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  کرونا اپیدمی مشکل با رویارویی در جامعه اعضای تک تک وظایف

 بدون که کنیم باور باید کرونا؛ بیماری با مبارزه عامل نیرومندترین عنوان به مردمی مشارکت بر تکیه 

 بهداشتی سیستم با مردم کردن همراه برای. بود نخواهد آمیز موفقیت بیماری با مبارزه هرگز مردم همراهی

 افراد تک تک به که است این موضوع این کار راه. گرفت بهره ممکن ابزارهای همه از باید درمانی و

 می مربوط جامعه کل به بلکه نیست معطوف شخص به فقط افراد نمودن مسئول. ببخشیم مسئولیت جامعه

 جهت جامعه افراد وظیفه فعلی شرایط در.داشت خواهد بیماری کنترل بر را تاثیر بیشترین مساله این شود

 به فیزیکی گذاری فاصله نیز و عمومی اماکن در ماسک از استفاده کرونا بیماری شیوع از پیشگری و کنترل

  میرسد نظر به  میباشد، افراد های تماس کاهش منظور

 .است اپیدمی مجدد گرفتن اوج از جلوگیری  برای مطمئن راهی فیزیکی گذاری فاصله 

. 
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bati.html  

-سمنان، گرمسار، ضلع شمالی جاده مشهدادرس: 

تهران، بین پل هوایی و شهرک صنعتی گرمسار، 
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 کرونا دوران در واقعی نیاز اجتماعی؛ پذیری مسئولیت

 توجه نکته، ترین ضروری اجتماع، یک در نسبی آرامش یک به رسیدن برای

 خود اجتماع، در افراد متقابل حقوق رعایت که چرا است؛ افراد حقوق رعایت به

   .شود می محسوب الناس حق یک

 خاطر این به شود می گذاشته اجتماع در فرد هر عهده بر که اخالقی محدوده

 و شود ایجاد بیشتری اعتدال جامعه در آن وظایف رعایت و شناخت با که است

 توان می نگاه این با اما دنباش آور الزام قانون یک محدودیت این شاید چه اگر

 .بخشید ارتقاء و دانست مهم نیز را اجتماعی پذیری مسئولیت

 توانایی آن در که است آزمونی دیگر طبیعی غیر و طبیعی حادثه هر یا و کرونا

 سنجیده دیگران حقوق رعایت و اجتماعی پذیری مسئولیت برابر در جامعه یک

 نکات رعایت ضمن که برسد باور این به باید جامعه در فرد هر لیکن شود، می

 شده متعهد را جامعه افراد دیگر و خود سالمت زمینه اجتماعی و فردی بهداشتی

 .نماید فراهم و

 هر از بیش و قراردارد کرونا با مبارزه اضطراری شرایط در جامعه امروزه

 

 pandemic پاندمیک تعریف

گفته می  ه گیریحالتی از هم به پاندمیک

شود که از مرز چند قاره فراتر رفته باشد در 

گذر تاریخ دنیا گیری رخ داده است که از 

شناخته ترین آن ها می توان بیماری هایی 

مثل ایدز آبله طاعون و آنفوالنزا اشاره 

ها بیماری کرد؛دهشت بارترین دنیا گیری

تا  ۷۵مرگ سیاه بود که در سده چهاردهم 

 ۱۹کشت؛بیش از کووید میلیون تن را  ۲۰۰

یکی از دنیاگیری ها در دوران معاصر ,در 

آنفوالنزای خوکی بود که ابتدا  ۲۰۰۹سال 

 در مکزیک و آمریکا شروع شد

 ستوضیح کرونا ویرو م

درصد  ۱۵یعنی شاخه برآمده تاجی شکل است که عامل  coronaکرونا به معنی تاج میباشد ریشه این اسم برگرفته از واژه التین 
از بیماریهای تنفسی اند،که معموال شکل حادی از بیمار ایجاد نمی کند توانایی ایجاد عفونتهای  تنفسی فوقانی را دارند که برای 
افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف همچنین بیماران قلبی عروقی و دیابتی به شدت خطرناک است؛در صورتی که سیستم 

به بدن جلوگیری کند ویروس بافت ریه را مورد هدف قرار داده و با اتصال شاخه ها روی یک ایمنی نتواند از ورود ویروس 
اصلی آن در بینی است  colonyسری از سلول های ریوی قرار می گیرد،این ویروس از پوست عبور نمی کند و محل تجمع 

روز طول می کشد،که این   ۱۴تا  ۲که  باالی آن و همچنین دوره نهفتگی طوالنی آن است ۱۹ویژگی منحصر به فرد کووید 
 قدرت شیوع باعث می شود کنترل و پیشگیری موج بیماری سخت تر گردد

 

 در شرایط کنونی

که جامعه نیازمند یکدلی و همفکری برای مقابله با ویروس کرونا است باید  افراد با حس مسئولیت پذیری  

بیشتر و احساس وظیفه در مقابل سالمت دیگران به پویش های مهار کرونایی و قطع زنجیره این ویروس که 

 .همانا در خانه ماندن و رعایت توصیه بهداشتی است بپیونند

گرایی  پذیری مشتمل بر داشتن برنامه شغلی و زندگی، مدیریت منابع و مصارف، عام مسئولیتپاسخگویی و 

 .های معقول فردی و اجتماعی است گیری و تصمیم

دوستی، برادری ، برابری،  در نهایت شاهد بروز و ظهور رفتارهای شهروندی همچون خیرخواهی، نوع

 .مداری خواهیم بود خلق ،گسترش اعتماد و مشارکت عمومی و قانون حسن

لذا اگر خواهان جامعه ای هستیم که افرادش مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشند باید بر روی ارتباطات، 

 ..آموزش بویژه در نهاد خانواده و تقویت همگرایی اجتماعی تمرکز کنیم


