
بیــش از یــک ســال اســت کــه همــه گیــری کوویــد- ۱۹ همــه کشــورها و از جملــه کشــور مــا را درگیــر کــرده اســت. سیاســتگذاری در کشــور مــا در مواجهــه بــا ایــن ویــروس در امــروز و آینــده جــای مطالعــه دقیــق تــر 

ــا کوویــد- ۱۹ بــوده اســت، امــا بــه نظــر می رســد سیاســتگذاری ها نیــز در ایــن زمینــه  و عمیــق تــر دارد. اگــر چــه موضــوع تحریم هــای غیرمنصفانــه یکــی از مهمرتیــن موانــع و چالش هــای حکمرانــی در مواجهــه ب

ــا گذشــت بیــش از یکســال از همه گیــری و نیــز فشــارهای اجتامعــی وارده بــر کشــور و مهمــرت از آن تقلیــل تــاب آوری روانــی، اجتامعــی و اقتصــادی، مهمرتیــن ســؤال سیاســتگذارانه در  نقص هایــی داشــته اســت. ب

وضعیــت فعلــی شــیوه تعامــل حکمرانــی در رابطــه بــا ســفرهای نــوروزی 1400 مــی باشــد. صنــوف مختلــف، خانواده هــا و ســایر شــهروندان محــرتم بــا یــک ســؤال جــدی در فضــای عمومــی مواجــه هســتند کــه »عیــد 

امســال چــه خواهــد شــد؟«. ایــن ســؤال هــم جنبــه مدیریــت تعطیــات دارد و هــم مهمــرت از آن بخصــوص در رابطــه بــا صنــوف مختلــف در کشــور، از منظــر اقتصــادی مهــم و حیاتــی اســت کــه بخشــی از ایــن صنــوف 

نگاه شــان بــه بــازار ایــام عیــد و ســفرهای نــوروزی اســت. 

همــه ســاله ایــام نــوروز بــا افزایــش مســافرت های بیــن شــهری همــراه بــوده اســت. گزارش هــای ســال های قبــل حاکــی از ایــن اســت کــه اغلــب مســافرت ها بــا وســایل شــخصی و بــا اســکان در اقامتگاه هــای غیررســمی 

بــوده اســت. در بیــن مقاصــد گردشــگری نــوروز، شــهرهای شــاملی، مشــهد مقــدس، شــیراز، اصفهــان، خوزســتان و کیــش معمــوالً از مقبولیــت و تقاضــای بیشــرتی برخــوردار بوده انــد. در رشایــط پاندمــی کوویــد -۱۹، 

افزایــش تــردد زمینــه افزایــش انتقــال بیــامری را فراهــم می کنــد. بــه خصــوص اینکــه گونــه هــای جهــش یافتــه بــا اینکــه هنــوز در کشــور همگانــی نشــده اند امــا در برخــی از شــهرهای مقصــد گردشــگری بــا تراکــم 

بیشــرتی دیــده شــده اند و ایــن ســفرها می تواننــد گســرتش ایــن گونه هــا را نیــز ترسیــع مناینــد. ســفر رصفــاً جابجایــی نیســت و همــراه بــا افزایــش تعامــات و امــکان متــاس بیشــرت بیــن افــراد غیــر مرتبــط و در نتیجــه 

افزایــش احتــامل رسایــت بیــامری اســت. 

از ســوی دیگردرخواســت بــرای ســفرهای طوالنــی بــرای گروه هایــی از جامعــه کــه دچــار بحــران اقتصــادی شــده انــد احتــامالً در تعطیــات پیــرو کاهــش یافتــه اســت. امــا برعکــس، برخــی دیگــر بــه دلیــل خســتگی 

ناشــی از رشایــط تنــش زای ایــن بحــران احســاس نیــاز بیشــرتی بــه ســفر دارنــد. از طــرف دیگــر؛ ســفر نکــردن بــه خــارج از محــل زندگــی ممکــن اســت امــکان دورهمی هــای خانوادگــی و ابتــاء را در درون شــهرها افزایــش 

دهــد. از نظــر رشایــط کلــی، همه  گیــری فعلــی در ایــران در رشایــط بــا ثباتــی نیســت و تغییــرات افزایشــی در بیــش از یــک ســوم اســتان ها در طــی هفته هــای گذشــته بــه صــورت جســته و گریختــه گــزارش شــده اســت. 

چنانچــه طغیــان بیــامری رخ دهــد بــا توجــه بــه اینکــه در ایــام نــوروز معمــوالً بیامرســتان ها و مراکــز بهداشــتی ـ درمانی بــا ظرفیــت کمــرتی کار مــی کننــد و کارکنــان نظــام ســامت نیــز ســال ســختی را گذرانده انــد، 

احتــامل کاهــش کیفیــت و کمیــت خدمــات ســامت در ایــام نــوروز کامــاً قابــل پیش بینــی اســت. گردشــگری و ســفر از طرفــی یکــی از محورهــای کســب و کار در کشــور بــوده و محدودیت هــای ســختگیرانه در ایــن 

خصــوص ممکــن اســت باعــث بــار مضاعــف اقتصــادی بــرای بخش هــای مهمــی از جامعــه گــردد. بــه هنــگام تصمیم گیــری درخصــوص مدیریــت ســفر چــه از نظــر کنــرتل و پیشــگیری از گســرتش بیــامری کوویــد -۱۹ و 

چــه از نظــر جنبــه هــای اقتصادی ـ اجتامعــی و ســامت روان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

تدویــن گــزارش حــارض بــا بررســی شــواهد معتــرب و لحــاظ نظــرات خربگــی همــراه بــوده اســت. در ایــن راه ابتــدا شــواهد بیــن املللــی  ارائــه شــده توســط ســازمان جهانــی بهداشــت، مرکــز کنــرتل بیامریهــای ایــاالت 

متحــده آمریــکا و مرکــز کنــرتل بیامریهــای اتحادیــه اروپــا بــه همــراه نتایــج مقــاالت منتــره در مجــات معتــرب بررســی شــدند. در گام دوم شــواهد و مســتندات معتــرب بــا پژوهشــگران دانشــگاههای علــوم پزشــکی 

کشــور و شــبکه خربگــی از دو وزارتخانــه بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه اشــرتاک گذاشــته شــد. هــم اندیشــی نقادانــه و پویــای پژوهشــگران و شــبکه خربگــی باعــث جــرح و تعدیــل 

گزارشــهای مبتنــی بــر شــواهد بــرای تطبیــق بــا رشایــط جامعــه ایــران گردیــد و در نهایــت بــه جمــع بنــدی و نتیجــه گیــری ایــن گــزارش انجامیــد.
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2- روش شناسی تهیه گزارش

 3- بررسی متون و شواهد موجود 

کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 ومرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت

بررسی امکان سفر در رشایط پاندمی کووید 19

1- بیان مساله

جمهوری اسالمی اریان
شت و ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

معاونت تحقیقات و فناوری

کشورهای مختلف از راهربدهای گوناگونی به منظور محدود منودن سفرهای ملی و بین املللی استفاده کرده اند که بصورت کلی می توان آنها در چهار دسته کلی خاصه کرد1 :

بسته شدن کامل مرزهای ملی برای ورود یا خروج و یا هر دو  •

محدودیت کامل یا جزئی سفر در درون مرزهای ملی   •

غربالگری مسافران ورودی و خروجی   •

•  قرنطینه مسافران. 

محــدود کــردن مســافرت های بین املللــی از جملــه سیاســت های دولــت اســرتالیا بــرای کنــرتل همه گیــری کوویــد- ۱۹ بــوده اســت. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، پــس از محدودیــت ورود مســافران خارجــی )بويــژه 

مســافران ورودی از چیــن(، تعــداد مــوارد مثبــت و نیــز تعــداد مــرگ و میــر بشــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه در صورتــی کــه چنیــن محدودیت هایــی صــورت منی گرفــت، در روزهــای 

ابتدایــی مــاه مــارس ۲۰۲۰ بیــش از ۲۰۰۰ مــورد ابتــای مثبــت و نیــز بیــش از ۴۰۰ فوتــی رخ مــی داد. در حالیکــه پــس از اعــامل محدودیــت ســفرهای بین املللــی تنهــا حــدود ۵۰ تــا ۷۰ مــورد مثبــت در ایــن دوره ثبــت 
شــده اســت.2

ــر اســاس  ــز بیــن اســتانی در کنــرتل همه گیــری کوویــد- ۱۹ را می توانــدر مناطــق روســتایی آالســکا مشــاهده کــرد. ب ــر مثبــت محــدود منــودن ســفرهای درون اســتانی و نی ــا تأثی ــا اهمیــت در ارتبــاط ب ــه ب  دیگــر یافت

یافته هــای مطالعــه صــورت گرفتــه در ایــن منطقــه، بــا وجــود اینکــه بــار بیامری هــای تنفســی در ایــن ایالــت بســیار بیشــرت از ســایر ایالت هــا می باشــد، امــا اقدامــات ســختگیرانه دولــت محلــی در اجــرای سیاســت های 

فاصله گــذاری اجتامعــی و نیــز محــدود منــودن ســفرهای بین اســتانی و نیــز درون اســتانی باعــث شــده تــا در برخــی از روزهــای بهــار ســال ۲۰۲۰، حتــی یــک مــورد مثبــت ابتــاء بــه کوویــد- ۱۹ نیــز بــه ثبــت نرســد.3 

رونــدی افزایشــی مــوارد ابتــاء بــه کوویــد - ۱۹ بــه دنبــال افزایــش مســافرت ها را می تــوان در کشــورهای اروپایــی نیــز مشــاهده کــرد. بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه، افزایــش مســافرت های داخلــی و خارجــی باعــث 
شــده اســت تــا رسعــت انتشــار بیــامری بويــژه در کشــورهای مرکــزی اتحادیــه اروپــا، اســپانیا و فرانســه بصــورت چشــمگیری افزایــش پیــدا کنــد.4

ــاره  ــن ب ــد اتخــاذ سیاســت های مســافرتی سخت گیرانه ایســت. در ای ــد  -۱۹ نیازمن ــری کووی ــرتل همه گی ــا کن ــا می باشــد، ام ــه اروپ ــه ای در اتحادی ــه شــده اســت کــه اگرچــه آزادی یکــی از اصــول پای ــن رو توصی  از همی

می تــوان بــه کشــور اتریــش نــگاه کــرد کــه بــا اعــامل محدودیت هــای مســافرتی داخلــی و خارجــی ســخت گیرانه )کاهــش بیــش از ۹۵ درصــد از پروازهــا(، توانســت تعــداد مــوارد ابتــای خــود را در طــی ســه هفتــه 

بــه شــدت کاهــش دهــد. در حالیکــه بــر اســاس مدل هــای مطالعاتــی اگــر چنیــن سیاســتی را اتخــاذ منی کــرد، در پایــان بهــار ســال ۲۰۲۰، ممکــن بــود یکــی از باالتریــن میــزان هــای ابتــاء بــه نســبت جمعیــت را دارا 

باشــد .دیگــر یافتــه قابــل تأمــل در ارتبــاط بــا تأثیــر مثبــت محدودیت هــای مســافرتی در همه گیــری در مطالعــه ای کــه در مجلــه وزیــن ســاینس منتــر شــده اســت مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــده اســت. بــر اســاس 

یافته هــای ایــن مطالعــه کــه بــر اســاس داده هــای جمــع آوری شــده از رسارس جهــان بــه انجــام رســیده اســت، اعــامل محدودیت هــای مســافرتی از در اوایــل همه گیــری باعــث شــده اســت تــا رسعــت انتشــار بیــامری در 

جهــان بــه رسعــت کاهــش یابــد. بــه گونــه ای کــه درگیــری بســیاری نقــاط جهــان از میانه هــای مــاه فوریــه ۲۰۲۰ رشوع شــد، یعنــی حــدود دو مــاه پــس از اعــام همه گیــری در شــهر ووهــان. ایــن یافتــه نشــان می دهــد 

کــه اعــامل سیاســت های محدودیــت مســافرت بــه موقــع می توانــد از گســرتش بیــامری کوویــد -۱۹ بصــورت چشــمگیری جلوگیــری کنــد.5 

 بــر اســاس یافته هــای مطالعــه ای کــه اواخــر ســال ۲۰۲۰ منتــر شــده اســت، محــدود منــودن مســافرت ها در ایــاالت متحــده آمریــکا دارای تأثیــر بســیاری مثبتــی بــر کاهــش مــوارد ابتــاء و نیــز مــوارد مرگ ومیــر بــوده 

اســت. از همیــن رو پیشــنهاد منــوده اســت تــا بــا اعــامل سیاســت های مســتحکم در برابــر مســافرت های داخلــی و خارجــی، بــه ســمت کاهــش مــوارد ابتــاء و مرگ ومیــر در ایــن کشــور حرکــت کــرد.6 ژاپــن یکــی از 

کشورهایســت کــه همــواره عمــوم مــردم بــا سیاســت ها و برنامه هــای اعامــی دولــت همراهــی دارنــد. در طــی ایــن همه گیــری نیــز بــا وجــود اینکــه سیاســت های محدودیــت مســافرتی ســخت گیرانه ای اعــامل نشــده 

اســت امــا بــه دنبــال توصیــه دولــت بــرای کاهــش مســافرت، بشــدت مســافرت در میــان ژاپنی هــا کاهــش یافتــه اســت بــه گونــه ای کــه بــر اســاس شــواهد موجــود، شــاخص تراکــم جمعیتــی ایــن کشــور حــدود ۲۰ درصــد 

کاهــش یافتــه اســت. از همیــن رو، میــزان ابتــاء بــه بیــامری کوویــد- ۱۹ از حــدود ۷۰۰ مــورد مثبــت در مــاه آوریــل بــه کمــرت از ۵۰ مــورد مــورد مثبــت در اواخــر مــاه ِمــی رســید کــه می تــوان آن را یکــی از مثــرات 
کاهــش مســافرت های داخلــی و خارجــی در ایــن کشــور دانســت.7 

ــر  ــا تأثی ــاط ب ــر در ارتب ــای فوق الذک ــام مزای ــار مت ــت.8 در کن ــده اس ــت ش ــافرت یاف ــابقه مس ــت و س ــای مثب ــوارد ابت ــن م ــی بی ــه مثبت ــه رابط ــت ک ــان داده اس ــن نش ــور ژاپ ــری در کش ــه دیگ ــن، مطالع ــر ای ــاوه ب ع

محدودیت هــای مســافرتی بــر کنــرتل همه گیــری کوویــد- ۱۹، چنیــن سیاســت هایی دارای یکــرسی مــرات نیــز می باشــند. بــر اســاس شــواهد علمــی موجــود، زمین گیــر شــدن بیــش از ۹۰ درصــد از پروازهــای تجــاری در 

رسارس دنیــا می توانــد بــه ارائــه کمک هــای لجســتیکی و بردوســتانه بــه بســیاری مناطــق و کشــورهای مــورد نظــر جلوگیــری کنــد. از همیــن رو، ســازمان جهانــی بهداشــت نســبت بــه اعــامل سیاســت های ســختگیرانه 

در برابــر مســافرت های بین املللــی بســیاری از کشــورها ابــراز نگرانــی کــرده اســت. بــرای مثــال، اعــامل چنیــن محدودیت هایــی باعــث شــده اند تــا ســازمان های بین املللــی نتواننــد تجهیــزات و نیــز نیروهــای انســانی 

مــورد نیــاز را بــه بســیاری از کشــورهای آفریقایــی ارســال کننــد.9 



1- بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه ترویــج و تشــویق ســفر در ایــن ایــام میتوانــد آثــار جــران ناپذیــری در گســرش  بیــاری داشــته باشــد و نبایــد 

بــه عنــوان سیاســت اصلــی تلقــی شــود بلکــه تاکیــد بایــد بــر عــدم انجــام ســفر و حفــظ محدویــت تــردد گــردد و رعایــت دســتور العمــل هــای بهداشــتی 

بــرای جلوگیــری از بیــاری باشــند. 
2-  محدویــت هــای ســختگیرانه شــامل جریمــه و محدویــت خــروج و ورود بــرای مناطــق پــر خطــر نظیــر اســتان هــا و بخصــوص شهرســتانهایی کــه انــواع جهــش یافتــه در آنهــا دیــده شــده 

اســت بایــد اعــال گــردد.

3-  در ســایر مــوارد ضمــن تشــویق بــه عــدم ســفر بایــد بــرای کســانی کــه بــه هــر دلیــل گزینــه ســفر را انتخــاب مــی کننــد رشایــط را بــه نحــوی تغییــر داد کــه امــکان گســرش بیــاری بــه 

حداقــل برســد. ایــن اقدامــات شــامل مــوارد زیــر می توانــد باشــد:

    1 - 3 - محدودیت مسافر در اتوبوس ها، هواپیا و قطار که تا حدودی اعال شده در طول دوره تعطیالت باید با نظارت بیشری اعال گردد.

    2 - 3 - رعایــت بیشــر پروتــکل هــای بهداشــتی، کاهــش تراکــم و تجمــع؛ فراهمــی امکانــات محافظتــی و مراقبــت بــر اســتفاده از آنهــا در پایانــه هــای مســافربری، پایــگاه هــای خدماتــی 

بیــن راهــی، مراکــز گردشــگری و خریــد

    3 - 3 - رصــد روزانــه بیــاران جدیــد اعــم از بســری و رسپایــی در هــر شهرســتان و واگــذاری تصمیــم گیــری در خصــوص محدودیــت ورود و خــروج بــه شهرســتان هــا بــه فرمانداریهــا در 

صــورت افزایــش پیاپــی مــوارد در طــی ســه روز متوالــی

    4 - 3 - قرنطینه سختگیرانه مسافران ورودی از خارج کشور

    5 - 3 - فراهم نبودن امکان تفریح خانواده ها در فضاهای باز، مانند بوستان ها، که خطر کمری دارند؛ از جمله امکان حضور به صورت تجمعات کمر از 10 نفر

4- برنامه ریزی برای رهگیری بیاران و شناسایی مناطق ابتالی احتالی به صورت روزانه و برخورد مناسب با آنها

5-  روزآمدی پروتکل های تردد در فضاهای بسته نظیر مراکز خرید و سایر اماکن تجمعی

6-  نظارت و اعال قانون با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه

7-  آمــوزش عمومــی و افزایــش ســطح ســواد ســالمت مــردم در زمینــه نحــوه برگــزاری دورهمــی ســامل و کــم خطــر بــه ویــژه در فضــای آزاد و پرهیــز از دورهمــی هــای پــر خطــر در فضــای 

بســته

8-  پایش کالن وقایع به صورت مستمر در ایام پیش رو و پیگیری اپیدمی های کوچک

9-  ارتقاء نظام اطالع رسانی و جلب مشارکت مردم، کانالیزه کردن اطالع رسانی رسمی و پرهیز از بیانات متعارض

10-  طراحی خرب رسانی اقناعی با تاکید بر اینکه کمی صرب و تاخیر در سفر تا واکسیناسیون عمومی میتواند جلوی طغیان بیاری را بگیرد.

11-  تقویــت خدمــت رســانی در شــهرهای مقاصــد گردشــگری احتالــی در زمینــه آمــوزش و اطــالع رســانی، جلــب مشــارکت مســافران؛ جلــب مشــارکت ســاکنان؛ بیاریابــی فعــال و خدمــات 

ی بسر

12-  تشویق و پاداش مناسب برای کارکنان نظام سالمت، پلیس و قوه قضائیه و سایر مشاغلی که در ایام تعطیالت نوروزی به این خدمات می پردازند.

4- چکیده هم اندیشی موافقان و مخالفان سفرهای نوروزی

مخالفان سفرهای نوروزی موافقان سفرهای نوروزی شاخص

واکسیناســیون  بیــاری،  انــگاری  عــادی  خطــر،  ضعیــف  درک 

و  شــواهد  نداشــن  عمومــی،  رویکــرد  نبــود  ایــران،  در  ضعیــف 

مصایــق بــه منظــور سیاســتگذاری، نبــود تحلیــل عمیــق، ضعــف 

پیشــگیرانه،  هــای  )پروتــکل    reopening هــای  شــاخص  در 

ظرفیــت تســت، ارزیابــی اپیدمیولوژیــک، ظرفیــت نظــام ســالمت(

حذف استان های درگیر از برنامه

 نسخه محلی تا عمومی و ملی 

شناسایی اماکن پرخطر

 پیش بینی وضعیت پالتو کشور بر اساس مدلهای دانشگاه واشنگن تا 4 ماه آینده 

وضعیت رضایت بخش در کشور

 سفر همراه با کنرل و نظارت

سیاستگذاری و اپیدمی سفر

ــر ــرگ و می ــار م ــش ب ــرل، کاه ــل کن ــای غیرقاب ــیوع ه ــری از ش جلوگی بار منفی سفر نرفن، فشار روانی به افراد و خانواده ها، مسائل اقتصادی صنوف بخصوص 

هتلداران و ...، سفر کنرل شده

پیامدهای لغو سفر

ــه انعطــاف  ــران ک ــردم ای ــگ م ــی، فرهن ــی اجتاع ــی عدالت ــاس ب احس

ــع  ــدام موان ــر ک ــه ه ــفر ک ــف س ــاد مختل ــد، ابع ــی تاب ــری را برمن پذی

در  بخصــوص  ســفر  پرمخاطــره  ارتباطــات  دارد،  هایــی  چالــش  و 

اطالعــات  نداشــن  دور،  راه  مســیرهای  در  و  شــخصی  ســفرهای 

ــص ــای ناق ــتگذاری ه ــا و سیاس ــری ه ــم گی ــفرها و تصمی ــع از س جام

لغــو ســفر مســاوی اســت بــا دورهمــی هــای خانوادگــی، پروتــکل ســفر بــی خطــر، توجــه بــه 

ــه شــاخص هــای  ــرای آن، توجــه ب ــل خطــر و ســناریو نویســی ب ــوع ســف، تحلی ــاوت در ن تف

ــه  ــردم، قرنطین ــه م ــع اطــالع ب ــان شــفاف و رسی ــانی و جری ــای اطــالع رس reopening، کاناله

ــه  ــات ب ــکل هــا و تصمی ــاری، پروت ــق بی ــری دقی مســافران خــارج از کشــور، سیســتم رهگی

ــوروز ــد ن ــای عی ــت در روزه ــان دول ــه کارکن ــادش ب ــام پ ــردم، نظ ــارکت م ــش مش روز، افزای
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کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 ومرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت

بررسی امکان سفر در رشایط پاندمی کووید 19
جمهوری اسالمی اریان

شت و ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
معاونت تحقیقات و فناوری
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