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پیشگفتارمؤسسه
کووید-19 در آخرین روزهای سال 2019 و پاییز 1398 در کشور چین پدیدار شد و رفته رفته تمام جهان را درگیر بیماری 
مســری و مهلکی کرد که اکنون با وجود گذر حدود یکســال از پیدایش آن هنوز مهار نشده است و هر روزه تعداد در خور 
توجهی از انســان ها را مبتال و برخی از آن ها را به کام مرگ می فرستد. همه گیری این ویروس خطرناک آزمون پرهزینه ای 
برای محک زدن سیاست گذاری دولت های مختلف و نیز رفتارهای اجتماعی مردم است که برآیند آن ها سهم کمتر یا بیشتر 
سلب حق حیات از شهروندان را تعیین می کند؛ هرچند ممکن است شهروندانی به کام مرگ فرستاده شوند که سهمی در 

انتقال شوم این بیماری نداشته باشند.

کشورهای مختلف جهان سیاست های متفاوتی در برابر این ویروس نشان دادند؛ برخی سخت گیرانه تر و برخی سهل گیرانه تر 
آغاز کردند و در ادامه نیز تغییراتی در سیاســت های خویش اتخاذ کردند. از آنجا که زادگاه انسانی ویروس کشور چین بود 
و اولین قربانیان آن هم مردم این کشــور، طبیعتاً میزان مخاطره انتقال ویروس به همســایگان نیز بیشتر بوده است. با این 
حال، تدابیر ســخت گیرانه غالب همســایگان وضعیت به مراتب بهتری را برای آنان در پی داشته است. کره جنوبی یکی از 
این کشورهاست که حاال دیگر از منظر سیاست های مقابله با همه گیری ناشی از این ویروس زبانزد شده است. این کشور با 
وجود تعامالت گســترده با چین و سایر کشورهای جهان و حجم باالی صادرات و واردات، در موقعیت خطیری قرار داشته 
اســت، اما با اتخاذ تصمیمات درست و به هنگام و روابط مناســب و توأم با اعتماد با مردم خود موفق به کاهش هزینه های 
انســانی ناشی از این ویروس و بیماری مهلک پیایند آن شده است. از همین رو، مطالعه اقدامات و سیاست های این کشور 
در مواجهه با کرونا موضوع مطالعه و مستندســازی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز یکی از این 
مجموعه کوشش هاست. در این طرح پژوهشی تالش شده تا تصویری تاریخی از تغییرات منعطف و متناسب با شرایط خاص 

حاکم بر کشور ارائه شود.

مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از آغاز همه گیری ویروس کرونا تاکنون گزارش های متعددی درباره وضعیت کنونی و 
آتی ویروس در جهان و سیاست های متناسب پیشنهادی برای ایران منتشر کرده است و کوشیده تا ابعاد مختلف این موضوع 
را هم در سطح جهانی و هم در سطح کشور روشن کند. از سوی دیگر با ثبت رخدادهای داخلی در مواجهه با کرونا به بایگانی 
اقدامات دولتی و مردمی روی آورده است تا در آینده پژوهشگران بتوانند با استفاده از این داده ها به تحلیل سیاست گذاری و 
اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده بپردازند. بررسی وضعیت کره جنوبی در این پژوهش نیز شاخصی تطبیقی برای تحلیل بهتر 
اقدامات داخلی در اختیار پژوهشگران خواهد بود. به امید آنکه سیاست گذاران آتی با درس گرفتن از آموزه ها راه بر تکرار خطا 
ببندند و طرحی دیگر در سیاســت گذاری اجتماعی دراندازند که کژی های کمتری داشــته باشد و به سالمت و رفاه و بهبود 

کیفیت زندگی مردم در آینده کمک کند.

روزبه کردونی
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
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مقدمه
پژوهش پیش رو تجربه موفق کره جنوبی در کنترل بیماری کووید-19 را بررسی کرده است. کره جنوبی که فرآیند توسعه 
بیماری ویروسی کرونای جدید )COVID-19( از ماه دسامبر 2019 در شهر ووهان و کشور چین و سپس به سرعت در دیگر 
کشورهای جهان مشاهده شد. این بیماری اکنون شیوعی جهانی پیدا کرده و تقریباً تمام جهان را درگیر خود ساخته است؛ به 
گونه    ای که از یک بیماری ویروسی معمولی به مهمترین بحران کنونی جهان و خبر اول خبرگزاری    ها تبدیل شده است. این 
بحران حیات کشورها را چنان در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متأثر ساخته است که در صورت تداوم 
طوالنی مدت آن ممکن است وضعیت روابط و فرهنگ در اجتماعات انسانی و حتی جایگاه ابرقدرت    ها و ساختار نظام جهانی را 
نیز در درازمدت متحول سازد. از این رو، توجه به مسئله سالمت جامعه در چنین بحرانی از دو جهت واجد اهمیت است: یکی 
اینکه، با حضور دستگاه دولتی به عنوان قدرتمندترین و دامن    گسترده    ترین سیستم مدیریتی کشور، سالمت اتباع آن فی    نفسه 
اهمیت به    سزایی می    یابد، و انتظار می    رود به بهترین نحو ممکن از عهده تمهید کارویژه خدمات اجتماعی و سالمت شهروندان 
خود که به چهره عمومی دولت مربوط اســت برآید. عدم موفقیت در آن می    تواند بحران ســالمت را به بحران مشروعیت و 
امنیت برای دولت    ها تبدیل کند. دیگری، مربوط به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران است؛ تعطیلی بازارها و بخش    های 

اقتصادی، انفکاک اجتماعی و تعطیلی بخش    های فرهنگی، آموزشی و ... . این دو جنبه بر یکدیگر اثر افزایشی متقابل دارند.

با این حال، علیرغم اینکه پیامدهای مخرب کرونا در حوزه سالمت فراگیر و جهانی بوده است، این پیامدها در همه جهان به 
یک سان نبوده، و تفاوت    های آشکاری میان کشورها مشاهده می    شود؛ دولت    ها به شیوه    های متفاوتی با آن مواجهه شده    اند. 
میزان ابتالء و مرگ و میر ناشــی از بیماری در کشورهایی چون کره جنوبی، آلمان و کانادا به مراتب کمتر از ایتالیا، ایران، 
اسپانیا و امریکا بوده است. بر این اساس، به نظر می    رسد، معقول است از تجارب موفق چنین اقداماتی در دیگر کشورها در 
مدیریت بحران سالمت بیاموزیم. مثاًل، کشور ایاالت متحده، در مدیریت بحران کرونا از کره جنوبی مدد خواسته است. در 
این موضوع، هم مســأله جان انســان    ها، آن هم در مقیاس جمعیتی    ای گسترده، مطرح است، و هم پیامدهای جابجاشونده 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی بحران. لذا، نمی    شــود در آموختن درنگ کرد یا در پــی آزمون و خطا و تکرار 

مسیرهایی که دیگران پیموده    اند رفت.

کــره جنوبی که حدود 6 دهه قبل روند توســعه و برنامه    ریزی صنعتی و نوین را همزمــان با ایران آغاز کرد، در این زمینه 
نمونه    ای بسیار موفق بوده است. طبق آمار کل ابتالء و مرگ کووید-19 تاکنون ) 9 آبان 1399، 31 اکتبر 2020( به ترتیب 
در ایران )حدود  605000 نفر و 34500 نفر( و در کره )حدود 26500 نفر و 464  نفر( بوده اســت؛ ایران در قیاس با کره 
جنوبی تقریباً  23 برابر مبتالء و 74 برابر مرگ و میر داشــته اســت. از اینرو، از میان نمونه    های موفق، کره رابه دالیل زیر  

بهترین نمونه برای بررسی تجارب مدیریت بحران کرونا یافتیم، نمونه    ای که دیگر کشورها نیز در حال الگوبرداری از آنند.

1- عالوه بر شــباهت شیوه شــیوع و ویژگی    های کانون شیوع بیماری در کره جنوبی با ایران1، زمان شروع بحران )به شکل 
بحران درآمدن آن( در کره نیز، همانند ایران، مربوط به اواخر ماه فوریه )دهه اول اسفند ماه 1398( بوده است. از آن موقع به 
بعد بود که هر دو کشور با شمار فزاینده بیماران کرونایی مواجه شدند و هر روز جای یکدیگر را به عنوان دومین کشور جهان 

پس از چین اشغال می    کردند.

1. در کـره کانـون بحـران - بحـران به معنای شـیوع گسـتره و جمعـی، نه فردی و پراکنـده - و عامل بحرانی شـدن کووید-19 بـه اجتماعات مذهبی 
مسـیحیان فرقـه شـین چونجی در کالنشـهر دئگـو )Daegu( و مقاومت و پنهانـکاری اولیه در ارائه اطالعـات افراد و داده هـای دقیق برمی گردد.
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2- با افزایش روزافزون مبتالیان به کووید-19 در کره، همانند ایران، شیب شیوع بیماری از اوایل اسفندماه به شدت افزایش یافت، 
تا جایی که رئیس جمهور کره، مون جائه -این، برای کشور وضعیت جنگی اعالم کرد. در 20 اسفندماه جمعیت مبتالیان در 

کره جنوبی به بیش از 7500 نفر و در ایران به حدود 9000 نفر رسید.

3- نکته دیگر اینکه، در مورد بیماری     های حاد تنفسی چون کووید-19 آنچه برای بهبود بیماران بسیار اهمیت دارد نه میزان 
تخت     های بیمارستانی بلکه میزان برخورداری از تخت     های آی     سی     یو است که امریکا بیش از 3 برابر کره از آن برخوردار است، 
و نرخ آن برای ایران و کره جنوبی نزدیک به یکدیگر اســت. به ازای هر 100 هزار نفر، میزان این تخت برای امریکا 7 / 31،  
ایران 10 و کره جنوبی 6 / 10 بوده است. اما، کره تاکنون از آنها موفق     تر بوده است. پس بحث بر سر نوع مدیریت است و باید 

دید سیستم مدیریت سالمت در مواجهه با بحران چگونه عمل کرده است.

علیرغم تراکم باالی جمعیت، سکونت حدود 51 میلیون نفر در وسعتی نزدیک به استان اصفهان، و اقلیم سرد و مرطوب - 
نزدیک به شمال ایران که زیستگاه مناسبی برای ویروس کرونای جدید است- و اشتغال به تحصیل حدود 70 هزار دانشجوی 
چینی در کره جنوبی، این کشور توانست در مدیریت بحران به خوبی عمل کند، و از آن تاریخ به بعد که روند بیماری در ایران 

همچنان به شدت افزایش یافته، کره جنوبی توانسته است آن را مهار کند و از شدت آن بکاهد.

پرسشهایپژوهش
در آموختن از تجارب موفقیت      آمیز دیگر کشورها در زمینه بحران کووید-19، برای شرایط کنونی ایران به نظر می       رسد پیش 

از هر چیز الزم است موضوعات زیر درباره کشور هدف مورد توجه قرار گیرد:

1( اگر درکشــور مورد بررسی، قرنطینه صورت گرفته است، ابتدا دوره قرنطینه مورد توجه قرار گیرد: این دوره چقدر طول 
کشیده است؟ کنترل در این دوره چگونه در کدام مناطق و شهرها صورت می       گرفته است؟

2(  پس از کنترل، از چه زمانی کشور از وضعیت اضطرار )شبه قرنطینه  یا کنترل شدید( خارج شده است؟ یا وضعیت در آنجا 
به حالت نسبتاً عادی برگشته است؟

3( چه ویژگی       هایی نشان می دهد که وضعیت به سمت عادی       شدن می       رود؟ اگر در چه چیزهایی بهبود حاصل شود می       توان 
گفت که وضعیت در حال عادی شدن است و می       توان شروع به خروج از شبه قرنطینه  کرد؟

4( چه گام       هایی از مرحله خروج از وضعیت شبه قرنطینه تا رسیدن به وضعیت کنونی، در سطح دستگاه       های دولتی و در سطح 
جامعه، پیموده شده است؟ در این دوره چه اقداماتی صورت گرفته و چه توصیه       هایی به مردم صورت گرفته است؟

5( در موضوع کره جنوبی می توان این پرسش را نیز اضافه کرد که چرا دولت کره روند عادی       سازی را متوقف و دوباره اقدام 
به برقراری کنترل کرد؟ دوره محدودیت گذاری جدید چه ویژگی       هایی دارد؟ و با اولین دوره کنترل چه تفاوت       هایی دارد؟

برای یافتن پاســخ برای پرسش       های فوق، پژوهش به روش اســنادی و مصاحبه پیش رفته است. داده       ها از منابع مکتوب و 
وبسایت       های معتبر ریاست جمهوری کره جنوبی و وزارتخانه       های تابعه آن، خبرگزاری       های معتبر کره       ای، انگلیسی و فارسی، 
و نیز ســفارت ایران در کره جنوبی و سفارت کره        جنوبی در ایران گردآوری شده است. همچنین، هر جا که الزم بود، جهت 
اطمینان بیشــتر، از داده       های شفاهی نیز بهره گرفته شده اســت، به شرط تطابق آنها با داده       های مستند. در مورد داده        های 
شــفاهی، با 7 نفر ایرانی و اتباع دیگر کشــورهای مقیم کره جنوبی و نیز 5 نفر از کره        ای        ها، ساکن مناطق مختلف آن کشور، 

گفتگو صورت گرفت.
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یافتههایپژوهش
نتایج بررســی اسناد، مصاحبه ها و مطالعات انجام شــده در این پژوهش، حاکی از آن است که به طورکلی، تاکنون 6 مرحله 

برنامه         ریزی برای کنترل بیماری توسط دولت کره جنوبی صورت گرفته است:

1( کنترل شدید و شبه قرنطینه : 23 فوریه تا 10 مارس 2020 )4 تا 20 اسفند 1398(؛

2( کنترل محدودتر با رعایت فاصله         گذاری اجتماعی: 11 مارس تا 5 آوریل 2020 )21 اسفند 1398 تا 17 فروردین 1399(؛

3( تمدید کنترل محدودتر با رعایت فاصله         گذاری اجتماعی: 6 آوریل تا 19 آوریل 2020 )از 18 تا 31 فروردین 1399(؛ این 
مرحله شبیه مرحله 2 و در واقع تمدید آن است.

4( به سوی عادی         سازی با محدودیت اندک: 20 آوریل تا 5 می 2020 )1 تا 16 اردیبهشت 1399(.

5( عادی         سازی با رعایت پروتکل         ها: از 6 می )16 اردیبهشت( تا 18 آگوست 2020 )29 مرداد 1399(.

6( بازگشت به کنترل: از 19 آگوست تا 11 اکتبر 2020 )29 مرداد  تا 20 آبان 1399(.

دورهاول:کنترلشدیدوشبهقرنطینه1
این دوره از 23 فوریه )4 اســفند 1398( تا 10 مارس )20 اســفند 1398( به طول انجامید، و منجر به مهار بحران و تثبیت 

اولیه وضعیت در کره شد. شرح این دوره در ادامه می          آید.

در20 ژانویه 2020 )30 دی 1398( اولین مورد مثبت ابتالء به ویروس کرونا در کره جنوبی رسماً تأیید شد. این مورد مربوط 
به زنی 35 ساله در بیمارستانی در حومه شهر سئول بود که سفری به شهر ووهان چین داشته است. بعد از تأیید اولین مورد 
در کشــور، این بیماری روند شــیوع ُکند خود را به مدت یک ماه ادامه داد و آمار مبتالیان، در 18 فوریه 2020 به 31 مورد 
ثبت            شده رسید. اما، این تعداد 2 روز بعد در 20 فوریه )1 اسفند( با افزایش ناگهانی مبتالیان شناسایی            شده به تعداد 82 مورد 

رسید. و این افزایش آمار سبب بحرانی شدن کووید19 در کره جنوبی شد.

دولت کره جنوبی عامل بحرانی             شدن را مراسم             های مذهبی فرقه              مسیحی شین             چونجی در کلیسایی در کالنشهر دئگو دانست. 
پس از ابتالی فردی 61 ساله به کووید19 و آشکار شدن عضویت آن فرد در این فرقه مسیحی، مشخص شد این فرد و دیگر 
اعضای این فرقه بعد از شــرکت در مراســم             های مذهبی آن عالئمی شبیه به سرماخوردگی را داشتند و حتی عده             ای از آنها 
دارای عالئم شدید تنفسی نیز بوده             اند. در واقع، دولت کره از ابتدا بیماری را کنترل کرده بود، ولی به خاطر پنهانکاری این گروه 
دینی، بیماری در شهر دئگو و سپس بقیه کشور به صورت ناگهانی گسترش یافت و به شکل بحران درآمد. دولت کره بحران را 
جدی گرفت، و اقدام به گفتگو با تمامی 230 هزار نفر اعضای این فرقه کرد و از تمامی افراد مرتبط، آزمایش کرونا گرفت. با 
بررسی های دولت، مشخص شد حدود 9 هزار نفر از آنان عالیم مشکوک به ابتالء به این ویروس را دارند )خبرگزاری یونهاپ، 

2020a(. پی             گیری همین موارد مذکور نیز، نشان از جدیت در مدیریت بحران توسط دولت کره دارد.

1. »شـبه- قرنطینـه« از ایـن جهـت کـه همانگونه کـه در ادامه خواهیـم دید، دولت فقط شـهر »دائگو« مرکز بحـران را قرنطینه می کنـد نه همه نقاط 
دارای مبتـالء را، و دیگـر نقاط را کنترل شـدید می کند.
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وزیر بهداشت و رفاه کره جنوبی کیم کانگ- لیب، درجلسه توجیهی وضعیت روزانه بیماری کووید19 در ماه مارس گفته بود، 
شمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از بیماری ویروسی کووید-19 روزانه در حال افزایش است و ما به عنوان مقامات و مسئوالن 
بهداشــتی باید روند افزایشــی این بیماری را مرتب و به صورت روزانه بررسی  و کنترل کنیم و راه              حلی برای رفع این بحران 
برگزینیم. وی اضافه کرده بود که نرخ مرگ و میر ناشی از این بیماری بر خالف نرخ بهبود آن، افزایش چشمگیری داشته، و 
آمار مرگ و میر این بیماری در افراد باالی 80 سال از میزان 20 درصد نیز گذشته است و در حال حاضر به خاطر در دسترس 
نبودن درمان قطعی و واکسن مهار این بیماری، از مهمترین و مؤثرترین راه حل               های مهار این بیماری حفظ فاصله اجتماعی1  
اســت. همچنین در مناطق پرخطر شامل منطقه کالنشهر دئگو، نیاز به توجه ویژه               ای در رابطه با برگزاری مراسم               های تشیع 

جنازه، به جهت ایجاد تجمع               های مردمی و عمومی و نیز افزایش این عفونت ویروسی همه گیر وجود دارد )کیم، 2020(.

با بحرانی شدن اوضاع کشور، دولت کره به سرعت، فرصت باقی مانده را غنیمت شمرد و اقدام به برنامه-ریزی و کنترل شدید 
کرد، تا جایی که در 23 فوریه )4 اســفند 1398( سیاســت شبه قرنطینه  را در پیش گرفت، و رئیس جمهور مون جائه- این 
وضعیت جنگی و قرمز و لذا، کنترل همه جانبه را اعالم و باالترین ســطح اخطار )هشــدار سطح 3( را صادر کرد، که تا 10 
مارس )20 اسفند 1398( ادامه یافت. در این سطح هشدار تمامی فعالیت                 ها و تجمعات و مانند آن  که مستلزم اجتماع 10 
نفر به باال هستند ممنوع است، اعم از فعالیت                 های اداری، کارگاهی، آموزشی و ... . این برنامه سخت                 گیرانه بدین صورت بود 
که عالوه بر ممنوعیت ورود و خروج از کالنشهر دئگو و قرنطینه منطقه                 ای آن که عامل اصلی شیوع بیماری شناخته شده بود، 
محدودیت                 های فراوانی بر ورود و خروج افراد به شهر سئول پایتخت کره جنوبی، اعمال شد. دانشگاه                 ها، مدارس و دیگر مراکز 
آموزشی که قرار بود طبق معمول هر سال از اول مارس بازگشایی شوند، تا 10 مارس تعطیل اعالم شدند )سفارت ایران در 
کره جنوبی الف، 1399(. در این دوره، دانشگاه                 ها و مراکز به برنامه                 ریزی برای پیشبرد امور خود با توجه به شرایط جدید روی 
آوردند. مثاًل گردآوری اطالعات راجع به وضعیت دانشجویان داخلی و خارجی، سفر احتمالی آنها به چین و ووهان، یا دئگو در 

کره، شرایط سکونت آنها، امکان برگزاری کالس                 ها به صورت آنالین و مانند آن.

با بحرانی                   تر شدن اوضاع در این دوره بود که دولت کره با تشکیل جلسات متعدد برنامه گسترده و همه جانبه                   ای را برای کنترل 
بحران، و در واقع عبور کشور از بحران با حفظ حیات اقتصادی تدوین کرد. مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت کره 

جنوبی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به شرح ذیل بوده است2:

1- تشکیل ستاد و کمیته مدیریت بحران به ریاست نخست وزیرکره جنوبی؛

2- دایرکردن ایستگاه های تست سالمتی با هدف شناسایی بیماران در فرودگاه های کشور؛

3- اختصاص خط تلفن 1339 برای اتباع کره و سیســتم پاســخگویی 24 ساعته؛ اختصاص خط تلفن 13459 برای اتباع 
خارجی به 20 زبان دنیا و سیستم پاسخگویی 24 ساعته؛

4-  انتشار پیام عمومی رئیس جمهور به مردم در خصوص بکارگیری تمام تالش دولت در مبارزه با کرونا؛

1. بـه نظـر می                رسـد، مفهـوم »فاصلـه فیزیکی« دقیق                تر باشـد، و بهتـر منظور را برسـاند. اما، از آنجـا که در کـره از مفهوم »فاصله اجتماعی« اسـتفاده 
شـده، در این نوشـته نیز از همین مفهوم اسـتفاده شـده اسـت.

2. تمامـی ایـن اقدامـات در دوره اول اتخاذ نشـده، و وزارتخانه                    ها و دسـتگاه                    های زیرمجموعه دولـت برخی از اقدامات )مانند مـوارد 45، 37 و برنامه                    های 
اقتصـادی و بهداشـتی( را در طـول ایـن دوره یـا پس از 10 مـارس اتخاذ کرده                    اند، که در ادامه به آنها اشـاره می                    شـود.
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5- برقراری تماس تلفنی رئیس جمهور و نخست وزیر با رؤسای مراکز ملی پزشکی و مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای واگیر 
کره جنوبی در چندین نوبت به منظور اطالع از آخرین وضعیت؛

6- بازدید رئیس جمهور و نخست وزیر از مراکز درمانی و بیمارستان های محل نگهداری بیماران مبتال به ویروس کرونا؛

7-  بیانیه هشــدار مسافرتی از ســوی وزارت امور خارجه کره جنوبی به مسافران کره                     ای که قصد سفر به شهر ووهان چین 
)مرکز اصلی ویروس کرونا( دارند؛

8- اســتقرار پزشکان و پرســتاران و کادر نظامی در مبادی ورودی کشور جهت شناسایی بیماران مبتالء به ویروس کرونا با 
تجهیزات پیشرفته پزشکی؛

9- اعالم برخی امکان پرتردد و شــلوغ به عنوان مکان پرریســک در زمینه ابتال به بیماری کرونا از طریق فضای مجازی و 
درخواست از مردم به منظور کاهش تردد در این مناطق؛

10- تعطیلی فعالیت                     های دسته                     جمعی و گروهی انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی مجلس؛

11- اختصاص مکان ویژه در فرودگاه جهت انجام آزمایشــات، اعمال قوانین ســختگیرانه و تکمیل فرم                     های مخصوص برای 
مسافران ورودی از کشورهای مختلف از جمله چین؛

12- تعطیلی و کاهش ساعت کاری برخی از فروشگاه های مواد غذایی کشور به  منظور ضدعفونی کردن محل؛

13- تعویق و لغو برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و روزهای ملی؛

14- تشکیل تیم تحقیقاتی و ویژه نظارتی با 120 عضو برای جلوگیری از احتکار و افزایش قیمت ماسک، اختصاص تسهیالت 
و وام کم                     بهره برای تولید کنندگان ماسک، و افزایش ساعت کاری و فعالیت شبانه                     روزی کارخانه های تولید ماسک؛

15- ضد عفونی کردن واگن های مترو، اتوبوس                     ، تاکسی  و هر وسیله نقلیه عمومی، فرودگاه ها و ایستگاه های قطار؛

16- ارســال یادداشت                     های رسمی از ســوی وزارت امور خارجه به سفارتخانه های مقیم در خصوص توصیه های بهداشتی، و 
برگزاری نشســت                     های توجیهی وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت با سفارتخانه های مقیم جهت بررسی وضعیت ویروس 
کرونا؛ )دولت کره تأکید کرده اســت که تمامی مراحل انجام تســت و درمان کووید19 برای تمامی اتباع داخلی و خارجی، 
حتی اتباع غیرقانونی، رایگان است و  اتباع غیرقانونی مراجعه کننده به هیچ عنوان مشمول تحت تعقیب یا اخراج از کشور 

قرار نمی                     گیرند؛(

17- راه                      اندازی وب سایت اینترنتی و نقشه دیجیتالی برای دنبال کردن افراد مبتال به ویروس کرونا به صورت آنالین؛

18- ممنوعیت ورود کلیه خارجیانی که از 21 ژانویه به بعد از شهر ووهان چین بازدید کرده                      اند به کره جنوبی؛

19- تعطیلی کتابخانه های عمومی، مراکز نگهداری کودک، مهد کودک                      ها و مراکز سالمندان  و همچنین استادیوم های ورزشی؛

20- آزادسازی بخشی از سهام عمومی کشور به منظور مقابله با ویروس کرونا؛ )حدود 3 تریلیون و 400 میلیارد وون معادل 2 
میلیارد و هشتصد میلیون دالر از صندوق ذخیره عمومی استفاده شد؛(

21-  درخواست رئیس جمهور و حزب حاکم از پارلمان ملی برای استفاده از بودجه اضافی و مکمل برای مبارزه با بیماری؛
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22-  کاهش یا عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی در اماکن عمومی از جمله فرودگاه ها و ایستگاه های قطار؛

23-  راه اندازی 532 مرکز درمانی برای درمان مبتالیان به ویروس کرونا؛

24-  اختصاص یک میلیارد وون معادل 844 هزار دالر به وزارت علوم و فناوری جهت تولید دارو یا ساخت واکسن برای درمان 
مبتالیان به ویروس کرونا و اختصاص 500 میلیون دالر جهت حمایت از طرح                      های مقابله با ویروس کرونا؛

25-  اختصاص بسته پیشنهادی به همراه وام برای رونق بخشیدن به بخش گردشگری؛

26-  برگزاری جلسه شورای امنیت ملی کره جنوبی در خصوص بررسی وضعیت سطح هشدار و ممنوعیت ورود چینی ها 
به کشور؛

27-  تعطیلی برخی از رستوران ها، هتل                      ها و کافه ها؛

28-  اختصاص 2 تریلیون وون معادل 1 میلیارد و 700 میلیون دالر به شــرکتهای صنایع کوچک و متوسط جهت تقویت 
تولیدات داخلی؛

29-  اعالم شهرهای دئیگو و منطقه چونگدو )مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا در کره جنوبی( به عنوان مناطق ویژه مراقبتی 
و قرنطینــه آنها و اختصاص 2 میلیارد و 500 میلیون وون )2 میلیون و 100 هزار دالر( بودجه به این دو منطقه برای طرح 

مقابله با بحران کرونا؛

30- صدور باالترین ســطح هشدار در کره جنوبی به دنبال شیوع ویروس کرونا در این کشور )به دنبال صدور آخرین سطح 
هشدار،  هشدار قرمز،  افزایش شیوع این ویروس باعث شد مون جائه -این رئیس جمهور کره جنوبی اعالم کند که کشور در 

"وضعیت جدی" قرار دارد.( به طوری که رئیس جمهور از ادارات دولتی خواست در وضعیت ضرورت 24 ساعته قرار گیرند.

31- درخواست دولت از مردم جهت ماندن در منزل و کم کردن رفت و آمدهای غیرضروری؛

32-  لغو کلیه تظاهرات و تجمعات گروهی و تعطیلی مراکز مذهبی باالخص کلیساها؛

33- اختصاص وام به ارزش 300 میلیارد وون معادل 250 میلیون دالر به شرکتهای هواپیمایی؛

34- تزریق 300 میلیارد دالر نقدیندگی به صادرکنندگان؛

35- اختصــاص 20 میلیــارد و 300 میلیون وون )16 میلیــون و 700 هزار دالر( برای افزایــش کارمندان، تجهیزات 
آزمایشگاهی و قرنطینه                        ای؛

36- اختصاص 31 میلیارد و 300 میلیون وون )25 میلیون و 800 هزار دالر( وام برای افرادی که در قرنطینه هســتند و 3 
میلیارد و 700 میلیون وون برای حمایت از اتباع کره ای مقیم ووهان؛

37-  افزایش تست و کیت کرونا از 5 هزار مورد به 10 هزار در روز؛

38- کاهش 70 درصدی مسیرهای پروازی از کره جنوبی به چین؛

39-  ضدعفونی کردن مراکز مهم دولتی و عمومی از جمله پارلمان ملی، منطقه توریستی که کاخ ریاست جمهوری در آن 
قرار دارد؛



WWW.SSOR.IR
13SOCIAL SECURITY گـزارش نوزدهــم

RESEARCH INSTITUTE

40-  تعطیلی مدارس کلیه مقاطع تحصیلی تا 10 مارس ) شروع سال تحصیلی 1 مارس است(؛

41- تعطیلی کلیه دانشگاه های کشور به مدت 4 هفته ) شروع سال تحصیلی 1 مارس است(؛

42-  توزیع 3 میلیون و 500 هزار ماسک در مراکز پستی کشور برای توزیع در میان شهروندان و  فروش 2 میلیون ماسک 
به فروشگاه های عمومی بدون دریافت سود؛

43-  اعالم 91 بیمارستان ملی برای مهار ویروس کرونا؛

44-  قرنطینه کردن کارگران و کارمندان برخی از شــرکت                        های بزرگ کره                        ای از جمله شرکت های سامسونگ الکترونیکس، 
هیوندای موتور  و ال جی الکترونیکس؛

45- تشویق مردم به مرخصی بدون حقوق و کار در خانه؛

46-  ضد عفونی کردن بازارهای محلی و قدیمی شهر سئول؛

47-  تعویق رویدادهای مطبوعاتی و تبلیغاتی کشور تا اطالع ثانوی؛

48-  تعویق کلیه مسابقات ورزشی در کشور؛

49-  تعطیلی ساختمان مجلس و دادگاه های سراسر کشور به مدت 48 ساعت؛  

50-  بستن موزه ها و لغو رویدادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کره جنوبی )منبع: سفارت ایران در کره جنوبی الف، 
1399(؛

51-  تعطیلی حمل و نقل عمومی تا 10 مارس )هان، 2020(، و رعایت قواعد ســختگیرانه بهداشــتی شامل زدن ماسک، 
استفاده از دستکش و مواد ضدعفونی کننده در تاکسی                        ها، مترو، اتوبوس و مینی                        بوس                        های عمومی )مترو سئول، 2020؛ صنف 

تاکسی سئول، 2020(؛

52-  تعطیلــی ادارات دولتی و برقراری دورکاری )کار در منزل(، و هرجا که اضطرار به باز بودن اداره باشــد نیز با کمترین 
کارکنان ممکن و رعایت دستورات بهداشتی باشد. همچنین حضور پرسنل بهداشت در تمامی بخش های شرکت                        ها و ادارات 
دولتی                        ای که برحسب ضرورت باز هستند الزامی بوده و باید روزانه عالئم مربوط به بیماری در کارکنان مثل داشتن تب، داشتن 

ناهنجاری                        های تنفسی و ... بررسی شود و به صورت روزانه گزارش داده شود.

53-  ضرورت انجام سراسری تست کووید19 برای تمامی افرادی که با مردم به صورت عمومی و روزانه در تماس قرار دارند و 
می توانند ناقل به عده زیادی از مردم باشند. دولت کره جنوبی برای مهار و رفع هر چه سریع                        تر این بیماری به کارکنانی که در 
نقاطی چون باجه                        های بلیط                        فروشی، توالت های عمومی، متروها، اتوبوس ها و تاکسی ها کار می                        کنند دستور داد ضمن دریافت 
آزمایش                        های ســالمت جهت حصول اطمینان از بیمار نبودن، در صورت لزوم حضور و کار در مناطق باید حتما از دستکش، 
ماسک  و ژل                        های ضدعفونی                        کننده استفاده کرده و نیز فاصله خود را از مشتریان و مسافران حفظ کنند )سازمان جهانگردی 

کره جنوبی، 2020(.

مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت کره و همه                        جانبه بودن آن، که در ادامه به موارد دیگری از آن نیز اشاره می                        شود، 
سبب مهار نسبی بحران شد. به                        طوری                        که، آمار مبتالیان روزانه که در اواسط دوره کنترل شدید برای روزهای 29 فوریه، 1 و 
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2 مارس به                        ترتیب 909، 595 و 686 نفر بود، برای روزهای پایانی دوره )8، 9 و 10 مارس، 18، 19 و 20 اسفند( به ترتیب 
به 367، 284 و 131 نفر کاهش یافت. مطالعات نشان داد که علت کاهش آمار باالی مبتالیان روزانه که در ده روز اول این 
دوره هر روز افزایش می                        یافت، تالش گســترده دولت در تست                        گیری و شناسایی بیماران برای اقدامات مقتضی بوده است. با 
موفقیت کره در گام اول کنترل بیماری، از 12 مارس )22 اسفند( به بعد آمار روزانه بهبودیافتگان از مبتالیان به کووید19 در 
کره پیشی گرفت )سو، 2020(. نمودار زیر موفقیت دولت کره در کنترل شمار بیماران از 23 فوریه )4 اسفند 1398( تا 10 

مارس )20 اسفند 1398( را به خوبی نشان می                        دهد.

نمودار 1: روند تحول مبتالیان به کووید-19 در کره از 18 فوریه تا 11 می

)2020h( منبع: یونهاپ                              

این دوره برای دولت کره، دوره کنترل شــدید برای کاســتن از ضرب                        آهنگ گســترش بیماری و گرفتن سرعت آن، و مهار 
منطقه                        ای آن به ویژه جلوگیری از ورود گســترده آن به پایتخت، بود. همچنین، دولت در پی یافتن مجالی برای برنامه                        ریزی 
بهتر و کنترل اوضاع بوده، هرچند پیش از آن نیز غافل از اوضاع و بدون آمادگی برای مقابله با آن نبوده است. در واقع، پس از 
شدت یافتن ناگهانی کووید-19 در کره و خروج آن از روند آرام پیشین، تا قبل از 20 فوریه، دولت نیز برنامه ضربتی کنترل 

شدید را برای آن در پیش گرفت، و موفق به مهار آن شد.

مهمترین ویژگی                        هایی که در پرداختن به موفقیت کشور کره در پایان دادن به دوره اضطرار اولیه و کنترل شدید، مورد اشاره 
مقامات و رسانه                        های داخلی و خارجی قرار گرفته است، بدین قرارند: 1( پیشی گرفتن آمار بهبود یافتگان از تعداد مبتالیان، 
2( کاهش شدید آمار مبتالیان در انتهای دوره نسبت به اوج آن در اواسط دوره )131 نفر نسبت به 909 نفر( که به حدود 
یک هفتم کاهش یافت، 3( کنترل منطقه                        ای )فضایی( بیماری و ممانعت از گسترش آن به دیگر مناطق کشور )این مورد در 
ادامه با آمار دقیق توضیح داده می                        شــود(، و 4( تثبیت                        شدن استقرار تیم                        ها و تجهیزات پزشکی، سخت افزاری و نرم افزاری در 
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تمام سطح کشور. الزم به ذکر است که معموال بیش از همه به 2 مورد اول اشاره می                        شود.

در مورد این دوره، ذکر این نکته نیز الزم اســت که، از گفتگو با خارجیان مقیم کره و شــهروندان کره                        ای ساکن آنجا، و نیز 
پی                        گیری گزارش                        هایی که رســانه                        های کره                        ای در آن روزها ارائه می                        کردند، مشخص می                        شود که تعطیلی بسیاری از مشاغل و 
اماکن در این دوره نه از روی اجبار قانونی که در بسیاری موارد ناشی از هراس و احتیاط توسط خود مردم بوده است. گفته 

می                        شود، پس از 2 هفته اول، اوضاع آرام                        تر شده بود.

درکل، از میان مجموعه اقدامات صورت گرفته از ســوی دولت کره و عواملی که سبب موفقیت این کشور در مبارزه با کرونا 
شــد، این کشور به خاطر چند مورد از آنها، اکنون در سطح جهان مورد تمجید قرار می                        گیرد. با توجه به اهمیت موضوع در 

اینجا مهمترین این موارد تشریح می                        شود.

1-1-تشکیلستادمقابلهباکرونا
دولت کره با تجربهای که در کنترل بیماری ِمرس )از خاورمیانه( در ســالهای گذشته داشته است، سریعاً، مدیریت کنترل 
کرونا را به ستاد مرکزی عملیات بیماری و ایمنی سپرد. این ستاد که از دولت مرکزی تا حکومتهای محلی را در بر میگیرد، 
ستادی تخصصی است که به ریاست نخستوزیر کره جنوبی اداره میشود. ساختار ستاد مذکور که نخستوزیری، وزارتخانهها 

و سازمانهای مرتبط درگیر در موضوع کرونا را دربرمی گیرد، در نمودار2 مشاهده میشوند.

نمودار 2: ساختار سازمانی ستاد مقابله با کووید-19

.)2020(  1KCDC :منبع         
1. Korea Centers for Disease Control and Prevention )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری کره( 
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2-1-انجامتست گیریگسترده،ایمنوسریع
یکی از مهمترین اقدامات دولت کره در کنترل کووید19 که کارشناسان و کشورها در عرصه بین الملل نیز آن را مورد ستایش 
قرار میدهند، اقدام گسترده و سریع در زمینه تستگیری بوده است. از همان ابتدای ورود کرونا به کره، این دولت از چهار 
شــرکت داروسازی خواســت کیت تشخیص کرونا تولید کنند، و به تدریج این ظرفیت به 20 هزار کیت در روز رسید. دولت 
اقدام به غربالگری ســریع از طریق تســتگیری گسترده و سریع کرد. بهطوریکه در این دوره از حدود 210 هزار نفر تست 
کرونا گرفته شــد. همچنین ســرعت عمل این کار نیز بسیار مهم است؛ ظرف 6 تا 24 ساعت نتیجه تست مشخص و به فرد 
اعالم می                          شد )دویچه وله، 2020(. دولت کره اعالم کرده است این روش را همچنان  ادامه می                          دهد؛ از 3 ژانویه )14 دی( تا 4 
.)2020f ،سپتامبر )15 شهریور( از حدود 2,020,000 )دو میلیون و بیست هزار( نفر تست کرونا گرفته شده است )یونهاپ

یکی از عواملی که سرعت عمل انجام تست را افزایش داده است، تست                           گیری رایگان به شیوه »درایو- این1« ، با الهام از شیوه 
خدمات                           دهی ساندویچ                           فروشی                           های مک                           دونالد، است. این مراکز در 50 پارکینگ در کره  دایر شدند و در آن نیازی نیست راننده 
از خودرو پیاده شود و تنها ظرف 10 دقیقه اطالعات فرد یادداشت و از دهان و بینی فرد نمونه برداری می                           شود )دویچه وله، 

2020(. یکی از مزایای این روش، ایمنی آن و ممانعت از هجوم مردم به بیمارستان                           ها و محل                           های آلوده به ویروس است.

اگر نتیجه تست مثبت باشد، تمامی افراد و اماکنی که  فرد در روزهای گذشته با آنها تماس داشته است، سریعاً چک می                           شوند. 
خانم کانگ وزیر خارجه کره جنوبی نیز گفته است که تست                           گیری گسترده و شناسایی مبتالیان به بیماری »قلب استراتژی« 

کشورش در مبارزه با کرونا بوده است )کانگ، 2020(.

تصویر 1: مرکز تست کووید-19 درایو-این )دویچه وله، 2020(

1. Drive-ins
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3-1-کنترلشدیدمبادیورودیوخروجیکشور؛وسیاستقرنطینهافراد
مطابق دستور نخست وزیر چانگ سیو کیونگ، دولت کره جنوبی محدودیت                           های سنگینی را جهت ورود و خروج کشور اعمال 
کرد و افرادی که خواهان ورود به کشورکره جنوبی بودند با محدودیت ها و آزمایش                           های فراوان روبه                           رو شدند. این محدودیت                           ها 
به معنی بستن کامل مرزهای کشور و جلوگیری کامل اتباع خارجی جهت ورود به کشور نبوده است و تنها با هدف جلوگیری 
از افزایش بیشتر بیماری کووید19 اعمال شده است. این محدودیت                           ها، باعث تحمیل اقدامات بیشتری برای ورود اتباع خارجی 
شد، بدین صورت که مسافران کشورهای آمریکا، ژاپن و چین که درخواست ورود به کره را داشتند، ضمن انجام آزمایشاتی 
مجبور به تحمل قرنطینه  دو هفته ای نیز بودند )چانگ ســیو کیونگ.2020(. این قرنطینه اکنون شامل اتباع همه کشورها 
می                           شود. بدین صورت که باید یا در خانه خود یا میزبانشان به مدت 2 هفته قرنطینه باشند، و در این مدت براساس اپلیکیشن 
ردیاب کنترل می                           شوند، و هر روز نیز باید وضعیت سالمتی خود را گزارش دهند؛ در غیر این صورت، در مکانی که دولت در 

قبال دریافت 1500 دالر از فرد در اختیارش قرار می                           دهد قرنطینه می                           شود.

 تصویر 2: تست کنترل سالمت مسافران در فرودگاه 

همچنین، طبق اعالم روابط عمومی ســفارت ایران در کره جنوبی، وزارت خارجه کره به ســفارت                            خانه                            ها پیام داده است که 
برای خروج از کشــور نیز از افراد تســت حرارتی گرفته می                            شود، »که در صورت تب باالی 37/5 درجه اجازه پرواز به مسافر 
داده نخواهد شــد«. به عالوه، »کلیه مسافران ورودی در مبادی فرودگاهی عالوه بر انجام معاینات حرارتی، ملزم به پرکردن 
دو پرسشنامه پزشکی و گاه شمار مسافرتی هستند ... و بایستی در فرودگاه با نصب یک نرم افزار نظارتی در گوشی                            های همراه 
خود روزی دو مرتبه و به مدت 14 روز فرم تعبیه                            شده پزشکی را به صورت آنالین تکمیل کرده و جهت مقامات ذیربط ارسال 
کنند. در غیر اینصورت از ادامه حضور آنان در کره ممانعت خواهد شد. نکته حائز اهمیت آنکه چنانچه مسافر، مقیم کره نبوده 
و فاقد تلفن همراه باشد، بایستی شماره موبایل مدعو و ساکن کره را قبل از ورود به بخش مهاجرت ارائه کند و تنها پس از 
چک و تأیید تلفنی از ســوی دعوت کننده و نصب نرم افزار و صدور تأییدیه قرنطینه... اجازه ورود به داخل کره داده خواهد 
شد و مسافران ناتوان در ارائه شماره موبایل مدعو، دیپورت خواهند گردید« )روابط عمومی سفارت جمهوری اسالمی ایران، 

اسفند 1398(.
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همچنین، بنابر اعالم مدیرکل سیاســتگذاری بهداشت عمومی کره جنوبی ناقضان کره                            ای )شامل افراد مشکوک به ابتالء به 
بیماری، و مبتالیان به بیماری تا بهبود کامل( و خارجی مقررات قرنطینه، مشمول جریمه                            هایی سنگین خواهند شد. دولت، 
اتباع خارجی را اخراج و شهروندان خود را به جریمه نقدی )تا 10 میلیون وون معادل 8200 دالر(، قطع حمایت مالی دولت 
و تا یک سال حبس محکوم می کند )سفارت ایران در کره جنوبی، 1399(. عالوه بر این، افرادی که قرنطینه را نقض کنند، 
یا اقدام به تجمع غیرمجاز نمایند، بر روی دستشان مچ                            بندهای الکترونیکی ردیاب جهت امکان کنترل نصب می شود )دولت 

کره جنوبی، 2020(.

الزم به ذکر است، دایر کردن ایستگاه                            های تست و تشخیص وضعیت سالمت در مبادی ورودی کره، پیش از این نیز از سال 
2015 به بعد به خاطر بیماری ِمرس سابقه داشته است، و از تازه واردان به کشور تست سالمت گرفته می                            شد. به نظر می                            رسد 

تجربه کنترل این بیماری در موفقیت آنها در مورد کرونا موثر بوده است.

4-1-توزیعمنطقهایبیمارانبرایدرماندرسطحکشور
نکته دیگری که  کانگ به آن اشاره میکند که در خبرگزاریها کمتر از دیگر موارد فوق الذکر انعکاس یافته،  درمان بیماران 
به صورت ملی و سراسری است؛ بدین ترتیب که بستری و درمان بیماران لزوماً در همان شهر صورت نمی گیرد و برای کاستن 
از فشــار بر کادر درمانی و استفاده بهینه از تجهیزات بیمارستانی و پزشکی، بیماران کووید-19 را از شهرها و مناطق دارای 

بیماران زیاد به مناطقی که بیمارستانهای خلوتتری دارند، منتقل میکنند )کانگ، 2020(.

5-1-شفافیتدولتوهمراهیمردمبادولت
مورد دیگری که کانگ به آن اشاره کرده، شفافیت دولت در مقابل  مردم و اعتماد و همراهی مردم با دولت است که به آنان 
در مبارزه با این بیماری اطمینان خاطر داده بود. وی موضوع مذکور را چنین بیان می کند: »کلید موفقیت ما شفافیت کامل 
با عموم مردم بوده است؛ به اشتراک گذاشتن ریز موارد راجع به نحوه درگیری با ویروس، نحوه گسترش آن، و اینکه حکومت 
در حال انجام چه اقداماتی برای مقابله با آن است؛ خوب و بد!« )کانگ، 2020(. این مورد در رعایت کردن پروتکل                              ها توسط 
اکثر قریب به اتفاق مردم در کره عامل مهمی بوده است و این نکته را هم کره                              ای                              ها و هم ایرانی                              ها و دیگر خارجی                              های مقیم 

کره که با آنها گفتگو کردیم نیز تایید می                              کردند.

2.گام هایخروجازکنترلشدیدوشبهقرنطینه؛بهسویعادی سازیشرایط
موفقیت نســبی در دوره اول کنترل بیماری و کاهش ضرب                               آهنگ آن ســبب نشد که دولت کره وضعیت را پس از آن عادی 
اعالم کند و همه امور مثل سابق از سر گرفته شوند. بلکه، پس از آن، سختگیری                               ها کمتر شد و مشاغل با رعایت فاصله                               گذاری 
اجتماعی بازگشایی شدند، اما همچنان سیاست مهار و کنترل بیماری ادامه یافت. دولت اوضاع را درگام                               هایی آهسته و حساب 
شــده، برمبنای بازخوردی که از برنامه هر دوره کنترل و بازاندیشــی راجع به وضعیت کووید-19 در سطح کشور و تحوالت 
جهانی به دســت آورد، برنامه                               ریزی کرده و به تدریج به سمت عادی شدن رفت. پس از 10 مارس )20 اسفند( دولت در سه 
گام به خروج از شــبه قرنطینه وکنترل شدید، و در عین حال، تمدید محدودیت                               ها و کنترل در سطحی کمتر سختگیرانه تا 

رسیدن به عادی                               سازی امور اقدام کرد.
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1-2-مراحلدوموســوم:کنترلمحدودتربارعایتفاصله                                گذاریاجتماعی)11مارستا19آوریل؛21
اسفندتا31فروردین(

از 11 مارس به بعد، سطح هشدارها کاهش یافت، و برخی از سختگیریها و نیز تعطیلیها پایان یافت. دولت که در مرحله 
قبل، بیش از همه چیز درگیر مسئله سالمت جسمانی افراد بود، در این مرحله، اندکی فراغ بال یافت و بیشتر درگیر تالش 
برای جبران خســارات وارده بر نظام اقتصادی شــد. در واقع، دولت تالش کرد از طریق حمایت از مشــاغل در معرض خطر 
که از تبعات بحران آسیب میبینند امکان حمایت از افراد کمدرآمد و حوزههای تجاری و صنعتی را فراهم کند. اما، نقاط و 
فعالیتهای پرخطر و آسیبزا که میتوانستند سبب گسترش مجدد بیماری شوند، و از نظر اقتصادی و بهداشتی نیز ضرورت 
بازگشایی نداشتند، مانند مدارس، کلیساها و معابد، تفریحگاهها، اماکن ورزشی و مانند آنها همچنان تعطیل ماندند. در ادامه 
به تدریج سختگیریها در مورد آنها نیز کمتر شد. همچنین، دولت در مورد ورودی و خروجیهای کشور همچنان سختگیرانه 
عمل میکند. مطابق اعالم دفتر ملی قرنطینه منطقه بندری-تجاری و فرودگاهی بینالمللی اینچئون که اکنون به ســئول 
متصل شده است، بنا بر دستور رئیس جمهور اقداماتی مبنی بر تقویت قرنطینه جزیره اینچئون از تاریخ 1 آوریل به بعد انجام 

گرفت و این اقدامات به شرح زیر بود:

1- شــروع اقدامات قرنطینه                                  ای برای تمامی مهاجران و اتباع خارجی که خواهان ورود به کره هســتند. این اقدامات شــامل 
قرنطینه اجباری 14 روزه برای تمامی آنها و نیز انجام آزمایش                                  های مربوطه جهت صحت سالمت است.

2- به جهت تقویت قرنطینه در بندر اینچئون، تمامی کشتی                                  هایی که خواهان ورود به بندر اینچئون هستند، به همراه خدمه، 
همگی باید قرنطینه ای 14 روزه را گذرانده و ضمن انجام آن، آزمایشــاتی مرتبط با صحت سالمت آن                                  ها اعمال گردد )کوریا 

.)2020 ، a هرالد

رئیس جمهور مون جائه-این، هنگام دیدار از فرودگاه اینچئون، ضمن تشــویق مســئوالن مربوطه همچون کارکنان بخش 
قرنطینه فرودگاه، وزارت دفاع ملی، وزارت رفاه، وزارت دادگستری و دیگر مسئوالن، تأکید کرد که جهت کمک هرچه بیشتر 
به کنترل هجوم  بیماری، باید نظارت و جلوگیری از تجمع                                  های مردمی سختگیرانه                                  تر اعمال شود و همراهی تمامی ارگان                                  های 

دولتی در شکست این ویروس امری حیاتی تلقی می                                  شود )مون، 2020(.

در اصل دوره دوم و ســوم تفاوت چندانی با هم ندارند. دوره ســوم را باید بیشتر تمدید دوره دوم جهت دست                                  یابی به اهداف 
بیشتر در مبارزه با کرونا دانست؛ دولت برای کنترل بیشتر بیماری تا رسیدن به شرایط نسبتاً عادی اقدام به تمدید شرایط 
کنتــرل و در عیــن حال خروج تدریجی و گام به گام از آن نموده بر این اســاس، دولت کــره جنوبی در مدیریت بحران و 

برنامه                                  ریزی گام به گام برای برون رفت از آن، اولویت                                  های زیر را به ترتیب دنبال کرد:

1( در این دوره نیز همچنان اولویت اول سالمت جسمانی افراد جامعه بوده است.

2( پس از آن دغدغه اقتصادی و تداوم حیات نظام اقتصادی در اولویت بعدی قرار داشته است.

3( اولویت بعدی مربوط به نظام های آموزشی و سیاسی بوده است.

4( پس از آنها نیز امور مذهبی و استخدامی قرار داشته است.

5( پس از موفقیت نسبی در برنامه ریزی و از سرگیری این امور، به فراغت و ورزش و مانند آنها توجه داشته است. 
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علیرغم موفقیت چشــمگیر کره جنوبی در مهار وکنترل این بیماری، دولت کره برای اطمینان خاطر، تاریخ پیشین اتمام 
قرنطینه                                   هــا و فاصله اجتماعی )5 آوریل، 17 فروردیــن(، را به منظور کاهش مبتالیان کووید19 تا کمتر از 50 نفر در روز 
تمدید کرد. بدین ترتیب دولت اعالم کرد که سیاست                                   های قرنطینه و حفظ فاصله اجتماعی، تعطیلی مدارس و دانشگاه                                   ها، 
موزه                                   ها، کنسرت                                   ها، کتابخانه                                   ها و.... که قرار بود در 5 آوریل پایان یابد تا 19 آوریل )31 فروردین( ادامه خواهد یافت. مطابق 
دستور موکد شهردار سئول تمامی کافه                                   ها، کلوپ                                   های شبانه وسایر مناطق تفریحی که موجب تجمع                                   های عمومی می                                   شوند، 

تا 19 آوریل همچنان تعطیل شدند )شهردار سئول، 2020(.

در این دوره، دولت تالش کرد برای احیای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاســی جامعه تا آنجا که ممکن است شرایط را 
چند گام به سمت عادی                                   تر شدن سوق دهد، تا از پیامدهای ناگوار بحران کووید19 بر جامعه کاسته شود. یکی از اقدامات در 
این دوره رصدکردن مداوم بهبودیافتگان از کرونا بود. مثاًل در 17 آوریل رسماً اعالم شد که 163 نفر از افرادی که بهبودی 
کامل حاصل کرده بودند، مجدداً تست کرونای آنها مثبت شده است )لی، 2020(. در ادامه به مهمترین موارد این اقدامات 

اشاره می                                   شود.

1-1-2-بسته هایحمایتاقتصادیدولت

همان                                     گونه که در قسمت قبل و ذیل اقدامات مختلف دولت کره برای مدیریت بحران کرونا به آن اشاره شد، دولت برای تداوم 
حیات اقتصادی گروه                                     های مختلف تولیدکننده، تجار، مشاغل خرد و ... بسته                                     های مختلفی به آن                                     ها اختصاص داده است. در 
اینجا از تکرار آنها خودداری می                                     شود. در این دوره، دولت در ادامه همان فعالیت                                     های صورت گرفته در دوره قبل، بسته                                     های 
مختلف حمایت مالی را برای گروه                                     های اجتماعی و فعالیت                                     های مختلف اقتصادی در نظر گرفت. نمونه آن تخصیص بسته                                     های 
پشتیبانی رفاهی اضطراری و بسته                                     های اضطراری رفاهی معیشتی برای گروه                                     های کم                                     برخوردار و نیازمند به کمک اورژانسی 
است )وزارت بهداشت و رفاه کره، 2020(. همچنین، به تعویق انداختن و تخفیف حق بیمه و هزینه آب و برق خانوارهای 
کم                                     درآمد و آسیب                                     دیده از بحران کووید19 نیز مورد دیگری در این زمینه است)مون، در: جلسه اضطراری اقتصادی، 2020(.

از جمله دیگر موارد مهم حمایت اقتصادی، حمایت از موسسات مالی خصوصی و موسسات مالی سیاستگذاری بود، زیرا به 
اعتقاد رئیس جمهور مون امور مالی از شرایط مهم و کلیدی برای همه مشاغل و شهروندانی بود که در حوزه های اقتصادی 
مشغول فعالیت هستند. به عقیده وی امور مالی از مهمترین بخش                                     های کشور در بحران همه                                     گیری جهانی کووید19 است و 
اهمیتی کادر پزشکی دارد. همانطور که فداکاری و اقدامات کادر پزشکی موجب نجات بیماران می شود، منابع مالی فعال و 
به موقع نیز موجب نجات مشاغل و اقتصاد جامعه خواهد شد. وی تأکید کرد که دولت به دنبال تامین منبع مالی اضطراری 
شامل کمک مالی به مشاغل کوچک، شرکت                                     های کوچک، شرکت                                     های متوسط و بزرگ هستیم که شامل کلیه زمینه                                     های 

اقتصادی شامل بازار وام، اوراق بهادار شرکت                                     ها، صندوق                                     های مالی کوتاه مدت و .... می                                     شود )مون، 2020(.

مورد مهم دیگر اینکه به خاطر متضرر شدن شرکت های استارتاپی، شرکت                                     های سرمایه                                     گذاری، مشاغل تازه                                     کار و کارآفرینان، 
و زیان                                     دیــدن صادرکنندگان، دولت بودجه                                     ای را به جبران خســارات این شــرکت                                     ها اختصــاص داد. همچنین در مورد 
صادرکنندگان، دولت نمایشگاه                                     های آنالین و مشاوره                                     های ویدیویی برای بازارهای هدف در اروپا، امریکا و چین، ایجاد کرد 
و نیز تمدید حمل و نقل رایگان برای شرکت                                     های متوسط و کوچک تا یک سال را تضمین کرد )وزارت تجارت، صنعت و 

انرژی، 2020(.
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2-1-2-بازگشاییسالمت-محورفعالیت هایاقتصادی
با توجه به لزوم از سرگیری فعالیت                                      های اقتصادی و اشتغال افراد، به ادارات دولتی اختیاراتی داده شد و از آنها خواسته شد تا 
حد ممکن از شمار کارکنان در محل اداره بکاهند، و اولویت را به دورکاری و کار در منزل دهند. در مورد دیگر مشاغل ضروری 
و تولیدی و کارخانجات نیز دولت کره توصیه                                      ای مشابهی کرد. همچنین، آنجا که ضرورت حضور کارکنان در محل کار وجود 
داشت نیز دستورات مؤکدی برای حفظ فاصله اجتماعی، صادر کرده که ادارات و اماکن مختلف ملزم به رعایت آنها هستند. 
الزم به ذکر است که، بر پایه و بستر عظیم نرم افزار و سخت افزار و اینترنت پرحجم و پرسرعت در کره جنوبی، هم در ادارات 
و محل اشــتغال و هم در منزل افراد، امکان دورکاری در کره جنوبی به راحتی فراهم اســت. و به جز در موارد ضرورت، افراد 

نیازی به حضور فیزیکی در محل کار ندارند.

تصویر 3: میزهای غذاخوری مراکز آموزشی و محیط های کار در کره با رعایت طرح  فاصله گذاری 

3-1-2-بازگشاییمحدوددانشگاه                                       هاوتمدیدتعطیلیکلیهمدارس،مهدکودکوکودکستانها
وزارت آموزش و پرورش کره جنوبی در 17 مارس با توجه به شیوع ویروس کرونا در سئول و سطح کشور اعالم کرد تعطیلی 
کلیه مدارس، مهدکودک و کودکستان ها که پیش                                        تر4 هفته اعالم شده بود، را 2 هفته دیگر تا 6 آوریل تمدید کرد )سفارت 

ایران در کره جنوبی الف،1399(.

در مورد دانشگاه                                        ها نیز کالس                                        های حضوری در این دوره تعطیل اعالم شد، و به دانشگاه                                        ها اختیار داده شد، تنها به اساتید و 
دانشجویانی که در آزمایشگاه                                        ها فعالیت می                                        کنند یا نوع فعالیت آنها به گونه                                        ای نیست که سبب تجمع گردد و می                                        توانند قواعد 
فاصله اجتماعی و قرنطینه را لحاظ کنند، بنا به تشــخیص دانشــگاه اجازه حضور در پردیس دانشگاه                                        ها داده شود. بر اساس 
گفتگویی که در همین رابطه با دانشجویان چند دانشگاه داشته                                        ایم، در این دوره بخش های اداری دانشگاه                                        ها با رعایت کاهش 
نفرات و نیز اســاتید به صورت محدودتر حضور دارند. خوابگاه                                        ها عمدتاً تعطیل هستند. غالباً دانشجویانی که حضور دارند نیز 
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دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید آنها هستند. کالس                                        های حضوری تعطیل است و به صورت آنالین برگزار می                                        شوند. 
امتحانات دانشگاه                                        ها نیز تنها در صورت رعایت فاصله اجتماعی، و آن هم بیشتر در فضای باز برگزار می شود.

تصویر 4: برگزاری امتحانات دانشگاه                                         ها، مدارس و آزمون                                         های استخدامی در فضاهای باز با فاصله حدود 5 متر

عالوه بر آن، مراکزی چون مدارس، دانشگاه                                          ها، آکادمی                                          های خصوصی، کلیساها و نیز تمامی مراکزی که باعث اجتماع انبوه و 
اجتناب                                          ناپذیر می                                          شوند، اگر برحسب ضرورت باید فعالیتی جمعی در آنها صورت گیرد، ضمن دریافت تأییدیه از سوی دولت 

ملزم به رعایت موارد زیر هستند:

1- تمامی مدرســان، دانش آموزان، هنرجویان و همه کســانی که در این مراکز حضور می یابند ملزم اســتفاده از ماسک و 
دستکش هستند.

2- هنگام برگزاری سخنرانی ها و جلسات عمومی، حفظ فاصله 1 الی 2 متری الزامی است.

3- استریل کردن محیط به صورت 2 بار در روز ضروری است.

4- استاده از تهویه مناسب به جهت جلوگیری از تجمع آلودگی الزم است.

5- وضعیت سالمت کارکنان، مدرسان، دانش                                           آموزان و دیگر افراد حضوریافته در این مراکز  روزانه مورد ارزیابی قرار می گیرد 
)ستاد پاسخ گویی به ایمنی در برابر بالهای طبیعی، 2020(.

4-1-2-تداومتعطیلیپارکهاوتفرجگاههایعمومی
عالوه بر مواردی که در بندهای فوق بیان شد، سیاست کنترل و ممنوعیت حضور در طبیعت، پارکها و تفرجگاههای عمومی، 

تا اواسط آوریل ادامه یافت. در این زمینه تاکید شد که ناقضان آن با جریمه مواجه خواهند شد.
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تصویر 5: تعطیلی تفرجگاه                                              های عمومی در کره با نظارت نیروهای پلیس

5-1-2-تداومتعطیلیاماکنواجتماعاتمذهبیوبرگزاریدعادرماشین
به کلیساها و اماکن مذهبی اجازه بازگشایی داده نشد. اما، آنها در پارکینگ                                               ها و با رعایت فاصله                                               گذاری اجتماعی، مثاًل در حالی 
که افراد در ماشــین خود نشسته بودند، اقدام به برگزاری دعا و مراسم مذهبی می کردند. در برگزاری این مراسمات از افراد 

شرکت                                               کننده هنگام ورود با تب                                               سنج و دیگر وسایل سنجش مربوط به کرونا، تست گرفته می                                               شد.

 تصویر 6 : برگزاری دعا در پارکینگ کلیسا، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

                    منبع: هی نیوز )2020(
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6-1-2-برگزاریانتخاباتپارلمانملی
بیست و یکمین دوره انتخابات پارلمان ملی کره جنوبی که مقرر بود در 15 آوریل، 27 فروردین، برگزار شود، با موفقیت دولت 
در کنترل بیماری در موعد مقرر و با رعایت موارد بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شد، و 66 درصد از واجدین شرایط نیز در 
.)2020c ،آن مشارکت کردند؛ این میزان از مشارکت، باالترین درصد مشارکت مردمی در 28 سال گذشته بوده است )یونهاپ

7-1-2-گسترشباجه هایتستکرونایسیار
با موفقیتآمیز بودن به کارگیری آزمایشــگاههای ســیار در پارکینگها )درایو-این(، دولت برای گسترش آن و تستگیری 
گستردهتر نوعی باجههای سیار تعبیه و در سطح شهرها مستقر کرد که میتوانستند به همان سرعت »درایو-این« از افراد 

تست کووید-19 بگیرند.

تصویر 7: باجه تست سرپایی )walk-through testing station( کرونا 

)2020b ( منبع: یونهاپ                                      

بنابر آنچه کوریا تایمز در 31 مارس )12 فروردین 1399( درج کرد، چانگ نخســت وزیر کره اعالم کرد که ســال تحصیلی 
جدید از 9 آوریل به صورت آنالین آغاز می                                                  شود تا بازگشایی مدارس به صورت گام به گام صورت پذیرد )کوریا تایمز، 2020(.

به طور کلی، در این دوره، مجموعه چنین اقداماتی و همه                                                  جانبگی برنامه                                                  های دولت و همراهی جامعه با آن سبب شد، علیرغم 
بازگشایی بیشتر فعالیت                                                  های اقتصادی از 12 مارس )22 اسفند( به بعد، آمار روزانه بهبودیافتگان از تعداد مبتالیان به کووید19 
در کره پیشی گیرد، و آمار بیماران کرونا از 7362 مورد فعال در 21 اسفند به 4802 مورد در 13 فروردین 1399 )1 آوریل(، 
و پــس از ایــن دوره، با تمدید مجدد محدودیت                                                  ها تا 5 می به 1967 مورد در 24 آوریل )5 اردیبهشــت( کاهش یابد. در 8 
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فروردین )27 مارس( اعالم شد که 91 مورد ابتالی جدید به این بیماری و 382 مورد بهبودیافته )بهبودیافتگان بیش از 4 
برابر مبتالیان( در کشور وجود داشته است. آمار مبتالیان جدید کشور کره در روزهای 22، 23 و 24 آوریل به ترتیب 11، 8  

و 6 نفر اعالم شده است )سو، 2020(؛ موفقیتی چشم                                                  گیر.

الزم به ذکر است، برای اتمام این دوره و برداشتن محدودیت                                                   ها نیز مهمترین شاخص اعالم شده از سوی دولت »رسیدن به 
آمار کمتر از 50 نفر مبتالی جدید در روز« بود. تا پایان این دوره، دولت کره به این هدف دســت یافت. خبرگزاری رســمی 
یونهاپ در 18 آوریل اعالم کرد که برای اولین بار در دو ماه گذشــته، آمار مبتالیان به زیر 20 نفر در روز  )18 مورد مثبت 
جدید( رسیده است. از 12 آوریل به بعد نیز به صورت مداوم آمار روزانه موارد جدید کمتر از 30 مورد مثبت بوده است. با این 

حال، دولت اعالم کرد، محدودیت                                                   ها را در سطحی کمتر، تا 5 می تمدید کرده است.

2-2-مرحلهچهارم:بهسویعادی                                                    سازیبامحدودیتاندک
این دوره از 20 آوریل تا 5 می، 1 تا 16 اردیبهشت 1399، به طول انجامید. پس از 19 آوریل، دولت کره جنوبی به دوره ثبات 
در رابطه با روند مبتالیان و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری رسید؛ به تعداد کمتر از 20 مبتالی جدید در روز، که این 
آمار باعث شناخته شدن کره جنوبی به عنوان کشور پیشرو و موفق در جهت مهار بیماری کووید -19 شد. دولت کره جنوبی، 
روز شــنبه 18 آوریل )30 فروردین( اعالم کرد، پس از 19 آوریل، دوره کنترل را به صورتی  کمتر ســختگیرانه و محدودتر 
از 20 آوریل تا 5 می )1 تا 16 اردیبهشت 1399( تمدید کرده است. دولت در آن زمان اعالم کرد که پس از تاریخ مذکور، 

.)2020b ،محدودیت                                                     ها پایان می                                                     یابد )یونهاپ

در مورد این دوره، پارک وزیر بهداشت دولت کره گفته بود تمدید دوره چهارم، علیرغم کاهش موارد ابتال به کمتر از 50 مورد 
که هدف مورد نظر دولت بود، به این دلیل اســت که هنوز مواردی از ابتال وجود دارد که از ریشــه                                                     های ناشناخته واگیر شده 

است؛ این ناشناخته بودن ریشه و زنجیره انتقال به افراد نگران کننده است )پارک، 2020(.

دراین دوره، همچنان فاصله                                                     گذاری اجتماعی الزامی بود، اما آســان                                                     گیری                                                     هایی نیز در مواردی اعمال می شــد؛ مثاًل در مورد 
تجمعات مذهبی و آزمون                                                     های اســتخدامی. نخست وزیر گفته بود همچنان حفظ فاصله در اماکن عمومی و ضدعفونی کردن 
روزانه در دســتورکار قرار دارد. همچنین، کلیساها، باشگاه                                                     های ورزشی، بارها، آموزشگاه ها، تفریحگاه                                                     های بیرونی، پارک                                                     های 
جنگلی و فضاهای باز ورزشــی با رعایت قواعد  بهداشــتی و پروتکل                                                     ها می توانستند بازگشایی شوند. اما در مدارس همچنان 
کالس ها به صورت آنالین برگزار می                                                     شــد. همچنین، خبرگزاری یونهاپ از نخســت وزیر کره نقل کرد که از ماه می مسابقات 
ورزشــی قهرمانی در زمین                                                     های رو باز  با رعایت تمهیدات بهداشــتی الزم، و بدون تماشاگر از سر گرفته می                                                     شوند )یونهاپ، 

2020g( که در عمل نیز چنین شد.
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تصویر 8: بازگشایی پارک                                                      ها و تفریحگاه                                                      های عمومی به روی مردم 

      منبع: خبرگزاری یونهاپ )2020(

به نظر می                                                       رســد، در کنار موارد فوق الذکر، هدف دولت کره از وضع مرحله چهارم، این بوده اســت که به یک                                                       باره وضعیت را 
عادی اعالم نکند که مبادا همه دستاوردهایش بر باد رود. همچنین، فرصت الزم برای انجام تمهیدات و اقدامات الزم پیش 
از عادی                                                       ســازی را داشته باشــد. عالوه بر این، این اقدامات مرحله بندی شــده برای به آزمون گذاشتن محتاطانه حرکت به 
سمت عادی                                                       سازی نیز بوده است؛ تا براساس بازخوردی که در این مرحله می گیرد، در مورد برداشتن بیشتر محدودیت                                                       ها و 

عادی سازی امور تصمیم بگیرد.

در این دوره نیز تمامی مدارس، مهدکودک                                                       ها و آن مراکز عمومی که می                                                       توانند منجر به شلوغی و افزایش شیوع  این بیماری 
گردند همچنان تعطیل اعالم شدند که تا 5 می ادامه داشت و کالس                                                       ها و جلسات به صورت آنالین برگزار شد.

3-2-مرحلهپنجم:عادیسازیبارعایتپروتکلها
این مرحله از 6 می )17اردیبهشت( آغاز شد و تا 18 آگوست )18مرداد 1399( ادامه یافت. کره جنوبی از 18 آوریل به بعد، 
آمار مبتالیان روزانه                                                         اش کمتر از 20 نفر در روز بوده اســت. در این مرحله، دولت به ســمت عادی سازی بیشتر امور حرکت 
کرد. پس از 5 می، دولت محدودیت                                                         های کرونایی را کمتر کرد، اما همچنان گوش به                                                         زنگ بود و کنترل را رها نکرد، و رعایت 

پروتکل                                                         ها همچنان الزامی بوده است.

در مورد ورود و خروج به/از کشور همچنان کنترل دقیق صورت گرفت. پروتکل                                                         ها در ادارات، مراکز آموزشی و اماکن عمومی 
برقرار بود. اکثر شــهروندان کره                                                         ای نیز آنها را رعایت می                                                        کردند. دولت نیز از طریق رســانه                                                         ها دستورات بهداشتی الزم را برای 

مردم صادر می                                                         کرد.

رعایت پروتکل                                                         های بهداشتی مانند زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، ساعات کاری مطمئن و محدودتر و ضدعفونی                                                         کردن 
اماکن در همه محیط های بیرون از منزل الزامی بوده است، و برای محیط های شخصی و خانگی نیز پروتکل                                                         های بهداشتی 
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الزم به افراد و خانواده                                                         ها به صورت توصیه                                                         هایی موکد از ســوی دولت و رســانه                                                         ها تبلیغ می                                                         شد. یک نمونه از این تبلیغات در 
تصویر 9 مشاهده می                                                         شود.

تصویر 9: نمونه پروتکل بهداشتی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری کره برای افراد عادی و دارای عالئم
.

.)2020( KCDC :منبع       
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به طور کلی، دولت کره از اواسط اردیبهشت به بعد، ضمن رعایت پروتکل                                                          ها، وضعیت را به حالت نسبتاً عادی برگرداند، ضمن 
رعایت پروتکل                                                          ها، و در حال در حالت آماده                                                          باش قرار داشــت. در این مرحله، در وضعیت معمول، ضمن رعایت پروتکل                                                          های 
بهداشتی، حیات اجتماعی و اقتصادی جریان داشته و هر زمان که در نقطه                                                          ای بیماری دوباره اوج می                                                          گرفت دولت آن محدوده 
یا محله را سریعاً کنترل می                                                          کرد، از افراد آن محدوده و کسانی که با افراد مبتال در ارتباط بوده                                                          اند سریعاً تست کرونا می                                                          گرفت 
و اعمال محدودیت در آنجا را تا وقتی که شــرایط شیوع در آنجا به حداقل برسد، ادامه می داد. نمونه آن را شهرداری سئول 
در مورد محله بین                                                          المللی ایته                                                          ون اعمال کرد، بدون اینکه زندگی دیگر محالت و نقاط شهر را مختل کند؛ زیراکه رستوران                                                          ها 
و دیسکوهای این محله با گسترش ناگهانی کرونا مواجه شده بود. در 8 می )19 اردیبهشت( شهردار سئول گزارش کرد 15 
مورد جدید ابتال به کرونا در کلوب های محله ایته                                                          وون مشاهده شده است، پس از آن، تست                                                          گیری گسترده از همه کلوب                                                          ها، 
مغازه                                                          ها و اماکن تجاری و تفریحی این منطقه آغاز شد. آنها ظرف یک هفته اعمال محدودیت و کنترل، تا 14 می از بیش از 
24000 نفر از کارکنان، ساکنان و مراجعان به این منطقه تست کرونا گرفتند. مشخص شد که جمعاً 190 نفر بر اثر این موج 
به کرونا مبتال شده اند. پس از آن، وضعیت در این محله نیز به حالت نسبتاً عادی بازگشت و محدودیت                                                          های خاص برداشته 

.)2020f ،شد )یونهاپ

در این مرحله، روند عادی                                                          سازی گام به گام و تدریجی نیز بیشتر شد، و مواجهه با مواردی چون مورد ایته-ون یا دیگر نقاط 
سبب خلل در برنامه دولت نشد. در واقع، دولت در ماههای اولیه با اعمال کنترل و عدم تسامح در مقابل هیچ گروهی، بویژه 
گروه                                                          های مذهبی، توانست تا پایان مرحله چهارم به ثبات نسبی در کنترل بیماری برسد. مراکز تست و درمان را مستقرکرد. 
مبادی ورودی و خروجی کشور را تحت کنترل بهداشتی درآورد. در این مرحله، فقط هر خیابان یا محله                                                          ای که بحرانی می                                                          شد 
را برای یک تا دو هفته کنترل و موارد را شناســایی و درمان می                                                          کند، و روند عادی                                                          ســازی بیشتر و بازگشایی اماکن با رعایت 
پروتکل                                                          های بهداشتی ادامه داشت. مثاًل، در ادامه همین روند، از 20 می 2020 )31 اردیبهشت( دبیرستان                                                          ها پس از تأخیری 

.)2020a ،دو ماهه با رعایت پروتکل                                                          های بهداشتی بازگشایی شدند )یونهاپ

 تصویر 10: بازگشایی دبیرستان                                                           ها در شهر دائجون، با ماسک، فاصله 5 / 1 متری و پوشش پالستیکی
روی میز دانش آموزان 

                   
)2020a( منبع: یونهاپ
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نمونه دیگر روند عادی                                                           ســازی در مورد بازگشــایی خطوط پرواز خارجی بوده اســت؛ بازگشایی ده ها مسیر پرواز بین                                                           المللی 
توســط کوریا ایر شــرکت هوایی کره جنوبی. بزرگترین شــرکت حمل و نقل این کشور ده ها مســیر بین المللی خود را از 
اول ژوئن بازگشــایی کرد. در بیانیه این شــرکت آمده است که مسیرهای بازگشایی                                                           شــده شامل واشنگتن، سیاتل، ونکوور، 
تورنتو، فرانکفورت، سنگاپور، پکن و کواالالمپور است. این امر با هدف آماده                                                           سازی برای افزایش تقاضای سفر پس از کاهش 
محدودیت                                                           های ورود کشورهای مختلف برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بوده است. کوریا ایر قبل از شیوع ویروس بیش 
از 900 پرواز در 110 مســیر ارائه می                                                           داد. از اواخر ماه مارس بیش از 90 درصد پروازها در مسیرهای بین                                                           المللی متوقف شد، 
زیرا تعداد فزاینده                                                           ای از کشورها مرزهای خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا بسته یا اقدامات دیگری را در رابطه با مسافران 

ورودی انجام داده بودند )سفارت ایران در کره جنوبی ب، 1399(.

این روند افزایشی عادی                                                           سازی امور تا 19 آگوست )29 مرداد( ادامه یافت. اما پس از آن با بحرانی شدن شرایط و افزایش آمار 
روزانه مبتالیان دولت بازگشت به کنترل را در پیش گرفت، که در ادامه بدان می                                                           پردازیم. 

3.مرحلهششم:بازگشتبه کنترل 
پس از دوره                                                             ای ســه ماه و نیمه و عادی                                                             شــدن نسبی شرایط، در 14 آگوست )24 مرداد( که پزشکان در اعتراض به دولت در 
مرکز شــهر سئول تظاهرات کردند و همزمان مواردی از مبتال شدن مربوط به کلیسای سارانگ جیل در شمال شهر سئول 
گزارش شد، دوباره آمار روزانه ابتالی به کرونا به بیش از 100 مورد  رسید. در هفته سوم آگوست که  برای چند روز متوالی 
آمار مبتالیان روزانه 3 رقمی شد و سپس برای 3 روز متوالی تا 18 آگوست به بیش از 300 نفر در روز افزایش یافت، دولت 
کره بازگشت به کنترل، از 19 آگوست 2020 )29 مرداد 1399( به بعد را اعالم کرد که تا 11 اکتبر2020 )20 آبان 1399( 
ادامه یافت. البته، در این دوره سطح هشدار اعالم شده مثل دوره اول کنترل، که دولت کنترل شدید و وضعیت جنگی اعالم 
کرده بود، نبود. به این دالیل )1( سطح مبتالیان روزانه در آن حد نبود، )2( دولت تجربه موفق چند ماه گذشته را داشت و 
گروه                                                             ها و سازمان                                                             ها و امکاناتی که پیش                                                             تر بدان پرداختیم همه مستقر شده                                                             اند )3( مهمتر از همه اینکه، دولت اعالم کرد نگران 
تبعات اقتصادی امر است و اگر سطح هشدار باال )3( صادر کند باید ادارات، مراکز آموزشی، و کارگاه                                                             ها و مشاغلی که متضمن 
اجتماع 10 نفر یا بیشتر هستند، تعطیل شوند که به زیان اقتصادی زیادی منجر خواهد شد )یونهاپ، 2020(. در این دوره، 
که دولت ســطح هشدار 2 را اعالم کرد، محدودیت                                                             ها بدین صورت بود که اجتماعات بیش از 50 نفر در فضاهای سربسته و 
 .)KCDC,2020( بیش از 100 نفر در فضاهای باز ممنوع اعالم شــد. همچنین، به مردم توصیه شد ترجیحاً در خانه بمانند
این مرحله کنترل شامل سه دوره، با اندک تفاوت                                                             های زمانی در شدت و گستره جغرافیایی کنترل در کره بوده است که شرح 

آن در زیر آمده است.

1-3-کنترل                                                              هااز19آگوستتا27سپتامبر2020
در این مرحله، دولت ابتدا 10 روز کنترل را اعالم کرد، از چهارشــنبه 19 آگوســت تا جمعه 28 آگوســت )7 شهریور(. 
بنا به گزارش مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری کره، در روزهای 22 تا 28 آگوســت )1 تا 7 شــهریور( آمار روزانه 
مبتالیان کشور به ترتیب 315، 387، 258، 164، 307، 434 و 359 نفر بوده است. لذا، همچنان وضعیت کنترل مبنی 
بر فاصله                                                               گذاری اجتماعی و کاهش ترددها در شــهر برقرار است )KCDC، 2020( . با تداوم روند بحران، دولت کنترل را 
ابتدا برای یک هفته دیگر تا 4 ســپتامبر 14 شــهریور تمدید کرد )خبرگزاری کیودو، 2020(. مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری کره جنوبی در روز 4 ســپتامبر )14 شــهریور( آمار روزانه مبتالیان جدید به کووید19 را از 1 تا 4 سپتامبر به 
ترتیــب 222، 253، 188 و 189 نفر اعالم کرد )KCDC، 2020(. متعاقباً دولت مجدداً سیاســت کنترل را تا دو هفته 
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دیگر )جمعه 18ســپتامبر 202 و 28 شــهریور 1399(، و باز با ادامه یافتن بحران تا 27 سپتامبر محدودیت                                                               ها را تمدید 
.)2020i ،کرد )یونهاپ

الزم به ذکر اســت، از نظر گستره مکانی نیز این کنترل                                                               ها در 10 روز اول، ناحیه متروپلیتن پایتخت )شامل سئول و منطقه 
مجاور آن گیونگی( و منطقه اینچئون بود که حدود نیمی از جمعیت 51 میلیونی کره جنوبی در این محدوده متمرکز بوده 
است، و در مورد دیگر مناطق کشور، این کنترل ها حالت توصیه                                                               ای برای رعایت پروتکل                                                               های بهداشتی داشته است. اما با تداوم 
بحران و گسترش آن در دیگر مناطق کشور، دولت کره محدودیت                                                               های سطح هشدار 2 را از 29 آگوست )8 شهریور( به بعد 

.)2020 ،KCDC( برای کل کشور اعمال کرد

در این دوره، با توجه به اینکه بیشترین گسترش بیماری مربوط به پایتخت )منطقه متروپلیتن سئول( بوده است، دولت این 
محدوده شــامل شهر سئول و اســتان مجاور و متصل بدان گیونگی را به همراه منطقه اینچئون که آن نیز متصل به سئول  
است را تحت کنترل درآورد. بنا بر اعالم دولت کره در 18 آگوست برای هشدار سطح 2 رعایت این موارد و محدودیت                                                               های 

زیر الزامی است و مابقی امور ضمن رعایت پروتکل                                                               ها به همان حالت قبلی جریان دارند.

1-1-3-  اجتماعات بیش از 50 نفره در فضاهای سربســته و بیش از 100 نفره در فضاهای باز ممنوع اعالم شــده اســت. 
همچنین، به مردم توصیه شده است، ترجیحاً در خانه بمانند.

2-1-3-  رویدادهای ورزشی بدون تماشاگر برگزار می                                                                شوند.

3-1-3-  امکانات عمومی / ملی مانند اســتخرها، پارک ها، کتابخانه                                                                ها، موزه                                                                ها و ...که در فضای سربســته قرار دارند تعطیل 
اعالم شده                                                                اند.

4-1-3-   فعالیت                                                                های پرریسک، به استثنای مراکز لجستیکی و توزیع مواد و امکانات بهداشتی، شامل: بارها، کلوب های شبانه، 
سالن                                                                های رقص و آیین                                                                های کره                                                                ای، بارهای سنتی کره                                                                ای، تاالرهای سربسته، سالن                                                                های آوازخوانی، کافه ها، بوفه رستوران                                                                ها، 
باشگاه                                                                های ورزشی سربسته برای فعالیت                                                                های گروهی و تیمی، هاگوون )مؤسسه                                                                های انتفاعی خصوصی( دارای بیش از 300 
نفر مراجعه                                                                کننده، و فروش                                                                های مستقیم تحویل خدمات درب منزل خریدار متوقف شده                                                                اند. ضمناً، دست حکومت                                                                های محلی 

برای افزودن به این موارد  باز است.

5-1-3-  تســهیالت مورد اســتفاده عموم که خصوصی                                                                اند مانند سالن                                                                های عروسی، سالن                                                                های تئاتر و سینما، رستوران                                                                های 
بزرگ                                                                مقیاس که حداقل 150 متر مربع                                                                اند، اماکن مذهبی، هاگوون )مؤسسه                                                                های انتفاعی خصوصی دارای کمتر از 300 نفر 
عضو(، پارک                                                                های آبی، دستشویی                                                                ها و حمام                                                                های عمومی، سالن                                                                های کنسرت، سوناها، سالن                                                                های عزاداری متوفیان، و سالن                                                                های 
ورزشی سربسته، باز هستند، اما باید پروتکل                                                                های بهداشتی و فاصله اجتماعی را دقیقاً رعایت کنند، و نیز هرگونه تجمع افراد 

و حضور گروهی در آنها ممنوع است. ضمناً، دست حکومت                                                                های محلی برای افزودن به این موارد باز است.

6-1-3-  تســهیالت رفاهی عمومی و مراکز مراقبتی روزانه، به استثناء خدمات اورژانسی خدمات کودک، توصیه  می-شود 
که تعطیل شوند.

7-1-3-  مدارس باید برنامه                                                                هایشان را به گونه                                                                ای تنظیم کنند که در دبیرستان                                                                ها دو سوم دانش                                                                آموزان و در مابقی مدارس 
یک سوم دانش                                                                آموزان حاضر باشند.
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8-1-3-  در موسســات و مراکز کار و اشــتغال دولتی تالش و برنامه                                                                ریزی شود که افراد دورکاری کنند، و بیش از دو سوم 
کارکنان در محل کار حاضر نباشند.

9-1-3-  در موسسات و مراکز کار و اشتغال خصوصی توصیه می                                                                شود همانند موسسات و مراکز کار و اشتغال دولتی عمل کنند.

10-1-3-  اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله اجتماعی در تمامی وسایل و اماکن عمومی و فروشگاه                                                                ها و اماکن فوق الذکر 
الزامی است.

11-1-3-  افــراد حقیقی و حقوقی که از قوانین فوق و دیگــر قوانین محدودیت                                                                ها در دوره کرونا تخطی کنند با جریمه 3 
میلیون وون )حدود 2600 دالر( مواجه خواهند شد )وزارت سالمت و رفاه کره جنوبی، 2020: 10- 3(.

12-1-3-  تمامی خارجی                                                                ها و کره                                                                ای                                                                هایی که از خارج وارد کشور می                                                                شوند، ملزمند در ورودی                                                                های زمینی، دریایی و هوایی 
.)2020 ،KCDC( کشور ضمن انجام تست                                                                های سالمت، دوره 14 روزه قرنطینه را سپری کنند

2-3-کنترلدوهفته                                                                 ایویژهمنطقهمتروپلیتنواینچئوناز5تا18سپتامبر2020
وقتی که از یک طرف بحران کرونا در حال افزایش بود و محدودیت                                                                  های سطح 2 کفایت نمی                                                                  کرد، و از طرف دیگر به خاطر 
مالحظات اقتصادی و  سایر مالحظاتی که پیش                                                                  تر ذکر شد، هشدار سطح باالتر و محدودیت                                                                  هایی مانند دوره کنترل اولیه در 
فوریه )هشدار سطح 3( به مصحلت نبود، نخست                                                                  وزیر کره اعالم کرد که می                                                                  خواهد اندک محدودیت                                                                  هایی به موارد مذکور در 
قسمت قبل اضافه کند، و به اصطالح آن را هشدار در سطح 2/5  نامید. این محدودیت                                                                  ها از 5 تا 18 سپتامبر 2020 و تنها 
برای محدوده متروپلیتن سئول و منطقه اینچئون اعمال شد، و پس از آن تاریخ دوباره محدودیت                                                                  ها به همان سطح 2 بازگشت 

.)2020i ،و برای کل کشور اعمال شد )یونهاپ

بنا بر اعالم نخست وزیر کره مطابق این محدودیت                                                                  ها، مراکزی مانند رستوران                                                                  ها و اغذیه                                                                  فروشی                                                                  های مشابه آن تنها می                                                                  توانند 
تا ســاعت 21 فعالیت داشــته باشــند، و غذاهای بیرون بر نیز تنها از ســاعت 21 تا 5 صبح اجازه فعالیت دارند. نانوایی                                                                  ها، 
بستنی                                                                  فروشی                                                                  ها و کافه                                                                  های زنجیره                                                                  ای مستقر در فضاهای سربسته تنها اجازه رساندن و تحویل اجناس به مشتری در محل 
اقامت و استقرار مشتری                                                                  ها را دارند و حق پذیرش مشتری در محل فروشگاه را ندارند. فعالیت                                                                  هایی مانند باشگاه                                                                  های ورزشی 
و تناسب اندام در فضای سربسته و مدارس و آموزشگاه                                                                  های کمک                                                                  آموزشی که متضمن حضور 10 نفر یا بیشتر هستند متوقف 
.)2020 ،b می                                                                  شوند. با اعمال محدودیت                                                                  های این سطح انتظار می                                                                  رود آمار مبتالیان روزانه به زیر 100 نفر برسد )کوریا هرالد

3-3-ماحصلدورهکنترلاخیر
این سیاســت کنترل که هم در مراحل قبل و هم اکنون جواب داده اســت، در این مرحله نیز آمار روزانه مبتالیان را به طرز 
چشمگیری کاهش داده است. بنا به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری کره جنوبی آمار مبتالیان روزانه از 17 تا 23 
سپتامبر نیز آمار روزانه مبتالیان به ترتیب 153، 126، 110، 82، 70، 61 و 110 نفر اعالم شده است، که نسبت به اوج بحران 
جدید در اواســط آگوست )441 نفر روزانه( حدود 75 درصد کاهش داشته است )KCDC، 2020(. در عین حال، کنترل تا 
27 سپتامبر )6 مهر( اعمال خواهد شد، و دولت آن موقع، بسته به میزان موفقیت محدودیت                                                                  ها در کاستن از آمار مبتالیان 
روزانــه، در مورد اتمام یــا تمدید دوره کنترل تصمیم                                                                  گیری خواهد کرد؛ تا جایی که آمار مبتالیان روزانه به کمتر از 50 نفر 
برسد. نمودار 3  روند تحوالت روزانه و تعداد مبتالیان در دوره در کل کشور کره و متروپلیتن سئول از 16 آگوست 2020 )26 
مرداد 2020( تا 21 سپتامبر 2020 )31 شهریور 1399( و موفقیت دولت کره در کنترل و کاهش بیماری را نمایش می                                                                  دهد.
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نمودار 3: روند تحوالت روزانه مبتالیان به کووید-19 در کشور کره و سئول از 16 آگوست
تا 21 سپتامبر2020 

 .)2020h( منبع: یونهاپ

الزم به ذکر است، نتایج این روند کنترلی همچنان موفقیت                                                                  آمیز بوده است و پس از آنکه از نیمه سپتامبر 2020 )26 شهریور 
2020( به بعد، آمار مبتالیان روزانه کشور کره معموالً کمتر از 100 نفر و در مواردی اندک بیش از 100 نفر ماند، دولت کره 
جنوبی از 12 اکتبر 2020 )21 مهر 1399( به بعد سطح هشدار را به سطح 1 کاهش داد. دولت علت این کار را اجازه دادن 
به رونق                                                                  گرفتن مشــاغل اعالم کرد. در این سطح محدودیت                                                                  های مربوط به مشاغل و غعالیت                                                                  های پرخطری مانند رستوران                                                                  ها، 
باشــگاه                                                                  ها، آموزشگاه                                                                  ها و کلیساهایی که 300 نفر یا بیشــتر عضو دارند برداشته می                                                                  شود. در ضمن، کلیساها و استادیوم                                                                  های 
ورزشی نباید بیش از 30% گنجایش                                                                  شان پر شود. همچنین، دولت اعالم کرده است، ماسک زدن در تمامی مکان                                                                  های عمومی، 
حتی پباده روها، و وسایل نقلیه اجباری است، و ناقضین آن 100 هزار وون معادل 88 دالر جریمه خواهند. اگر فروشندگان 
و صاحبان مشــاغلی که با عموم مردم ســر و کار دارند از ماسک زدن خودداری کنند نیز 3 میلیون وون )حدود 2600 دالر( 

جریمه خواهند شد )کوریا جونگانگ دیلی، 2020(.

4.جمعبندی
کره جنوبی به دلیل به                                                                   کارگیری روش های منعطف به ویژه آزمایش های بسیار گسترده از مبتالیان و افراد مشکوک به کرونا، 
تدابیر قرنطینه منطقه ای و موفقیت در کنترل بیماری بدون فلج کردن کشور، به یک نمونه قابل توجه بین المللی در مبارزه با 
کرونا تبدیل شده است. به طور کلی، مجموعه چنین اقداماتی و همه                                                                   جانبگی برنامه                                                                   های دولت و همراهی جامعه با آن سبب 
شد، علیرغم بازگشایی بیشتر فعالیت                                                                   های اقتصادی و جلوگیری از آسیب گسترده به اقتصاد کشور، دولت در کنترل بیماری 
با چالشی چندان سهمگیر مواجه نشود. عالوه بر این عوامل که سبب الگوگیری بسیاری از کشورها از کره شده است، به طور 

خاص نیز، تجربه مدیریت این نمونه موفق به دالیل زیر می تواند الگویی برای مدیریت بحران کرونا در ایران باشد.
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1- عالوه بر شباهت شیوه شیوع و ویژگی                                                                    های کانون شیوع بیماری در کره جنوبی با ایران، زمان شروع بحران )به شکل بحران 
درآمدن آن( در کره نیز، همانند ایران، مربوط به اواخر ماه فوریه )دهه اول اسفند ماه 1398( بوده است. از آن موقع به بعد 
بود که هر دو کشور با شمار فزاینده بیماران کرونایی مواجه شدند و هر روز جای یکدیگر را به عنوان دومین کشور جهان پس 

از چین اشغال می                                                                    کردند.

2- با افزایش روزافزون مبتالیان به کووید-19 در کره، همانند ایران، شیب صعودی بیماری از اوایل اسفندماه 1398 به شدت 
افزایش یافت، تا جایی که رئیس جمهور کره، مون جائه-این، برای کشور وضعیت جنگی اعالم کرد. در 20 اسفندماه 1398 

جمعیت مبتالیان در کره جنوبی به بیش از 7500 نفر و در ایران به حدود 9000 نفر رسید.

3- در مــورد بیماری                                                                    های حاد تنفســی چون کووید-19 آنچه برای بهبود بیماران بســیار اهمیت دارد نه میزان تخت های 
بیمارستانی بلکه میزان برخورداری از تخت                                                                    های آی                                                                    سی                                                                    یو است که امریکا بیش از 3 برابر کره از آن برخوردار است، و نرخ آن 
برای ایران، کره جنوبی، ایتالیا و اسپانیا نیز نزدیک به یکدیگر است. به ازای هر 100 هزار نفر، میزان این تخت برای امریکا 
31/7، ایتالیا 5 /12، اســپانیا 7 / 9، ایران 10 و کره جنوبی 6 /10 می                                                                    باشــد. اما، کره تاکنون از همه این کشور  موفق                                                                    تر بوده 

است. پس بحث بر سر نوع مدیریت است و باید دید سیستم مدیریت سالمت در مواجهه با بحران چگونه عمل کرده است.

4- علیرغم تراکم باالی جمعیت، سکونت حدود 51 میلیون نفر در وسعتی نزدیک به استان اصفهان، و اقلیم سرد و مرطوب - 
نزدیک به شمال ایران که زیستگاه مناسبی برای ویروس کرونای جدید است - و اشتغال به تحصیل حدود 70 هزار دانشجوی 
چینی در کره جنوبی، این کشــور توانســت در مدیریت بحران به خوبی عمل کند، و از تاریخی  که روند بیماری در ایران 
همچنان به شدت افزایش یافته، کره جنوبی توانسته است شیوع بیماری  را مهار کند و از شدت آن بکاهد، به گونه                                                                    ای که از 
اواســط مارس 2020 وضعیت در آنجا به سمت عادی شدن رفت و سطح کنترل نسبت به شبه قرنطینه اولیه کمتر شد و از 
5 می 2020 )16 اردیبهشت 1399( به بعد این محدودیت کمتر هم شد. از اواسط آگوست 2020 به بعد دوباره کرونا اوج 
گرفت؛ این افزایش بسیار محدودتر از کشوری چون ایران بود، اما دولت کره تسامح نکرد و سریعاً اعمال کنترل را دوباره در 
پیش گرفت. با این حال، همانگونه که در آمارها نیز قابل مشاهده است، ابتال و مرگ و میر ناشی از کووید19 در کره به                                                                    مراتب 
کمتر از ایران بوده است؛ و بدین ترتیب بیشتر بودن محدودیت                                                                    ها در کره جنوبی نسبت به ایران، به معنای بدتر بودن اوضاع 

در این کشور نیست، بلکه برعکس آن را نشان می دهد.

دولت کره از ابتدای شیوع بیماری روندی عقالیی را در پیش گرفت. این دولت که تجربه پیشین بیماری مرس خاورمیانه را 
نیز داشــت، بیماری کرونا را دست کم نگرفت، با اجتماعات مختلف مذهبی و غیرمذهبی تسامح نکرد، و با برنامه                                                                    ای مدون و 
جدیت در اجرای آن توانست بحران را در هر دو مرحله اوج گیری به خوبی کنترل کند. نمودار 4  ضمن نشان دادن روند کلی 
بیماری کرونای جدید در کره، به خوبی نشان می                                                                    دهد که در هر دو مرحله اوج گیری ناگهانی کرونا، چگونه دولت توانسته است 

با سیاست                                                                    های کنترلی و برنامه همه                                                                    جانبه بر بحران فایق آید.
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نمودار 4: روند تعداد مبتالیان تاییدشده کووید-19 در کره از 18 فوریه تا 21 سپتامبر 2020 )29 بهمن 
1398 تا 1 مهر 1399( 

 .)2020h( منبع: یونهاپ  

الزم به ذکر است، برای اتمام دوره                                                                    های کنترل و رفتن به سمت عادی                                                                    سازی و برداشتن محدودیت                                                                    ها نیز، مهمترین شاخص 
اعالم شده از سوی دولت کره، رسیدن به آمار کمتر از 50 نفر مبتالیان روزانه است، همانگونه که در مورد مرحله اول کنترل 

شدید نیز به همین معیار اتکا کرد.

باتوجه به آنچه تاکنون گفته شد، مهمترین و ثمربخش                                                                    ترین سیاست                                                                    های دولت کره که بر اساس آن توانست شرایط بحران را 
به خوبی پشت سر بگذارد، به ترتیب زیر است:

1- کنترل فعالیت                                                                    ها و فاصله                                                                    گذاری اجتماعی؛ که میزان و گستره جغرافیایی اعمال این کنترل نیز بستگی به میزان و گستره 
جغرافیایی شیوع کرونا داشته است. در این روند کنترل، گرچه به اذعان رسانه                                                                    های داخلی و خارجی عامل فرهنگی و سرمایه 
اجتماعــی باالی دولت مبتنی بر اعتماد مــردم به دولت و همراهی با برنامه                                                                    های آن نیز موثر بود، اما روند تحوالت،  به خوبی 
نشان می                                                                    دهد که مهمترین علت موفقیت در این زمینه، اعمال برنامه های کنترلی بوده است. علیرغم همراهی گسترده مردم، 
همین دولت اجبار قانونی و جریمه                                                                    های سنگینی برای خاطیان داخلی و خارجی در نظر گرفت. مثاًل، جریمه نقدی 3 میلیون 
وون معادل حدود 2600 دالر برای ناقضان قرنطینه و ناقضان پروتکل                                                                    های بهداشتی که جزء آن دسته از مشاغلی باشند که 

با عموم مردم سروکار دارند. این مبلغ،  برابر با حقوق تقریبی یک ماه و نیم یک کارگر ساده با حداقل حقوق در کره است. 

الزم به ذکر است، مورد دیگری که مؤید این است که مهمترین علت در کنترل بیماری کرونا در کره برنامه کنترل سختگیرانه 
و در عین حال همه                                                                    جانبه دولت بوده این است که در مرحله اول که کنترل شدیدتر بود، با اینکه آمار روزانه مبتالیان به 909 
نفر رسید، میزان موفقیت نسبت به دوره دوم بحرانی                                                                    شدن بیماری که اوج آمار روزانه مبتالیان به کمتر از نصف دوره اول بحران 
)441 نفر( رسید، بیشتر بوده است. یعنی، هرچه سیاست کنترل و برنامه دولت سختگیرانه                                                                    تر و اجرای آن با جدیت بیشتری 

همراه بوده، موفقیت در آن نیز بیشتر بوده است.
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2- همه                                                                    جانبه بودن و حمایتی بودن برنامه دولت برای پوشش گروه                                                                    ها و فعالیت                                                                    های مختلف و جلوگیری از آسیب گسترده 
به گروه                                                                    های اجتماعی و اقتصادی.

3- همراهی مردم با دولت و سرمایه اجتماعی و اعتماد باال در کشور کره، مانند بسیج فراگیر NGOها برای مددرسانی.

4- بستر عظیم سخت                                                                    افزاری و نرم                                                                    افزاری برای مدیریت بحران، اشتغال و آموزش.

5- سیستم اقتصادی چابک و با تاب                                                                    آوری باالی کره جنوبی که اکنون یکی از موفق                                                                    ترین اقتصادهای دنیا به  حساب می                                                                    آید1.

6- آموزش دادن به مردم و تبلیغات هدفمند رسانه                                                                    ها و دولت.

دولــت کره جنوبی در مدیریت بحران و برنامه                                                                    ریزی گام به گام برای بــرون رفت از آن، اولویت                                                                    های زیر را به ترتیب دنبال 
می                                                                    کرده است:

1( سالمت جسمانی افراد جامعه.

2( دغدغه                                                                    های اقتصادی شامل تداوم حیات نظام اقتصادی، مشاغل، امور استخدامی، و رفاه اجتماعی افراد. 

3( نظام آموزشی.

4( فعالیت                                                                    های فراغتی و امور مذهبی.

کره جنوبی تاکنون، با اعمال سیاست                                                                    های مدیریت بیماری درکنترل همه گیری کرونا موفق بوده و  روند ابتال و مرگ و میر 
در این کشور با شیب نزولی همراه بوده است. این موفقیت هم در کل کشور و هم از نظر کنترل پخشایش فضایی آن قابل 
توجه بوده است. در هر دو مرحله شدت گرفتن بیماری، که در مرحله اول استان                                                                    های دئگو و گیونگ                                                                    باک و مرحله ششم عمدتاً 
متروپلیتن سئول مرکز شیوع بیماری بود، دولت اوضاع را به گونه                                                                    ای مدیریت کرد که هم تعداد مبتالیان در کشور سریعاً تنزل 
یابد، و هم اینکه، همان تعداد نیز عمدتاً در همان نقطه بحرانی و مرکز شیوع تحدید شوند و دیگر استان                                                                    ها را از بحرانی                                                                    شدن 

نجات دهد.

به گونه                                                                    ای که مطابق آمارها، در 24 جوالی 2020 )3 مرداد 1399(، نه تنها آمار کل مبتالیان کشــور کنترل شــده است 
)حدود 14000 نفر(، 60 درصد مبتالیان )8335 نفر( در استان                                                                    های دئگو )6939 نفر( و گیونگ                                                                    باک در مجاورت آن )1396 
نفر( نگه داشته شده                                                                    اند ، و سئول - مهمترین منطقه سیاسی، اقتصادی و دانشگاهی محل سکونت حدود نیمی از جمعیت 

کشور - را نیز با 11 درصد از کل مبتالیان کشور )1547 نفر( در امان نگه داشته شده است )نمودار 5(.

1. علـت اینکـه ایـن مـورد، علیرغـم اهمیـت آن در موارد باالتر ذکر نشـد این اسـت که از تجربـه اقتصادهای قوی                                                                    تـر از کره جنوبی همچـون امریکا و 
اروپـای غربـی کـه در مدیریـت کووید-19 موفقیت                                                                    شـان کمتر از کره بوده اسـت متوجه می                                                                    شـویم که عوامـل مدیریتی و اجتماعی از اهمیت بیشـتری 

برخوردارند.
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نمودار 5: آمار کلی و توزیع منطقه                                                                    ای مبتالیان به کووید-19 در کره از 20 ژانویه تا 24 جوالی 2020 

منبع: سو )2020(.

در مرحله دوم کنترل از اواسط آگوست نیز دولت موفق شد از نظر جغرافیایی نیز اوضاع را به گونه                                                                    ای کنترل کند که عمده 
بیماران جدید در همان محدوده متروپلیتن پایتخت )شامل سئول و گیونگی( بمانند )نمودار 6(.

نمودار 6: آمار کلی و توزیع منطقه                                                                    ای مبتالیان به کووید-19 در کره از 20 ژانویه تا 9 سپتامبر 2020، 19 شهریور 

 )KCDC( :منبع         
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همانگونه که در نمودار 6  مشــاهده شــد، عالوه بر دئگو که پیش                                                                    تر بحرانی شده بود و تاکنون 7088 نفر مبتال داشته است، 
سئول و گیونگی که پس از دئگو قرار دارند مجموعاً 8220 نفر از کل مبتالیان کشور )21588 نفر( را در خود جای داده                                                                    اند. 
یعنی با کنار گذاشتن دئگو، از مجموع 13368 نفر کل مبتالیان باقیمانده، 61 درصد مبتالیان جدید را در منطقه متروپلیتن 

سئول نگه داشته شده                                                                    اند.
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