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  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠٢٢سپتمبر  ٠٤

 !پابرجاست  چين ھمچنان»  کوويد صفرئیپويا« 

 
 در بسياری از نقاط جھان در حال ايجاد آشوب ھستند، ١٩- که اوميکرون و ساير سويه ھای ويروس کوويدئیاز آنجا

  .معضالت اين پاندمی جھانی ھمچنان پابرجاست

 در سراسر جھان تا ١٩- کوويدۀد شدئيأدھد که تعداد موارد ت نز نشان میھای مرکز منابع کروناويروس جانز ھاپکي داده

 .اند  ميليون نفر جان خود را از دست داده٦.٥ ميليون نفر فراتر رفته است و نزديک به ٦٠٣مبر از اول سپت

 و بيش از يک ميليون مرگ ء ميليون مورد ابتال٩٤.٥بر اساس مرکز منابع کروناويروس، در اياالت متحده بيش از 

-ارستان کودکان نشان می دھد که کوويدو انجمن بيم (AAP) مريکااکادمی اطفال اآخرين گزارش . گزارش شده است

 درصد از کل موارد در سراسر اين کشور را تشکيل می ١٨.٤ ميليون کودک مثبت شده است که ١٤.٤ بيش از ١٩

  .دھد

ھای اياالت متحده منتشر شد، از زمان  ل و پيشگيری از بيماریو که روز چھارشنبه توسط مرکز کنترئیھا بر اساس داده

. ميد به زندگی در ھنگام تولد در اياالت متحده به طور کلی بيش از دو سال و نيم کاھش يافته استگيری، ا شروع ھمه

 و بزرگترين ١٩٩٦ سال کاھش يافت که کمترين ميزان از سال ٧٦.١ به ٢٠٢١اميد به زندگی در اين کشور در سال 

  . سال گذشته است١٠٠کاھش دو ساله در 

 در حال گسترش است که توسط نوع بسيار عفونی اپانجکروناويروس در ھای  در ھمين حال، موج ھفتم عفونت

داده ھای مرکز منابع کروناويروس نشان می دھد که موارد آلوده در اين . کند بيماران را مبتال می BA.5 اوميکرون

  . ميليون نفر رسيده است که باالترين رقم در جھان است٥.٥ روز به بيش از ٢٨کشور در 
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ات  حتی از اين ھم بدتر شود، از اين رو سيستم مراقبت ھای بھداشتی اين کشور برای انجام خدموضعيت ممکن است

ھای   ملی بيماریؤسسۀمتوسط بر اساس ارزيابی آخرين وضعيت عفونی . حمل و نقل اضطراری به موقع تالش می کند

 بر کيفيت درمان نيز تأثير گذاشته ١٩- دگيری کووي مدت ھمه عفونی کشور، غيبت کارکنان بھداشتی به دليل تأثير طوالنی

  .است

 ۀپيش بينی می شود در طی چند ھفت: ست گفتگادر اروپا در بيانيه ای در ماه ی سازمان جھانی بھداشت ئمدير منطقه 

  .د شده از زمان شروع ھمه گيری برسدئي ميليون مورد ابتالی تا٢٥٠آينده، اروپا به مرز تعداد 

 ميليارد نفر جمعيت، اولين کشوری بود که اين ھمه گيری ١.٤جمعيت ترين کشورھای جھان با چين به عنوان يکی از پر

ھای انبوه چين از آمار مشابه  طی دو سال گذشته، سياست پويای کوويد صفر و آزمايش. ل درآوردورا تحت کنتر

  . است جلوگيری کرده،شود يافته ديده می وحشتناک مرگ و ميری که در برخی از کشورھای توسعه

گيری با حداقل  ل درآوردن اين ھمهوسياست پويای کوويد صفر در چين با ھدف تحقق صفر مورد عفونت و تحت کنتر

 ۀاين سياست از سالمت افراد محافظت می کند و تضمين کنند. ترين زمان ممکن برقرار شد  اجتماعی و در کوتاهۀھزين

  .دور ماندن ويروس از زندگی عادی افراد است

 فکر ً قبالًاساسا«: ل و پيشگيری از بيماری ھای چين به گلوبال تايمز گفتوو اپيدميولوژيست ارشد مرکز کنتروو زوني

ای برای  رسد که ھيچ روش ساده ھا مھار کرد، اما اکنون به نظر می ني را از طريق واکس١٩-توان کوويد کرديم می می

گيری و سويه ھای  ترين سالح ما در مھار اين ھمه ا مھمھ نيل آن وجود ندارد، مگر با اقدامات جامع، اگرچه واکسوکنتر

  ».آن از جمله اوميکرون ھستند

چين به عنوان . کند گيری و رشد اقتصادی کمک می ل ھمهوسياست پويای کوويد صفر ھمچنين به ايجاد تعادل بين کنتر

، ٢٠٢١در سال . ظاھر شد رشد کرد، ٢٠٢٠پرجمعيت ترين کشور جھان، به عنوان تنھا اقتصاد بزرگی که در سال 

  . درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت٨.١توليد ناخالص داخلی آن 

ھا منجر به تعطيلی موقت بنادر و  در حالی که اين محدوديت«:  نوشتبيجينگ جيمز مايگر، خبرنگار بلومبرگ در

  »اند گيری عبور کرده هھا شده است، صنايع اين کشور تاکنون به طرز قابل توجھی آسيب نديده و از ھم کارخانه

روی ديگر اين اتفاقات، افزايش «: که ممکن بود اين اتفاق به شکل ديگری رقم بخورد گفت وی در ادامه با اشاره به اين

 ».مين جھانی را متوقف کند و تورم را باالتر ببردأ عفونت ھا و مرگ و مير است که می توانست زنجيره ھای تۀگسترد
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