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اجتماعی

آفتاب یزد گزارش میدهد

جهان در پسا کرونا چگونه خواهد بود؟

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :جهان در روزمرگی هایش
غوطه ور بود که بــه یکباره حضور مهمانی نا خوانده همه
معادالت از پیش تعیین شده را تحت تاثیر قرار داد و نظم
جهانی را بر هــم زد .ویروس کرونا با حضور غیر منتظره و
شیوع برق آسایش حتی زمان چاره اندیشی را از دولتها و
حکومتها گرفت و درست در همین زمان بود که موضوع
شایسته ســاالری بار دیگر پر رنگ تر از پیش خود نمایی
کــرد چرا که همه حکومتهای جهانی خود را در برابر این
ویروس دموکرات عاجز دیدند و در اکثر کشــورها مدیریت
درستی برای کنترل این بیماری صورت نگرفت .حاال اما به
این دلیل که گفته میشــود این ویروس حال حاالها قرار
است مهمان نا خوانده جهان باشد موضوعات دیگری مثل
همزیستی مسالمت آمیز با آن مطرح میشود ،بدون شک
این موضوع مســتلزم ترک خیلــی از عادتها در جهان و
تغییر سبک زندگی انســانها است و چارهای جز آن دیده
نمیشود اما باید دید مختصات زندگی مسالمت آمیز با یک
ویروس دموکرات چگونه باید باشد؟ از طرف دیگر نگرانیهای
زیادی در خصوص زندگی پســا کرونایی مطرح است و به
گفته کارشناسان باید عزم راسخی برای حل مشکالت دوران
پسا کرونایی وجود داشته باشد اما در شرایط فعلی که همه
حکومتهای جهانی سرگرم کنترل این ویروس هستند که
البته از آن هم عاجزند ،آیا برنامه ریزی درستی برای زندگی
پســا کرونایی صورت خواهد گرفت؟ بدون شک این موارد
باید از دید کارشناسان سراســر دنیا مورد بررسی قرار بگیرد تا
بحرانهای دیگری حاصل نشود.
> همه انسانهای روی کره زمین مثل زنجیره
به هم متصل هستند

امیر محمود حریرچی ،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی
در خصوص همزیستی مسالمت آمیز با کرونا به آفتاب یزد گفت:
«همزیستی مسالمت آمیز با کرونا بر میگردد به اینکه در سراسر
جهان همزیستی مسالمت آمیز بین انسانها بار دیگر احیا شود چرا
که ما دیدیم بدون این موضوع نمیتوان با کرونا مقابله کرد .تا پیش
از این گفته میشد که باید خود مراقبتی داشته باشیم اما واقعیت
این است که برای همزیستی مسالمت آمیز با چنین ویروسی باید
دگر مراقبتی را به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بپذیریم .تا االن
متوجه شــده ایم که جوانان با اینکه درصد ابتالیشان به بیماری
زیاد اســت اما درصد مرگ و میر ناشــی از کرونا در آنها بسیار
پائین است ،همزیستی مسالمت آمیز به ما یادآور میشود که همه
افراد جامعه باید نگران یکدیگر باشند و آن جوانترها باید بیش از
در جنگ چهار ماهه انســان بــا کروناویروس،
بیشترین قربانیان از سالمندان بودهاند ،افرادی
که بیشترین نرخ مرگومیر این ویروس برای
آنهاســت و برخی کشورها آنها را در فهرست
اولویتهــای درمان ،برخی دیگــر آنها را در
آخرین رتبهها قرار دادند .به گزارش خبر آنالین،
آمارها نشــان میدهد که با افزایش سن افراد،
میزان مرگومیر ناشــی از کروناویروس هم با
سرعت زیادی افزایش پیدا میکند ،به طوری که
این عدد در افراد باالی ۸۰سال۱۰،برابر میانگین
است .به همین دلیل کشورها برای محافظت از
این گروه از برنامههای مختلفی استفاده کردند،
برنامههایــی که گاهــی موفقیتآمیز بودند و
گاهی هم با اتفاقات مرگباری همراه بودند .در
همیــن رابطه چندی پیش رئیس جمهور در
دستوری به محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت تکریم
بیش از پیش جانبازان و سالمندان ،رعایت حال
معلوالن و سالمندان را از اهم واجبات برشمرد
و دســتور داد با ارزیابی و بازرســیهای دقیق،
اطمینان حاصل شود که تمامی پروتکلهای
بهداشتیدرمراکزنگهداریمعلوالنوهمچنین
آسایشگاههای مراکز بهزیستی ویژه نگهداری
سالمندان با دقت و ضریب باال رعایت میشود.
از زمان شیوع این ویروس در ایران اقدامات این
چنینی مختلفی انجام شد؛ برای مثال مالقات در
خانههایسالمندانممنوعشد.البتهاینموضوع
هم جلوی ورود کروناویروس را به این مکانها
نگرفت و ویــروس وارد آسایشــگاه کهریزک

> در پسا کرونا جهان با بحران اقتصادی
مواجه خواهد شد

حریرچی :زندگی در پســا کرونا با تغییرات زیادی
همراه خواهد بود .برخی از این تغییرات کوتاه مدت
هستند و از همین حاال نیز مشهودند؛ پیش بینی می
شود نرخ بیکاری در پسا کرونا بسیار افزایش خواهد
یافت و در تمام دنیا تولید در شرایط نا مطلوبی قرار
خواهد گرفت .در حــال حاضر همه نگرانی ها برای
زندگی پســا کرونا حول محور های اقتصادی است
اما از آســیب های اجتماعی آن نیز که زیر مجموعه
مشکالت اقتصادی است نمی توان غافل شد
هر زمان نگران حال سالمندان باشند .در واقع میخواهم بگویم
وقتــی دیگران را مبنی قرار میدهیم خواه نا خواه خود مراقبتی
را هم لحاظ کرده ایم چرا که کرونا به همه جوامع این را گوشزد
کرد که همه انسانهای روی کره زمین مثل زنجیره به هم متصل
هستند و هر گونه رفتار و عملکرد ما میتواند باز تاب حتی جهانی
داشته باشد ».او در ادامه تاکید کرد «:همزیستی مسالمت آمیز با
کرونا به ما این امکان را میدهد که از تهدیدها فرصت بسازیم اما
این را فراموش نکنیم که این موضوع تنها با شایسته ساالری و کار
کارشناسی امکان پذیر است ،ریشه و بنیان همزیستی مسالمت
آمیز همان بهزیستن انسانها است و بهزیستن یعنی به جای خود
مراقبتی ،دگر مراقبتی را پیشــه کنیم .کرونا به ما نشان داد اگر
نتوانیم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم بهزیستن هایمان
هم به خطر میافتد و این موضوع حتی شامل افراد مرفه و بیشتر
برخوردار هم میشــود .کرونا این حسن را داشت که به مردم سر
تا سر جهان یاد آوری کرد چه چیزی از زندگی میخواهند تا در
دوران پسا کرونا به طور جدی به دنبال مطالباتشان بروند به همین
دلیل هم من معتقدم در دوران پسا کرونا کار دولتمردان سخت تر
خواهد شد چون با مردم جدی تری رو به رو خواهند بود».

این آسیب شناس اجتماعی در رابطه با زندگی پسا کرونایی نیز
میگوید«:زندگی در پسا کرونا با تغییرات زیادی همراه خواهد
بود .برخی از این تغییرات کوتاه مدت هستند و از همین حاال
نیز مشهودند؛ پیش بینی میشود نرخ بیکاری در پسا کرونا
بســیار افزایش خواهد یافت و در تمام دنیا تولید در شرایط
نــا مطلوبی قرار خواهد گرفت .در حال حاضر همه نگرانیها
برای زندگی پسا کرونا حول محورهای اقتصادی است اما از
آسیبهایاجتماعیآننیزکهزیرمجموعهمشکالتاقتصادی
است نمیتوان غافل شد .دولتمردان باید از همین حاال برنامه
مدونی از لحاظ اقتصادی برای دوران پسا کرونایی داشته باشند
تا بحرانهای اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر آنها نشود .برای
مثال من فکر میکنم در کشور ما در دوران پسا کرونا دزدی به
شدت افزایش خواهد یافت چرا که اقتصاد ما امروز بیمار است
و بیکاری چیزی نیست که بتوان در شرایط اقتصادی امروز از
آن چشم پوشی کرد .همه کارشناسان بر این اعتقادند که در
دوران پسا کرونا وضعیت اقتصادی در تمام دنیا با چالشهای
زیادی رو به رو خواهد بود و اگر حکومتها نتوانند این وضعیت
اقتصادی را که تاثیر مستقیمی بر وضعیت اجتماعی مردم دارد
کنترل کنند ،با نوع دیگری از خشونت اجتماعی مواجه خواهیم
بود ».او تاکید کرد «:کودکان و نوجوانان ،امروز در حساس ترین
شرایط خود قرار دارند ،کودکانی که شرایط سخت قرنطینگی
را تحمل میکنند در پسا کرونا با بحران مواجه خواهند بود ،دانش
آموزان هم که با افت شدید تحصیلی مواجه میشوند و مسئوالن
هیچ اقدام درستی برای رفع این موضوع انجام ندادهاند .به نظر من در
بحران امروز کودکان و نوحوانان مغفول ماندهاند و حتی برنامههای
ســرگرمکننده هم برای آنها در نظر گرفته نشده است ،بنابر این
تاثیر نا مطلوب این روزهای قرنطینگی را بعدها در این نسل شاهد
خواهیم بود .کل دنیا به قدری درگیر کرونا ویروس هستند که هیچ
فکر و برنامهای برای پسا کرونا ندارند و این بسیار نگرانکننده است.
در تمام دنیا موضوع کرونا دیگر از دست سیاستمداران خارج شده
است چون آنها نشان دادهاند که توانایی الزم را ندارند و به کارهای
کارشناسی توجهینمیکنندو تنها فرصتیبرای تسویهحسابهای
سیاسیشان پیدا کرده اند؛ این بسیار نگرانکننده است چون پسا
کرونا آنها را در تنگنای سخت تری قرار خواهد داد ».به نظر میرسد
شرایط زندگی پسا کرونا سخت تر از همزیستی مسالمت آمیز با
کرونا خواهد بود .دولتمردان در سراسر دنیا ثابت کردند که توانایی
مقابله با این ویروس را ندارند اما آیا در سراســر جهان برنامه ریزی
مدونی برای دوران پسا کرونا صورت گرفته است؟

مراقبت از سالمندان مبتال به کرونا

از تراژدی در فرانسه تا بحران در ایتالیا

شد .به گفته مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک،
تاکنون  ۲۳نفــر از مددجویان به کروناویروس
مبتال شدهاند .اما عمق این بحران در بسیاری
از کشورها به طور وحشتناکی زیاد است و برخی
دولتها هم تاکنون شرایط را کنترل کردهاند.
> تراژدی در فرانسه؛ مرگ  ۱۴۱۶نفر
در خانههای سالمندان

جوانترین قربانی کروناویــروس دختری ۱۶
ساله از فرانسه اســت ،اما اصل تراژدی در این
کشــور به ســالمندان و خانههای سالمندان
برمیگردد .مســئوالن بهداشت فرانسه تایید
کردند که از زمان شــروع اپیدمی ۵۰۹۱ ،نفر
در بیمارستانهای این کشور و  ۱۴۱۶نفر هم
در خانههای سالمندان کشته شدهاند .جرمی
ســالومون مدیرکل امور بهداشتی فرانسه در
ایــن رابطه میگوید« :در  ۶۶درصد ،خانههای
سالمندان تاکنون کروناویروس قربانی داشته
اســت ».به گفته دولت فرانسه این عدد تنها
بخشی از تصویر شرایط خانههای سالمندان در
این کشور را نشان میدهد و اوضاع در شرق این
کشور اصال خوب نیست.
> بریتانیا؛ ممنوعیت خروج از خانه برای سالمندان

براساس گزارش رویترز از روزی که آمار قربانیان
کروناویروس در انگلیس به  ۳۵نفر رسید ،من

هنکاک وزیر بهداشــت این کشور اعالم کرد
که برای  ۴ماه افراد ســالمند از خانههای خود
خارج نشوند .دولت این کشور در ابتدا به خانواده
ســالمندان هم اعالم کرد اگر عالئم بیماری را
نداشتند ،با رعایت فاصله میتوانند از این افراد
بازدید کنند ،اما حاال آنها این هشدار خود را
هم بروزرسانی کردند و از خانوادهها میخواهند
با تماس تلفنی با سالمندان در تماس باشند.
همین موضوع باعث شده است تا خیریهها به
شکلهای مختلف به سالمندان قرنطینه شده
کمک کنند ،بــرای مثال یک گروه  ۲۰نفره از
روانشناسان در بریتانیا به اندازه  ۱۰دقیقه به
سالمندان مشاوره رایگان میدهند .روف شالونر،
یکی از روانشناســان این گروه در این رابطه
میگوید« :آنها فکر میکنند که باید در خانه
بمانند و اگر به ویروس مبتال شوند میمیرند ،اما
مشکل فقط این نیست ،مامیتوانیم به کسانی
کــه در خانه ماندند به شــکل عاطفی کمک
کنیم».از سوی دیگر دولت بریتانیا ،مالقات افراد
را در خانههای سالمندان ممنوع نکرده است،
اما گفت ه میشــود بیشتر خانههای سالمندان
به طور خودخواسته خودشان مالقات از افراد
را منع کردهاند .ماریو کرفت ،مدیر انجمنی در
بریتانیا که  ۴۵۰خانه سالمندان را زیر نظر دارد،
در این رابطه میگوید« :برای تضمین سالمتی
مردم باید هرکاری از دستمان برمیآید ،اجرایی

>تعطیلیدیرهنگامخانههایسالمندان
در ایاالت متحده آمریکا

ایاالت متحده آمریکا ،کشــوری که بیشترین
آمار مبتالیان کروناویروس را دارد ،از اواسط ماه
مارس اعالم کرد که خانههای سالمندان تعطیل
هستند و سالمندان ممنوعالمالقات هستند،
با این وجود تاکنون در بیــش از  ۴۵۰نفر در
خانههای ســالمندان این کشور به دلیل ابتال
به کروناویروس کشته شدهاند .گفته میشود
علت این موضوع دیر تعطیل کردن خانههای
سالمندان و جدی نگرفتن این ممنوعیت توسط
شهروندان است .جان باراس ،شهروند آمریکایی
که با تازگی مادر خود را از ترس عفونت از خانه
سالمندانی در نیوجرسی خارج کرده است در
این رابطه میگویــد« :خانهها همچنان مثل
پنیر سوییسی هســتند و مردم به راحتی در
آن ورود و خروج میکنند ».از ســوی دیگر در
برخی از خانههای سالمندان پرستاران و نیروها
به کروناویروس مبتال شدهاند و همین موضوع
باعث افزایش قربانیان ویروس در آمریکا شده
است .شارلن هرینگتن ،استاد دانشگاه کالیفرنیا
در ایــن رابطه میگوید« :شــرایط اضطراری
اســت ،آنها روی این واقعیت کــه این افراد
آســیبپذیرترین بخش کل جامعه هستند
تمرکزنمیکنند».
> شرایط بحرانی در ایتالیا؛ بیمارستانها
از برخی سالمندان نگهداری نمیکنند

(آگهي ارزيابي كيفي درمناقصه عمومي يك مرحله اي)-نوبت اول

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران  -منطقه يزد
روابط عمومی

کنیم و از هرکســی که میخواهد به مالقات
بیاید درخواست میکنم بسیار بسیار با دقت
فکر کنند ،چراکه ممکن است به شکل اتفاقی
ویروس منتقل شود».

مناقصه گزار  :شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران  -منطقه يزد
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متقاضيان مي توانند بعداز انتشار آگهي نوبت دوم به مدت  14روز تا تاريخ  99 /2/6نسبت به بارگزاري اسناد ارزيابي كيفي مناقصه  ،از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت
(ستاد) اقدام نمايند و نيز فرم هاي تكميل شده و مدارك موردنياز را به آدرس :يزد-خيابان آيت ا ...كاشاني -جنب پمپ بنزين  -شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد -واحد
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شرايط متقاضيان :
-1اساسنامه شركت پيمانكاري بايد مويد ارتباط رسته كاري پيمانكار با وظايف محوله باشد.
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-3دارابودن وارائه گواهينامه تاييد صالحيت كارمعتبراز اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت
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 -6احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي(حداقل  50امتياز)
 -7اولويت در شرايط يكسان با انتخاب پيمانكاران بومي واستاني وهمچنين بكارگيري نيروهاي بومي واستاني با اولويت محل سكونت نزديكتردر شرايط برابراز نظر علمي وتجربي مي باشد.
 -8كليه مستندات ارائه شده اصل ويا برابر اصل باشد.
 -9قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد(خريد كاالي خارجي كه مشابه توليدداخلي دارندممنوع مي باشد)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
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اما شــاید بدتریــن حال و روز را ســالمندان
ایتالیایی داشــته باشند ،ســرعت زیاد شیوع
ویروس کرونا در این کشــور باعث شده است
تا سیستم بهداشتی این کشور به نوعی سقوط
کند .رکسانا مصلحی ،پروفسور همهگیرشناس
ژنتیکی در دانشــگاه ایالتی نیویورک در این
رابطه گفته بود «:وقتی به جایی برســیم که
نشود مدیریت و سرپرســتی افرادی را که به
بیمارستان میآیند ،قبول کنیم ،به شرایطی
میرسیم که سیستم بهداشتی از پا در بیاید.
مثال در برخی از شــهرهای ایتالیا امکان ارائه
خدمات به برخی بیماران سالمند وجود ندارد،
چراکه منابع و ســرمایه محدود است ».ایتالیا
کشوری سالمند است که میانگین سن افراد
در آن  ۴۷.۳ســال است ،اما پر شدن سیستم
بهداشتی این کشــور باعث شده است تا این
کشــور تصمیم بگیرد تا افرادی که احتمال
زنده ماندن آنها بیشتر است در لیست درمان
قرار بگیرند و این موضوع باعث شده تا برخی
از ســالمندان در این کشور که در خطر مرگ
هستند ،اصال درمان نشوند.
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جایگزین مورد قبول برای کنکور نداریم

منصور غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در واکنش به به پیشنهاد مجلس مبنی
بر عدم برگزاری کنکور سراسری در سال  ۹۹گفت :ر مورد کنکور سال جدید ،با
توجه به اینکه در تابستان برگزار میشود ،اظهارنظر هنوز زود است .بدیهی است
که برای رشتههای پُرطرفدار هنوز برگزاری آزمون الزم است و جایگزین مورد قبول
تعیین نشده است /.ایلنا
کرونا خبر
جهان

تعداد مبتالیان :یک میلیون و ۲۰۲هزار
و  ۴۳۵نفر
تعداد فوتی ها 64 :هزار و  729نفر
تعداد بهبودیافتگان 246 :هزار و 638نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان 311 :هزار و  635نفر
تعداد فوتی ها 8 :هزار و  454نفر

اسپانیا

تعداد مبتالیان 126 :هزار و  128نفر
تعداد فوتی ها 11 :هزار و  947نفر
تعداد بهبود یافتگان34 :هزار و 219نفر
ایتالیا

تعداد مبتالیان 124 :هزار و  632نفر
تعداد فوتی ها 15 :هزار و  362نفر

آلمان

تعداد مبتالیان 96 :هزار و  92نفر
تعداد بهبودیافتگان26 :هزار و 400نفر
چین

تعداد مبتالیان 81 :هزار و 669
تعداد بهبودیافتگان76 :هزار و 974نفر
ستون سبز

خطر بیخ گوش
یوزهایپردیسان

براســاس گزارشهای رسیده از سوی
فعــاالن محیط زیســت ،دفتــر حیات
وحش ســازمان محیط زیست در حال
بیهوش ســازی و انتقال سه یوز (دلبر،
کوشــکی و ایران) بدون اطالع رسانی
قبلی از محل نگــهداری آنها در پارک
پردیسان است.
به گــزارش مهر ،به نظر میرســد این
فعالیتها در راســتای اجرای طرح نگه
داری در شــرایط نیمه اسارت یوزها در
حال انجام اســت که پیش از این بارها
مورد انتقاد کارشناســان قــرار گرفته
بود .گفته میشــود اکیــپ انجام این
پروژه به دلیل عــدم تجربه قبلی پس
از چندین بار شلیک ناموفق دارتهای
بیهوشــی ،اســترس بســیار زیادی به
یوزهــا وارد کردهاند .بــه گفته ایمان
معماریان دامپزشک حیات وحش برای
بیهوش ســازی یوزها از دارویی به نام
مدتومیدین استفاده میشود که با دوز
 5ccدر نظر گرفته شــده احتمال فرو
رفتــن یوز ماده (دلبر) بــه حالت کما،
ایست قلبی و تنفسی و در نهایت مرگ
یوز وجود دارد.
ایــن پروژه که از روزهای پایانی ســال
و در اســفندماه  ۹۸شــروع شده است
و از روز گذشــته دوباره از ســر گرفته
شــده بر خالف پروتکلهای مربوط به
یوزپلنگهای نگه داری شده در حالت
اســارت در حال انجام اســت .انتشــار
تصاویــری از باکسهای غیر اســتاندار
انتقــال خشــم و نگرانی دوســتداران
محیــط را برنگیخته اســت و به گفته
آنها این باکسها کــه به منظور انتقال
یوزهــا از طریق یک وانت نیســان به
اســتان ســمنان در نظر گرفته شــده
اســت باعث مرگ این حیوانات خواهد
شــد .تالشهــای خبرنــگاران محیط
زیســت تاکنون برای برقراری ارتباط با
کارشناســان و مسئوالن سازمانمحیط
زیســت و پرســش درباره اهــداف و
انگیزههــای انجام عجوالنــه این پروژه
نتیجــه نداده اســت ،بــه همین دلیل
آنها با انتشــار یک نامه سرگشــاده در
رابطه با تبعات جبران ناپذیر این اتفاق
هشدار دادهاند.

یادداشت

زندگیمسالمتآمیز
با کرونا
جعفر بای

جامعهشناس

آن طور که مسلم است حضور کرونا در
کشور به رسمیت شــناخته شده است؛
اعالم موجودیت این ویروس منحوس در
چین هم بسیار نا بهنگام بود چون پیش
از فرا رسیدن عید سنتی و باستانی آنها
اتفاق افتــاد ،در خاورمیانه و مخصوصا
ایران نیز ورود ویروس کرونا پیش از عید
نوروز اتفاق افتاد.
این ویروس در زادگاهش قربانیان زیادی
داشــت و با ســرایت و انتقالش به سایر
نقــاط جهان همچنــان در حال قربانی
گرفتن اســت ،همین امر سبب شده تا
در خیلی از نقاط دنیا بسیاری از آداب و
رسومی که سالیان دراز مردم با اعتقادات
قلبی آنها را اجرا میکردند منحل شود.
تاریخ بشــریت پیش از این بارها شاهد
و ناظر وجود ایــن گونه عناصر موذی و
مزاحم در ملتها بوده اســت ،سل ،وبا،
آنفوالنزاو ســایر میکروبها و ویروسها
از این دســت عناصر مزاحمی هســتند
که بارها موجب مرگ بســیاری از مردم
کره زمین شدهاند تا اینکه دارو و واکسن
آنها پیدا شــده و نسبت به ریشه کنی
آنها اقداماتی صورت گرفته است.
ایــن عناصر مزاحم در طول تاریخ باعث
تغییرات فراوانی در سبک زندگی انسانها
شدهاند ،اینک ما نیز باید حضور کرونا را
به رســمیت بشناسیم و ضمن رفاقت با
آن،زندگی مسالمت آمیزی با این ویروس
در دوران پسا کرونایی داشته باشیم و با
رعایت همــه پروتکلها بهداشــتی که
جزء هنجارهای پذیرفته شــده زندگی
ما خواهد شــد آداب زندگــی کرونایی
را پذیرفته و در رفتــار هایمان نهادینه
کنیم .چرا که این موضوع تا شناسایی و
کشف واکسن کرونا ادامه خواهد داشت.
از این پس همــه زندگیمان تحت تاثیر
کرونا به گونهای ادامه خواهد داشت که
هم اکنــون برای مقابله با کرونا در حال
رعایت اصول و پروتکلهای بهداشــتی
ناشــی حضور غیر منتظره او در جامعه
هستیم.
سبک و سیاق شســت و شوی دستان،
آداب معاشرت و رفتار با دیگران و روش
فاصله گذاری هوشمندانه ،سبک زندگی
جدیدی اســت که ما باید به آن عادت
کنیم .تا زمان ریشــه کنی این ویروس
نیز باید این معذوریتها را در زندگیمان
رعایت کنیم .زندگــی کرونایی باید در
همه ابعاد و ارکان زندگی ما دیده شود،
حقوق شهروندی جدید ما ،ما را مجاب
خواهد کرد تا خرید کرونایی ،مســافرت
کرونایی ،اســتفاده از متــرو کرونایی و
ســایر موارد را با رعایت حضور کرونا و
با پروتکلهای بهداشتی نوین مطابق با
آن چه که این ویروس ما را بدان مجبور
ساخته است ،بپذیریم .همه ابعاد زندگی
ما از جمله غذا خــورد و عبادتمان هم
سبک و ســیاق کرونایی به خود گرفته
و این رویه ادامه پیدا خواهد کرد .فاصله
گذاریهــای اجتماعی تا زمان کشــف
ویــروس کرونــا باید به صــورت دقیق
رعایت شود ،رعایت نکات بهداشتی برای
ایمنی افراد بایــد در تمام رفتارهای ما
دیده شــود تا بتوانیم خودمان را از ابتال
به ایــن ویروس مصون نگه داریم .تداوم
زندگی باید با به رسمیت شناختن کرونا
انجام پذیرد و این منجر به زندگی جدید
پسا کرونایی خواهد شد.
قصد ترســاندن نیســت امــا قطع به
یقین زندگــی کرونایی در پســا کرونا
ســبک ویژهای پیدا خواهــد کرد چرا
کــه مراقبتهــای مســتمر ،زندگی به
ســبک کرونا را بر مــا تحمیل خواهد
کرد و ما باید نســبت به عادی کردن و
عادت کردن بــه این اصول تالش کنیم
تا ایــن گونه بتوانیــم اوال حضور کرونا
را به رسمیت بشناســیم و ثانیا زندگی
مسالمت آمیزی با آن داشته باشیم .در
خاتمه آرزو میکنم دانشمندان با کشف
واکســن این ویروس را برای همیشه در
جامعه ریشــه کن کنند اما تا آن زمان
رعایت همه پروتکلهای بهداشــتی بر
همه ما واجب است.

