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 انگلستان :از وضعیت ویروس جدید کرونا گزارش 

شناخته می شود، سواالتی را با خود  SARS-CoV-2 VUI 202012/01ویروس جهش یافته جدید در اروپا که به نام 

 د: و هفته های آینده جوابی مشخص بدهبه همراه دارد که ضرورت دارد جهان به آنها در طی روزها 

 احتمال گسترش بیشتر ویروس در سایر کشورهای اروپایی و جهان      -1

 بررسی اثرات این جهش بر دقت تشخیص ها      -2

 بررسی اثرات این جهش بر احتمال تغییر شدت بالینی بیماری      -3

 بررسی اثرات جهش بر میزان قدرت انتقال ویروس و ابتال مجدد      -4

 بررسی اثرات این جهش بر روی اثربخشی واکسن های فعلی جهان      -5

و برخی کشورهای عربی منطقه بالفاصله پرواز مستقیم خود را با انگلستان تعلیق نمودند  بسیاری از کشورهای اروپایی

و گزارش موارد مشابه از هلند و دانمارک ، این دو کشور را نیز در لیست سیاه پروازی وارد نموده است. در انگلستان 

آنجا که فقدان اطالعات تکمیلی در مورد  میلیون نفر در محدودیت مطلق ترددی قرار گرفته اند. از20در لندن بیش از 

یک چالش جدی در برخورد با این رخداد مهم است، تجربیات قبلی پاندمی،  2-جهش ایجاد شده در ویروس سارس

کشورهای دنیا را مجبور می کند که هرچه سریعتر نسبت به این پدیده واکنش نشان دهند و آخرین توصیه های بدین 

 شرح است:

باید در مورد توانایی سکانس کردن ویروس های جدا شده از بیماران ظرفیت خود را افزایش دهند، و تمام  کشورها      -1

بیمارانی که در ارتباط اپیدمیولوژیک با این ویروس جدید هستند )تماس با بیمار شناخته شده یا سفر به مناطقی که 

اسایی و ایزوله گردند و تمام تماس یافته های آنها به دقت این ویروس در آنجا گزارش شده است( باید بالفاصله شن

و با سرعت شناسایی و قرنطینه دقیق شوند. با این سرعت عمل شاید کشورهای جهان بتوانند از گسترش بیشتر این 

 ویروس جلوگیری نمایند. 

معتبری برای انتشار در سطح را شناسایی نماید باید بالفاصله گزارش  2-هر گاه کشوری واریانت جدید سارس      -2

 کشوری منتشر نماید.  IHRجهانی آماده نموده و از طریق مسوول 

اقدامات پیشگیرانه مبنی بر اجرای پروتکل ها باید به شدت تشدید شوند و نظارت بر حسن اجرای آنها اهمیت بیش       -3

 از پیش خواهد یافت

شده اند یا در درمان با پالسمای بهبودیافتگان یا مونوکلونال آنتی بادی تمام بیمارانی که به عفونت جدید مبتال       -4

 شکست درمان داشته اند باید به دقت از نظر ویروس عامل بیماری بررسی شوند. 
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  است:  زیر شرح بهردها در پاسخ سریع به این رخداد مهمترین راهب

 کانون های شناخته شده بیماری  با اپیدمیولوژیک ارتباط با مسافران سریع شناسایی ظرفیت تقویت

 و مبتالیان مشکوک وارینت جدید ویروس در فرودگاه های بین المللی کشور، 

  تقویت ظرفیت قرنطینه مسافران مشکوک به آلودگی با این ویروس به محض ورود به کشور و

 روز و محدودیت شدید تردد ایشان ، 14پیگیری دقیق تا 

  س موارد مشکوک به ابتال به این بیماری، تقویت ظرفیت آزمایشگاهی برای سکان 

 افزایش نیروی انسانی پاسخگو به این پدیده سریعا پیشرونده جهت پاسخ سریع 

 

 

 

 

 

  


