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کمیته تخصصی کرونا ویروس،  – ترتر و متناسباندازی گستردهچشم

 بیانیه دوم را صادر کرد

اجتماعی، مطمئنا های اپیدمیولوژیک، پزشکی، اقتصادی، و شاخصها و حقایق با نظارت بر داده
 تضمین کننده تعادل و تناسب است

 دولت ایالتی بیانیه زیر را صادر کرده است:

در پی جلسات هفته گذشته کمیته تخصصی کرونا ویروس به سرپرستی نخست وزیر آرمین الشت، 
، بیانیه دوم خودشان را تحت 2020مه  4در ششمین جلسه خودشان در روز دوشنبه به تاریخ 

صادر  «جلوگیری از مشکالت پزشکی، اقتصادی و اجتماعی -تضمین تناسب  -نگاه کلی »عنوان 
 کردند.

در این بیانیه، کمیته تخصصی اظهار داشت که میزان عفونت به طور چشمگیری کاهش یافته است 
های بهداشتی، تثبیت شده است. در مقابل این پیش زمینه، از و وضعیت پیش روی سیستم مراقبت

توانند برداشته شوند یا حداقل سته شده است تا تعیین کند که آیا اقدامات بازدارنده میدولت خوا
کاهش یابند یا خیر. اقدامات دولت برای محدود کردن حقوق اساسی، فقط به دالیل ضروری 

های پزشکی، اقتصادی، و اجتماعی است و باید به اندازه کافی آسیب اپیدمیولوژیک قابل توجیه
 نطینه را در نظر گرفت.ناشی از قر

به منظور هدایت جامع و چندجانبه بازگشت تدریجی به زندگی اجتماعی و عمومی، کمیته 
ها )داشبورد( ها و دادهتخصصی، پایگاه اطالعاتی شفاف و گسترده را از طریق نظارت بر واقعیت

اجتماعی را به  های اپیدمیولوژیک، پزشکی، اقتصادی ود می کند. این داشبورد باید جنبهایجا
 صورت مشروح گردآوری و ارائه دهد.

اقدام سیاسی در بحران کرونا ویروس به طور پایدار مورد »گوید: نخست وزیر آرمین الشت می

ما باید دیدگاه خود را  تمرکز بر روابط اپیدمیولوژیک یا ویروس شناسی کافی نیست.توجه است، 

ما باید از نزدیک به نظارت بر تحوالت  برای در بر گرفتن همه جنبه ها گسترش دهیم.
اپیدمیولوژیکی، پزشکی، اقتصادی و اجتماعی بپردازیم. داشبورد پیشنهاد شده از سوی کمیته 

 «تخصصی، یک نوآوری مهم است که به ما کمک می کند تا مسئوالنه، به حالت عادی برگردیم.

وستفالن شمالی، و همچنین لیست شاخص ها / از -اینلطفاً بیانیه کمیته تخصصی کروناویروس دولت ایالتی ر توجه:
طرف کمیته تخصصی را برای کنترل بحران کرونا ویروس و جلوگیری از مشکالت پزشکی و اجتماعی، مشاهده 

 کنید.
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