا به

گذاري  كه ممكن است در صورت رفع محدوديت فاصله
پس از مرتفع نمودن رشته  .ي امنيت باشد كننده اجتماعي تأمين

، اثر آنها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و بتوان ها تيمحدوداي از 
 ختياگر اوضاع به هم ري را كنترل كرد تا ريگ همهمثل قبل اين 

 بتوان شروع به باال رفتن كرد يا مالحظه طور قابل و موارد ابتال به
 .ازگشتبه مرحله اوليه ب

 انيتوجه تعداد مبتال از نظر روند ابتال، در مورد كاهش قابل
در مدت زمان دو هفته در  روسيبه عفونت با كرونا و ديجد
  ؟داريدچه نظري ت مختلف االيا

دانيد كه اگر در روزهاي اوج ابتال به كرونا  طوركلي مي بله به
نفر به تعداد بيماران اضافه  500متحده روزي  ويروس در اياالت

شدند هدف بايد اين باشد كه طي دو هفته پشت سرهم تعداد  مي
 300، 350، 400، 450مثالً روزانه  .بيابدمبتاليان سير نزولي 
اساساً كاهش تعداد افراد مبتال اميدوارانه . مورد جديد ثبت شود

يستند خواهد بود، درست است؟ اين اعداد تعداد مطلق ن
دانستن عدد دقيق بسيار دشوار خواهد بود چراكه اياالت "

؛ اما در حالت ايده آل اين عدد "هايي باهم دارند مختلف تفاوت

 قدر كم باشد كه شانس بااليي براي شده بايد آن در نظر گرفته
  .افزايش مجدد موارد ابتال وجود نداشته باشد

و اطالعات چگونه  شاتيبا در نظر گرفتن كم بودن آزما
 ليدل ممكن است؟ است يروند واقع نيكه ا ميبفهم ميتوان يم
قرار  شيتحت آزما يباشد كه افراد كمتر نيا ينزول ريس
  .رنديگ يم

 كه استو به همين دليل واقعاً نياز  بله اين نكته بسيار مهم است
 يها ، تست19-كوويدعالئم بيماران سرپايي  بابراي افرادي 

 19-كوويد كه آنجا و از( .وجود داشته باشدسريع در محل 

 بايد شبيه به آنفوالنزاي معمولي باشد آزمايش تشخيصي تواند يم
وقتي با آنفوالنزا سروكار  .)متمايز كندآنفوالنزا  آن را از بتواند

داريم الزم نيست بدانيم بيمار در چه زمان و شرايطي عالئم 
اين كمتري دارد اما در مورد ويروس كرونا واقعاً الزم است كه 

اكنون ما از اين امر يعني مورد  ؛ اما همقرار بگيرد مدنظرموارد 
امري اما اين  ،داريم  آزمايش قرار دادن تمام افراد بسيار فاصله

اكنون آزمايشاتي وجود دارند كه به صورت  هم. تصور است قابل
تنها پنج  Abbott testبراي مثال آزمايش . شوند آنالين انجام مي

وپنج دقيقه  يك تست سريع ديگر حدوداً چهل. برد قه زمان ميدقي
  .برد زمان مي

تواند به ما  شما به تست سرولوژيكي اشاره فرموديد كه مي
آيا اين . شته استبگويد چه كسي در معرض ويروس قرار دا

گرايانه است كه تصور كنيم به چنين قابليتي به زودي  واقع
  دست پيدا خواهيم كرد؟

كنم كه تعدادي  فكر مي. استگرايانه  كنم اين واقع بله من فكر مي
ام  امروز دريافت كردهي ا هيشركت وجود دارند؛ براي مثال، اطالع

شده بود كه سازمان بهداشت و  كه در آن به اين مطلب اشاره
وجود دارد كه در حال  Henry Scheinسالمت جهاني به نام 

اين نكته كه  توجه بهبا  است،بادي  فروش تست سريع آنتي
  .دشو نتيجه آن در حدود پانزده دقيقه مشخص مي

بار  تواند به ما بگويد افرادي كه يك مي ها شياين مدل آزما
توانند  اكنون ايمن هستند و مي اند هم اين بيماري را داشته

  بدون در خطر بودن به سبك زندگي سابقشان برگردند؟
ر اين زمان الزم است كه كنم د من فكر مي. اين آرزوي ماست

هاي بهداشت ملي  يك تصميم محكم و قطعي توسط سازمان
هاي سالمت و  ها و سازمان مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري"

ايجاد  مبني بر در مورد اينكه آيا شواهد كافي ،"بهداشت
بر اين طوركلي، باور  اما بهگرفته شود؛  وجود دارد مصونيت

 ،كه احتماالً تا حدي مصونيت بعد از ابتال ايجاد خواهد شد است
 ايده آل؛ اين يك مشخص نيستمصونيت  مدت زمان وجوداما 
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 مردم ،طور قطعي اعالم شود كه اين مورد به هنگامي است و
مدركي داشته باشند كه بدون اينكه خودشان را در  توانند يم

قادر ندازند معرض خطر قرار دهند يا ديگران را به خطر بي
  .برگردند زندگي طبيعيبا اطمينان بيشتري به  خواهند بود

براي تأمين نياز  ،مختلف االتيشما همچنين گفتيد كه ا
پزشكان و پرستاران بايد از تجهيزات حفاظتي كافي برخوردار 

منظورتان اين است كه تا قبل از انجام اين كار نبايد . باشند
  ؟شوندها برطرف  محدوديت

هاي بهداشتي و درماني  تمراقب كادركنم كه ما مديون  مي من فكر
ها را رفع كنيم و مجدداً ريسك  خود هستيم؛ اگر محدوديت

اين  ها مارستانيموارد ابتال را افزايش دهيم بدون آمادگي در ب
امكان وجود دارد كه پزشكان و پرستاران را مانند وضعيتي كه 

در معرض ) بيماري استواقع منظور پيك  در( گذرانند ياكنون م
در بسياري از . اساساً يك بحران استخود كه  خطر قرار دهيم

شود و يا تجهيزات در  مناطق، از آنان به خوبي محافظت نمي
 بود كهمطمئن  بايدبنابراين  است،دسترس آنان بسيار محدود 

مشكل تأمين فيزيكي گذاري  قبل از برداشتن طرح فاصله
  .شده باشد طور كامل رفع تجهيزات به
شده است كه آيا افراد جامعه بايد از  زيادي  يها اخيراً بحث

ماسك صورت استفاده كنند يا خير، به خصوص با وجود 
به ) CDC( ها يماريبمركز كنترل . هاي پزشكي كمبود ماسك

اي را در اجتماع  هاي پارچه ها توصيه كند كه ماسك آمريكايي
اي  تواند فايده هايي مي ششكنيد چنين پو فكر مي ؛استفاده كنند
  داشته باشد؟

هستيم  يا نظر من در مورد اين بحث اين است كه ما در مرحله
نكردن بيشتر اين در مقايسه با استفاده از  كه فايده استفاده كردن

از بيماري انتقال براي اين است كه توجيه كننده و دليل  است
اميدواريم كه ما . افراد بدون عالمت شواهد كافي وجود دارد

كند در اين شرايط موجود در  هركسي كه احساس بيماري مي
ي در تغيير وجه چيو پوشيدن ماسك به ه كشور، در خانه بماند

شما اگر بيمار هستيد بايد در  .كند ينموضع خانه ماندن ايجاد 
اما براي افرادي كه بيرون هستند و احساس سالمت  ،خانه بمانيد

ه از ماسك براي كاهش ترشح آب بيني يا ي استفاد كنند ايده مي
؛ استهنگام سرفه، عطسه و يا بلند صحبت كردن  بهدهان 

شواهدي مبني بر جلوگيري كامل از انتقال بيماري با استفاده از 
اما يكي از عناصر اصلي كنترل عفونت در  وجود ندارد،ماسك 

شما . شود بيمارستان چيزي است كه به آن كنترل منبع گفته مي
هاي خطرناك ايجاد ذرات معلق در  كنيد با كاهش روش عي ميس

هاي ديگر منبع عفونت را كاهش دهيد و در اين  هوا يا به روش
  .ها نوعي كنترل منبع در سطح فردي خواهند بود حالت، ماسك

دهد كه در شرق آسيا، استفاده از ماسك  مشاهدات نشان مي
طوركلي  سيا بهدانيم كه كشورهاي شرق آ روتين شده است و مي

علت اين درصد  .اند تر بوده گيري از ما موفق در كنترل اين همه
رسد كه استفاده  اما به نظر مي يست،ندقيقاً مشخص موفقيت آنان 

  .كننده بوده است نوعي كمك هاي عمومي به از ماسك در مكان
  بهداشت و پزشكي علمي آمريكا

هاي  كها، آيا الزم نيست ماس با توجه به كمبود ماسك
را ) هاي جراحي و ماسك N95هاي تنفسي  ماسك(پزشكي 

  براي كارمندان خدمات درماني رزرو كنيم؟
كافي براي كاركنان درماني وجود ندارد پس هيچ ماسك   ماسك

 يا عده .پزشكي نبايد توسط عموم مردم مورداستفاده قرار گيرد
را از پارچه و يا  مورد نياز خود شان ماسكداز مردم خو

هايي را به  توانند چنين پوشش يا مي ؛كنند هايشان تهيه مي لباس
ها را از  يا آن و صورت آنالين و يا از بازار محلي تهيه كنند

براي . دارند، درست كنند پيراهن يا پارچه ديگري كه در خانه
اميدوارم   .رنديبگ كمك designs onlineاز سايت توانند يم مثال
به زودي راهنمايي در اين مورد  )CDC(ها يماريب كنترل مركز كه

در مورد طراحي ماسك كه كنم  كه من تصور مي انجام دهد چرا
استفاده از . تواند براي مردم مفيد واقع شود مي مركزپيام اين 

گذاري فيزيكي تواند جايگزين فاصله  وجه نمي ماسك به هيچ
ماندن در خانه در هنگام ي و متر يسانتصدوهشتاد  فاصله حفظ"

ما نبايد هيچ شانسي را براي بيمار شدن و باشد   "بيمار بودن
  . ايجاد كنيم

 ها يماريب كنترل مركز نظيرمراكزي  اينكهكنيد  آيا فكر مي
اند كه شروع به استفاده از  پيش از اين به مردم نگفته

  ؟هاي خانگي كنند اشتباه بوده است ماسك
گيري، هرچه  بيمارهاي همه انواعمن معتقد هستم كه در تمام 

بسياري مطالب منتشرشده  .گيرند گذرد مردم بيشتر ياد مي مي
هاي عمومي فايده اي  سكاستفاده از ما"كه  دارند عنوان مي

به اعتقاد  "؛ميابيايم شواهدي از فايده آن ب ما نتوانسته"يا  "ندارند؛
كنم چيزي كه درگذر زمان  ؛ اما من فكر ميمن صحيح نيست
و در  ي اول روش انتقال اين ويروس بود آموختيم در درجه

ي دوم بيشتر شواهدي در مورد انتقال بدون عالمت به  درجه
يم؛ از ديد من بهتر است كه دهان و بيني مردم ا دست آورده

  .پوشيده شود حتي اگر آنان عالمت بيماري را نداشته باشند
هايي الزم است كه مردم از ماسك استفاده  در چه موقعيت

كنند؟ آيا الزم است كه در تمام زماني كه بيرون هستند 
هايي كه براي مثال در  فقط در زمان ايماسك بزنند و 

  ها هستند؟ فروشگاه
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 ،كنم الزم است وقتي در تعامل با افراد ديگر هستيد من فكر مي
وقتي به . مخصوصاً در فضاهاي بسته از ماسك استفاده كنيد

تنهايي به  رويد يا اگر به همراه سگ تان براي قدم زدن مي
رويد و قصد نداريد با ديگران رودررو شويد  سواري مي دوچرخه

كنم استفاده از ماسك ضروري  من فكر مي-و يا چيزي شبيه اين
رو، در اطراف  يك پياده نيست؛ اما معتقد هستم اگر قرار باشد در

و به خصوص  تعامل باشيدافراد ديگر قرار بگيريد و با مردم در 
يا اگر يك كارمند د؛ داخل مكان سربسته باشي ديخواه ياگر م

اگر مجبور  ؛كه به محل كار برويد ديباش يهستيد و مجبور م
اگر در فروشگاه مواد  ؛هستيد از اتوبوس يا قطار استفاده كنيد

كنيد، استفاده  پزشك كار مي يا در مطب پزشك يا دندانو  غذايي

گير  اين يك بيماري همه. از ماسك برايتان ضروري است
حتي اگر  موارد احتياطي را رعايت كنيمسابقه است و ما بايد  بي

كم  بيماري اگر روند نزولي. نباشيم ها مطمئن از فوايد كامل آن
كنم  باشد، فكر مي نيز يپيشگيرانه ديگر يها باشد و نياز به راه

  .را بايد رعايت كنيم شده گفتهموارد 
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Abstract 

When Can We Lift the Coronavirus Pandemic Restrictions? Not Before Taking These Steps. The 
American Enterprise Institute, a public policy think tank, recently released a report co-written by former 
U.S. Food and Drug Administration commissioner Scott Gottlieb that offers a four-phase “road map to 
reopening.” The first phase involves slowing the spread of new infections with physical distancing 
measures, such as closing schools and having people work from home. In the second step, individual 
states can reopen when they have the capacity to identify, test and isolate most people with COVID-19 
and their close contacts—but some distancing will still be required. In the third, remaining restrictions 
can be lifted when an effective therapy or vaccine becomes available or when data show widespread 
immunity. The final stage, after the current pandemic is over, will be to invest heavily in research and 
health care to prepare for the next one.  

 

 

                                                 
1 Tanya Lewis 


