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تأثیر رعایت و عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى در تجمعات مختلف 
(مذهبى، فرهنگى، جشنواره ها و مراسمات) بر انتشار بیمارى کووید-19

کمیته ساماندهى تحقیقات کووید- 19 و
 دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى- درمانى شیراز

مقدمه

تأثیر جشنواره، فستیوال و کارناوال ها بر کووید-19
از ابتدای رشوع اپیدمی، تجمعات مختلف نقش بسزایی در انتشار این بی�ری در رسارس جهان داشته است. بطوریکه بر اساس مطالعه انجام 
شده در چین ارتباط قوی بین خروج مسافران از شهر ووهان قبل از فستیوال بهاری و افزایش شیوع بی�ری در �ام استان های چین دیده شد 
و حدود ٥ میلیون نفر قبل از ٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ به دلیل عجله ای که برای سفر به جشنواره بهاری داشتند، این شهر را ترک کردند. بین ١٠ ژانویه 
٢٠٢٠ و ٢٤ ژانویه ٢٠٢٠، ٩١/٦ درصد از مسافرین خارج شده از ووهان به ١٠٠ شهر دیگر چین سفر کرده اند و مناطقی که نسبت باالیی مسافر 
ورودی از ووهان داشتند، نسبت باالیی از موارد کووید-١٩ را نیز گزارش کردند و در نتیجه ارتباط مثبت قوی بین نسبت مسافران خارج شده 
از ووهان و نسبت موارد کووید-١٩ در ١٠٠ شهر پذیرای مسافران ووهانی دیده شد. در مطالعه دیگری محققان با استفاده از نتایج مدل سازی 
نشان دادند که برگزاری فستیوال می تواند مقدار R0، تعداد دفعات �اس در طول جشنواره و تعداد افراد عفونت یافته را به میزان ١/٣ تا ١٠٠ 
برابر افزایش دهد. مطالعه ای با عنوان "تأثیر تجمع کنکور در مقاطع مختلف در روند اپیدمی کووید-١٩" با ١٩٨ هزار داوطلب کنکور انجام  
شد. این مطالعه از ١٥روز قبل از رشوع کنکور و یک ماه بعد از آن افراد را مورد پیگیری قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد که اگر �امی پروتکل

 ها از جمله رعایت فاصله ٢ مرتی بین صندلی ها، تهویه مناسب محیط، استفاده از ماسک، جداسازی افراد مبتال و مشکوک و دارای عالئم و 
بهداشت دست ها رعایت گردد، افزایشی در تعداد مبتالیان وجود ندارد و بروز موارد مثبت در افراد کنکوری، ٠/١ جمعیت عمومی می باشد.

تأثیر مراسم هاى سوگوارى، عروسى، مذهبى بر کووید-19
مراسم های سوگواری از جمله مناسبت های اجت�عی هستند که با شیوع کووید-١٩، به یکی از تهدیدهای گسرتش این بی�ری تبدیل شده اند، 
 Eastern) ی گردد، بطوریکه دریک مورد در استان کیپ رشقیÃ زیرا در این مراسم ها، در بسیاری از مناطق فاصله گذاری اجت�عی رعایت
 Port) آفریقای جنوبی، ٨٠ درصد از موارد مبتال، به دلیل عدم رعایت فاصله ها در مراسم خاکسپاری رخ داده بود. در پورت الیزابت (Cape
Elizabeth)، ١٦٠ مورد بی�ری کووید-١٩ به دلیل تجمع در دو مراسم خاکسپاری گزارش شد. بعضی مطالعات دیگر 
نشان دادند که تجمع در کلیسا نیز منجر به افزایش مبتالیان می گردد، بطوریکه در آرکانزاس، یک کشیش آلوده، بیش 
 Free) از ٣٠ نفر از حارضان در مراسم را آلوده و منجر به سه مورد مرگ و عفونت ٢٦ نفر دیگر شد. در ایالت آزاد
State) آفریقای جنوبی، تست ٣ رهرب مراسم های کلیسا و برخی از افرادی که در مراسم حضور داشتند مثبت شده 

بود.  بررسى متون و 
شواهد موجود

پاندمی کووید-١٩ ک�کان با رسعتی بی سابقه در دنیا در حال گسرتش می باشد، کنرتل این بی�ری نیازمند مداخالت جدی است. با توجه به راه 
رسایت این بی�ری (دستگاه تنفسی)، تجمعات اجت�عی بزرگ می توانند انتقال ویروس را تقویت و ظرفیت پاسخگویی کشور درگیر را مختل 
Ãایند. بررسی متون در نقاط مختلف جهان نشان می دهد که همه انواع تجمعات اجت�عی نقش مهمی در انتشار بی�ری دارند و اکÌیت 
کشورها موافق اع�ل محدویت و ممنوعیت تجمع مردم در مکان های عمومی نظیر مراکز تفریحی، رستوران ها، سالن های ورزشی، اماکن 
مذهبی، وسایل نقلیه عمومی، مراسم های عروسی و عزا، مسافرت ها و رشکت در فستیوال ها و غیره تا زمان کنرتل بی�ری می باشند. بعضی 
از مطالعات به بعد روانی این محدودیت ها اشاره می کنند. از جمله این اقدامات و در خانه ماندن به مدت طوالنی منجر به افزایش اسرتس، 
اضطراب و افرسدگی در بین مردم می شود. عالوه بر این مطالعات دیگری هم نشان دادند که رشکت در مراسم های مختلفی همچون حج، 
کنکور و غیره در صورتی که با رعایت پروتکل های بهداشتی (حفظ فاصله فیزیکی ١/٥ مرت از دیگران، استفاده از ماسک، 
تعداد محدود و زمان محدود و البته در رشایط غیر بحرانی گسرتش بی�ری و پیک های آن) باشد، Ãی تواند منجر به 
افزایش تعداد موارد بی�ری و فاجعه ای بزرگ شود. بنابراین در مواردی پیشنهاد شده است که برای تحقق سالمت 
گذاری  فاصله  و  بهداشتی  نکات  رعایت  به رشط  عمومی  و  شهری  پارک های  اجت�عی،  رفاه  و  روحی، جسمی 
اجت�عی نباید شامل این محدودیت ها شوند. این گزاره برگ به اثر تجمعات در گسرتش بی�ری کووید-١٩ در 

صورت رعایت و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی می پردازد.

جدول 1

نمونه هایى از 
انواع تجمعات مهم 
در سرتاسر جهان 

نوع رویداد 
دسته جمعی

تعداد افراد 
فواصل 
وقوع

منطقه ایکارناوال برزیل

بین املللی

منطقه ای

بین املللی

منطقه ای

منطقه ای

بین املللی

سالیانه

سالیانه

هر ٤ سال 

یکبار

مستمر

سالیانه

سالیانه

5 میلیون  
10 میلیون  

5 تا 7 میلیون  
١٠< میلیون  

١٠< میلیون  

١٠< میلیون  

 1000

فرهنگی

مذهبی

مذهبی

مذهبی

مذهبی

اقتصادی

ورزشی املپیک

Ãایشگاه دبی ٢٠٢٠

اربعین، عراق

زیارت حرمین

حج سال ٢٠٢٠

روز شهید ناموگونگو، 
اوگاندا

دامنه 
جغرافیایی

نوع 
رویداد

روش شناسى تهیه گزاره برگ 
گزارش حارض با بررسی شواهد معترب علمی و لحاظ Ãودن نظرات خربگان تهیه شده است. همچنین در این گزارش از شواهد بین املللی ارائه شده 
توسط سازمان جهانی بهداشت، مرکز کنرتل و پیشگیری بی�ری های ایالت متحده آمریکا و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران به همراه 

نتایج مقاالت منترش شده استفاده شده است.
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در مطالعه ای دیگر نیز محققان از بین ٩٢ رشکت کننده در مراسم کلیسا، ٣٥ نفر مثبت قطعی کووید-١٩ را شناسایی کرده بودند. مراسم های 
عروسی نیز به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری فیزیکی، تهدید جدی دیگری برای گسرتش ویروس کووید-١٩ می باشند. بطوریکه در یکی از 
مراسم های عروسی، ٤٩/١ درصد مه�نان به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و تجمع در یک مکان به بی�ری کووید-١٩ مبتال شده

  بودند. 
عالوه بر مطالعات باال، می توان به مراسم حج ٢٠٢٠ با هزار زائر از ١٦٠ ملیت مختلف که  به طور تصادفی انتخاب 
شدند (تعداد محدود) نیز اشاره کرد. از معیارهای صالحیت برای حضور در حج، سن ٦٥-٢٠ سال، عدم ابتال به بی�ری

 های مزمن پرخطر، عدم چاقی، عدم بارداری و نتیجه منفی تست PCR بود. در مراسم، اقدامات پیشگیرانه از جمله 
حفظ فاصله فیزیکی ١/٥ مرت از دیگران، استفاده از ماسک، بهداشت دست و افشای عالئم یا �اس به موقع با 
مورد تأیید شده کووید-١٩ رعایت شد و هیچ مورد تأیید شده ای از بی�ری در حین یا بعد از حج شناسایی نشد.

بررسى متون و 
شواهد موجود

اگرچه نتایج مطالعات نشان دهنده میزان باالی انتقال در تجمعات می باشد، اما نقش مخدوش کننده های مهمی همچون عدم رعایت فاصله 
اجت�عی، عدم تهویه و فضای بسته را نباید فراموش Ãود. تجربه عینی که گواه بر ادعای فوق است تجمع حج در سال ٢٠٢٠ در عربستان بود. 

تجربه حج سال گذشته نشان داد تجمعی با معیار های زیر موجب انتشار و گسرتش بی�ری نخواهد شد:
١- عدم حضور افراد پرخطر در تجمعات (نظیر افراد مسن، افراد دارای بی�ری زمینه ای و غیره) 

٢-  عدم حضور افراد دارای عالیم مشکوک یا تست مثبت  
٣- حفظ فاصله فیزیکی ١/٥ مرتی 

٤- استفاده از ماسک 
٥- رعایت بهداشت دست 

٦- عدم تجمع در فضای بسته و فاقد تهویه
 بنابراین تجمعاتی نظیر مراسم های مذهبی فی نفسه و اگر مدیریت شده باشد، عامل خطر بسیار مهمی برای گسرتش 
بی�ری نیستند بلکه آنچه عامل انتشار بی�ری است، حاصل جمع �اس نزدیک، تجمع و فضای بسته ی بدون تهویه 
است. برگزاری مراسم مذهبی در رشایط عادی و نه در پیک های بی�ری با شیوه ای مانند حج ٢٠٢٠ می تواند 
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چین 

کره جنوبی

ژاپن

اسرتالیا

آمریکا

برخی مطالعات به بعد روانی اع�ل محدودیت ها اشاره دارند و مخالف اع�ل محدودیت ها در پارک های عمومی و شهری 
بوده اند. عالوه بر این سازمان جهانی بهداشت با برگزاری مراسم حج ٢٠٢٠، به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی ذکر شده 

موافق بود و خوشبختانه هیچ موردی از کووید-١٩ در حین و بعد از مراسم حج ٢٠٢٠ گزارش نشد.

کارى از گروه اپیدمیولوژى  دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى- درمانى شیراز
(کالن منطقه 5 کشورى) 
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