
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 99تا  58، صفحات 99سال چهارم، شماره اول، بهار 

58 

 

 

 91-ديوکو: ريواگ هاي يماريوع بيدر زمان ش يتجمعات انبوه انسان
 

 :گانسندينو

 3، آرزو دهقانی3، زهرا اسکندری2,*1زهره قمیان

 
 

 دهيچک

هاا رششاه در    بسایاری از آن . شاوند  تجمعات انبوه، اجتماعات بشری هستند که در سراسر دنیا با اهداف و مراسم خاا  برزارار مای    :زمينه و هدف

کاه شااهد تبادش      طاوری  هثیر زذاشته با أزسترش ارتباطات در عصر حاضر در توسعه و زستردزی تجمعات ت. ادات، فرهنگ و سنن جوامع دارداعتق

برزارار  ... در جمهوری اسالمی اشران نیر تجمعات متعددی با ماهیت مذهبی، ملای، ورزشای، سیاسای، علمای و     . المللی هستیم تجمعات ملی به بین

 .در اشن نوشتار، شراشط پیشنهاد شده برای تجمعات انسانی ارائه زردشده است .باشند ها در مقیاس بسیار بررگ می دادی از آنشود که تع می

 .صورت زرفته است و تجارب داخلی های معتبر المللی و وب ساشت بین معتبر با استفاده از مطالب استخراج شده از منابع مطالعهاشن  :روش

 ؛ 11-شاد وتعام  با مقامات بهداشتی محلی و کشوری؛ ارزشابی خطر؛ برنامه اقدام وشژه برای مقابلاه باا کو  : ريزی تجمعات برنامه در مرحله :ها يافته

 جامعه؛ کردنو همراه  کردنرسانی خطر و برنامه درزیر  ها و منابع؛ اطالع ارزشابی ظرفیت

و اقدامات تشخیصی در موارد ضروری؛ فراهم  ها کنندزان؛ آزماشش راقبت از شرکترسانی مخاطرات؛ م ارتباطات و اطالع :در مرحله برگزاری تجمعات

 زیری و اقدامات کاهش خطر امکانات درمانی؛ تصمیم کردن

کنناد انتقااو وشاروس را داده اسات، از اقادامات مساهوان بهداشاتی حماشات شاود؛           ازر مقامات زمان می :در مرحله بعد از برگزاری تجمعات

 . های آموخته شده خاطرات و ثبت و پیگیری درسرسانی م اطالع

هاای متعاددی    ترشن وظاشفی است که در رسالت ساازمان  کنندزان در طوو مراسم از جمله مهم اشمنی، امنیت و سالمت شرکت تأمین :گيری نتيجه

دهند نقش مهمی  با توجه به خدماتی که اراشه می های بهداشتی و درمانی سازمان. لحاظ شده است.... نشانی، اورژانس و  مانند نیروهای انتظامی، آنش

 .در تأمین و اعاده سالمتی در دوره های قب ، حین و بعد از تجمعات برعهده دارند
 

 11-آداب و رسوم، جمعیت انبوه، تجمعات انسانی، رفتار جمعی، کووشد :ها کليد واژه

 
 مقدمه

نبوه به مراسمی زفتاه  براساس تعرشف سازمان جهانی بهداشت، تجمعات ا

شودکه افرادی با هدف خا ، در شک مکان معین و درزماان مشاخ     می

هاای   آشند و برای مدشرشت اشن زردهماشی ازم اسات ساازمان   زرد هم می

تاأمین  (. 1)اشمنی و سالمتی اقادامات ازم را انجاام دهناد    ،متولی امنیت

ملااه کنناادزان در طااوو مراساام از ج اشمناای، امنیاات و سااالمت شاارکت

های متعددی مانند نیروهای  ترشن وظاشفی است که در رسالت سازمان مهم

هاای   ساازمان . لحااظ شاده اسات   .... نشاانی، اورژاناس و    شتا انتظامی، آ

بهداشتی و درمانی با توجه به خدماتی که اراشه می دهند نقش مهمای در  

. تأمین و اعاده سالمتی در قب ، حاین و بعاد از تجمعاات برعهاده دارناد     

های بهداشتی درماانی در   های وازیر شکی از موضوعات اصلی نظام یماریب

تجمعات اسات و مطالعاات متعاددی در زمیناه مادشرشت اشان دساته از        

نیر  11-کووشد زیری همهدر (. 2)های در تجمعات انجام شده است بیماری

به عنوان شک بیماری وازیر که دارای مااهیتی باه شادت مساری اسات،      

رشری و اجارای   ست که باشد درنظر زرفته بشود و با برنامهتمهیداتی ازم ا

اقدامات ضروری، بتوان احتماو شیوع و سراشت آن را در تجمعات کااهش  

از طرفی تجمعات انسانی از منظر زماانی بار دو ناوع از قبا  تعیاین       .داد

هاای   هاای ساازمان   شاوند، تاالش   شده، و بدون برنامه قبلی تقسایم مای  

رشاری   کننده اشمنی، امنیت و سالمتی در ناوع برناماه   نبرزرارکننده و تأمی

. شاود  کمتری مواجه است و منتج باه نتااشج اثاربخش مای    شده با چالش 

رشری و در حاین   بنابراشن ازم است قب  از برزراری تجمعات فعاانه برنامه

  .(1)ودشهای ازم انجام  اجرا نیر نظارت و ارزشابی
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هاا، دانشاگاه    استادشار دانشکده بهداشت اشمنی، دپارتمان سالمت در بالشا و فورشت*  .1

 علوم پرشکی شهید بهشتی، تهران

داشت و اشمنی، دانشاگاه  هدانشجوی دکترای سالمت در بالشا و فورشت ها، دانشکد ه ب .2

 علوم پرشکی شهید بهشتی، تهران

داشت و اشمنی، دانشاگاه  ها و فورشت ها، دانشکد ه بدانشجوی دکترای سالمت در بالش .3

 .علوم پرشکی شهید بهشتی، تهران
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 "Ciottone's disaster medicine"بندی تجمعات انسانی، منبع کتاب  طبقه -1 جدوو

 بندی تجمعات انسانی طبقه

 ريزی فرايند برنامه کنندگان تعداد شرکت طبقه

 تجمعات انسانی

1022-222 کوچک  ماه 2تا  1 

12،222-1022 متوسط  ماه 2تا  1 

122،222-12،222 بررگ  ماه 12تا  6 

122،222-202،222 (Major Mass Gathering)تجمعات انسانی بسیار بررگ   ماه 12بیشتر از  

202،222-022،222 (Super Mass Gathering)تجمعات انسانی عظیم   ماه 12بیشتر از  

022،222-1،222،222 (Extreme Mass Gathering)تجمعات انسانی زسترده   ماه 22تا  12 

 ماه 22تا  Mega Mass Gathering 1،222،222 + 12))تجمعات انسانی انبوه 

 

 ی تجمعات انسانیها ويژگی
و باا توجاه باه     کناد  بندی مای  هر روشداد را براساس عوام  مختلفی طبقه

 .کنند  ارزشابی میهای هر تجمع، نوع خطرات احتمالی و میران آن را  وشژزی

تاارشن عواماا  عبارتنااد از ماهیاات و نااوع روشااداد، تعااداد افااراد  مهاام

های شهر شا  کننده، نوع مکان برزراری، مدت زمان برزراری، وشژزی شرکت

 .استمح  برزراری، خدمات موجود و در درسترس درصورت نیاز 

 کاه براسااس آن    استبا توجه به هدف برزراری روشداد  :نوع رويداد

روشادادهای  باه   تاوان  شاود کاه مای    ارزشابی می ،های تجمعات ژزیوش

کاه هار کادام     اشاره کردورزشی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و علمی 

در روشدادهای مذهبی به دلی  وجود افراد . های متفاوتی دارند وشژزی

 .ها بیشتر وجود دارد بیمار و سالمند رشسک ابتال و انتقاو بیماری

 تواند از چند ساعت تا بیش  ن مدت زمان میاش :مدت زمان برگزاری

بنابراشن هرچقدر مدت زمان برازراری مراسام  . از شک ماه متغیر باشد

 .های وازیر وجود دارد بیشتر باشد رشسک بیشتری برای انتقاو بیماری

 فص  برزاراری مراسام و روشاداد و میاران      :عوامل زيست محيطی

طی اسات کاه در   رطوب و خشکی محیط از جمله عوام  زشست محی

هرقدر زرماا و شاا   . های موجود اهمیت دارد تجمعات و ارزشابی رشسک

هاای فصالی بیشاتر     برودت محیط زشاد باشد ابتال به برخی از بیماری

ها را  همچنین طوبت خشکی محیط رشسک کم آبی و آلرژی. شود می

 .دهد افراشش می

 ی و زمانی که مراسم در محدوده شهر: کنندگان های شرکت ويژگی

کنندزان باشد آزاهی به وضعیت بهداشاتی بیشاتر    آشنا برای شرکت

زیارد   است در وضعیتی که سفر به مراکر و شهرهای دشگر صورت می

تاراکم  . شاود  ن بسایار زشااد مای   ارشسک انتقاو بیماری توسط مسافر

جمعیت در مح  برزراری مراسم عام  مهمی است که هرقدر تاراکم  

های  وشژه بیماری های وازیر به  به بیماریجمعیت باا باشد رشسک ابتال

کنندزان  وضعیت سالمتی شرکت. شود منتقله از طرشق تنفس زشاد می

هاای بهداشاتی     نظاام در مراسم نیر از عواملی است کاه ماورد توجاه    

تواناد   زیرد و براساس نوع تجمع سطح ساالمتی مای   درمانی قرار می

رمن و با سطح اشمنی پاشین، های م افراد مبتال به بیماری. ارزشابی شود

های ساالمتی بارای اشان     پذشرتر بوده و احتماو نیاز به مراقبت آسیب

 .زروه وجود دارد

 سرپوشیده و شا باز بودن مح  برزراری، : های محل برگزاری ويژگی

های سربسته، برخورداری از امکانات بهداشتی مانند  تهوشه هوا در مکان

محدود بودن مکان مراسم، پخاش   آب تصفیه شده و توالت بهداشتی،

، وجاود امکاناات   (به صورت بهداشاتی و شاا غیارآن   )غذا و آشامیدنی 

 باشدبهداشتی و درمانی مانند پاشگاه اورژانس از جمله عواملی است که 

هرقادر وضاعیت   . برای ارزشابی مح  برزاراری در نظار زرفتاه شاود    

بهداشتی  های کنندزان بیشتر باشد چالش بهداشتی برای تمام شرکت

 (.1)شود های منتقله از غذا و آب کمتر می و ابتال به بیماری

 

 تجمعات مذهبی در ايران

اشران کشوری است با زمینه ماذهبی و روشادادهای متعادد تجمعاات     

اشن تجمعاات  . شود انسانی هر ساو با برنامه از پیش تعیین شده برزرار می

کوچاک تاا بسایار باررگ     توان به  کننده می را براساس تعداد افراد شرکت

 11مطابق با تقوشم رسمی اشران هر سااله  (. 1جدوو ( )3)بندی کرد طبقه

درصد آن  02شود که حدود  روشداد سیاسی، فرهنگی، و مذهبی برزرار می

در ابعاد کوچک تاا بسایار باررگ در    ( مورد 02)مربوط به روشداد مذهبی 

علمی در اشن محاسابه   البته روشدادهای ورزشی و(. 2)شود اشران برزرار می

روشدادهای علمی ثبت شده در سامانه آماوزش  . در نظر زرفته نشده است

های زشرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشاکی   مداوم دانشگاه

روز  12نمازجمعه هفتگی،  02از طرفی . مورد است 12،222ساانه بالغ بر 

کمی ، ندبه را نیر  مراسم دهه اوو ماه محرم، مراسم هفتگی دعای توس ،

 .کردتوان اضافه  به اشن تعداد می

در کنار اشن روشدادهای مذهبی، مراکر زشارتی مانند حرم رضوی، حرم 

چراغ وجاود دارد   ، حرم عبدالعظیم حسنی، حرم شاه(س)حضرت معصومه

ها را می توان از مراکر زشارتی اصلی و باررگ برشامرد کاه هماواره      که آن

های خا  اشن تعداد به بیش از صدها هرار نفار   ناسبتدارای زائر بوده و م
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تارشن حارم    به عنوان بررگ( ع)ن حرم امام رضااکه زائر طوری می رسد، به

در مراسم (. 0)میلیون زائر اشرانی و غیراشرانی دارد 32زشارتی اشران در ساو 

میلیاون نفار    3ن حرم رضوی به حادود  اسوزواری دهه آخر ماه صفر زائر

توان در  ها، بقاع متبرکه، و مساجد را نیر می همچنین امامراده (.6)رسد می

بقعه متبرکه و امامراده وجود  7168در کشور . کرداشن مجموعه محسوب 

 (.8)میلیون زائر دارد 122دارد که ساانه حدود 

 

 اهميت حفاظت از تجمعات انسانی
تشاکی   ی مختلف و با اهداف متفااوت  ها ی انسانی در اندازهها زردهماشی

اشمان اسات    آنچه اهمیات دارد برزاراری مراسام در شاراشط کاامال      . شود می

باه هماین منظاور    . که مراسم بدون هیچ حادثه و بحرانی برزرار شاود  طوری هب

رشاری   قبا  بارای اجارای مراسام برناماه      هاا  ن و برزرارکنندزان از ماهواهمس

اشان  . آماده اسات   1بندی تجمعات انسانی در جدوو  ابعاد و طبقه(. 3)کنند  می

 .رشری مربوط به اقدامات قب ، حین و بعد از برزراری مراسم است برنامه

 

 ريزی در تجمعات انسانی برنامه
به منظاور برزاراری روشادادها و مراسام ماذهبی، برزرارکننادزان و       

قب  از اجرای مراسم ازم است کاه  . کنند رشری می ن از قب  برنامهواهمس

ی بررسای شاود و براسااس ناوع مراسام، تعاداد       ارزشابی خطرات احتماال 

ی ازم از منظاار هااا کنناادزان، زمااان و مکااان برزااراری ارزشااابی شاارکت

در زماان  . ی مختلف مرتبط با اشمنی و بهداشات صاورت پاذشرد   ها رشسک

توانناد   با توجه به ماهیات مراسام، برزرارکننادزان مای     11-شدوشیوع کو

دولتای   نمسهواابق با دستورات اجرای مراسم را به تعوشق بیاندازند و مط

 .کنندتجمعات را محدود و شا کنس  

قطرات ترشحی ناشی از ) از طرشق ترشحات تنفسی 11-وشروس کووشد

شود، بنابراشن هادف از   و تماس با سطوح آلوده منتق  می( عطسه و سرفه

جلوزیری و شا محدود کاردن   ،به تعوشق انداختن و شا کنس  کردن مراسم

تماس بینی، دهان و شا چشام باا ساطوح آلاوده باه وشاروس        .انتقاو است

ترشن راه انتقاو نیسات ولای    کند، البته اشن اصلی احتماو انتقاو را زشاد می

باشد توجه داشته باشیم که دانش بشر هنوز در مورد اشان وشاروس کاما     

 .نیست و نیاز به تحقیقات بیشتری است

 

در  محدوديت و ممنوعيت برگزاری تجمعاات انساانی  
 گيری همهزمان 

 :ی تجمعاات انساانی مانناد   هاا  تعوشق و شا ممنوعیت برزراری مراسام 

شکی از اقدامات اصلی در کاهش خطار  ... مراسم مذهبی، ورزشی، هنری و 

به اشن دلی  که در . شود های وازیر اجرا می است که در زمان شیوع بیماری

اسا  باه طیاف    زیری، امکانات بهداشتی درماانی بارای پ   زمان شیوع همه

باا کمباود    هاا  زیاری  وسیعی از تقاضاهای درمانی محدود است و در هماه 

ی هاا  عادم برزاراری مراسام   . شوشم امکانات بهداشتی و درمانی مواجه می

کناد و اشان    پرتجمع احتماو انتشار و سراشت بیمارهای وازیار را کام مای   

ماانی  استراژی منجر به کاهش موارد ابتال و کاهش تقاضا برای خدمات در

عدم برزراری حج عمره، به تعوشق انداختن روشدادهای ورزشی  (.7)شود می

ی قهرمانی از جمله اشن اقدامات است که در زمان ها مانند المپیک و شا جام

 .نیر شاهد آن بودشم 11-شدوشیوه کو

 

الزامات بهداشتی در زمان شايوع کروناا ويارور در    
 تجمعات مذهبی

س ولاوزیری از انتشاار و شایوع وشار    الرامات بهداشتی باه منظاور ج  

 .کندرعاشت  باشد و ازم است افراد حاضر در مراسم اشن الرامات را کامال  می

 

 رعايت فاصله فيزيکی

کنند، رعاشت فاصله  نفر شرکت می 12اجتماعات کوچک که حدود در 

براساس نحوه انتقاو وشروس، اندازه فاصله فیرشکی باین  . میسر است کامال 

 . ی اشمنی از سراشت، حداق  شک متر از طرفین تعیین شده استافراد برا

 

 پرهيز از برخی آداب در مراسم مذهبی

انجام برخی از آداب و عرف مذهبی کاه مساتلرم تمااس فیرشکای باا      

ساشرشن است، بهتر است صورت نگیرد مانند مصافحه بعد از نماز، بوسیدن 

و تسابیح مشاترد در    ، اساتفاده از مهار  هاا  و ضارشح در زشارتگااه   ها درب

 همچنین کاهش مدت زمان برزراری مراسم. مساجد

 

 توجه به سطح سالمت فردی

برای حضور در تجمعات ازم است هر فرد به وضعیت ساالمتی خاود   

های خا  و  پذشر مانند سالمندان، مبتال به بیماری افراد آسیب. کندتوجه 

شاند احتمااو اباتال    مرمن، زنان باردار و شیرده هر قدر کمتر در معرض با

 .نکندبنابراشن بهتر است اشن افراد در تجمعات شرکت . شود کمتر می

 

 91-ديکوو یريدر همه گ متوليان در مديريت اماکن مذهبینقش 

حفظ و تقوشات  در فردی  همنحصربنقش  یو رهبران مذهب جوامع

رهبران دشنی با توجه به رسالتی کاه  . سالمت روان افراد جامعه دارند

توانند روحیه افاراد را   ه دارند، با اشجاد امید و آرامش درونی میبرعهد

شاگیری از  تقوشت کرده و پاشبندی باه رعاشات اصاوو بهداشاتی و پی    

 .کندانتقاو را تروشج 

ی معناوی باه بیمااران،    هاا  ن دشنای باا اراشاه مشااوره    اهمچنین مبلغ

ی و توانند در مدشرشت اجتماعی پاس  باه بیماار   سالمندان، شهروندان می

از دشگار اقاداماتی کاه    . مدشرشت استرس روانی نقش مهمی داشته باشاند 

 ی هاا  و شاا زاروه   هاا  سازی تشاک   توان در اشن زمینه موثر شمرد، فعاو می
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 91-يدواقدامات آمادگی در تجمعات انسانی در زمان شيوع کو -1شک 

 

افراشی،  خدماتی است که با کمک به افراد نیازمند، روحیه همبستگی و هم

 .کند و اشجاد همدلی در جامعه را تقوشت می

مهام   اریبسا  ثیرات آنأی و تماریکاهش ب یبرا تجمعات قیتعل اشلغو 

، باا  11-شاد وشی مانند کوها زیری همهی وازیر و ها در شیوع بیماری. است

ی دشنی ممکن است تصمیماتی ها و مراسم توجه به ماهیت اماکن مذهبی

در . ی زشارتی و ماذهبی صاورت بگیارد   ها لغو مراسم و تعطیلی مکان برای

ی مذهبی را از طار  دشگار   ها اشن وضعیت ازم است رهبران دشنی برنامه

برزراری مراسم بدون  ،ی مذهبی به صورت از راه دورها مانند انجام مراسم

 (.1)کننداجرا  ها رسانه ن و پخش مستقیم ازاحضور زائر

 

 ی واگيرها حج و اربعين از بعد بيماریتجمعات انبوه انسانی در 

ی زسترده مذهبی مانند حج و اربعین کاه در آن تعاداد   ها زردهماشی

های وازیار   به بیش از چند میلیون می رسد، احتماو شیوع بیماری زائران

برای مدشرشت بیماری بسیار زشاد است بنابراشن ازم است اقدامات آمادزی 

اشن اقدامات براساس مراحا  زماانی   . صورت پذشرد 11-شدووازیر مانند کو

 .(12)مراسم ازم است انجام می شود که در شک  زشر آمده است

 
 ارزيابی خطر

هااای کلاای و هاام  باشااد هاام وشژزاای 11-در ارزشااابی رشسااک کووشااد

 :های خا  بیماری در نظر زرفته شود وشژزی

 ؛رعت انتقاوشدت سراشت و س 

 ؛احتماو شیوع بیماری در آشنده 

 ؛شدت عالئم بالینی 

 ؛(های درمان پرشکی رونددارو و ) های درمان راه 

 ؛امکان پیشگیری از جمله واکسن 

 ؛تراکم جمعیت 

 ؛کنندزان نحوه تماس بین شرکت 

 11-دشده ناشی از شیوع کووشد کنندزان شا مناطق آسیب تعداد شرکت 

 ؛وشدادروز قب  از اشن ر 12در 

 ؛کنندزان سن شرکت 

  برای مثاو، ورزش، جشنواره، مذهبی، )نوع شا هدف از روشداد

 ؛(سیاسی، فرهنگی

 کنندزان مدت و نحوه سفر شرکت. 

 

 91-هايی که رهبران دينی برای کاهش شيوع کوويد توصيه
 توانند داشته باشند ی مذهبی میها در اماکن و مراسم

  یلمس کردن اماکن مذهب یجا هنمادهای مقدس ب به( تعظیم)احترام  

 در اماکن مذهبی و حین مراسم دنینوش اشخوردن  پرهیر از 

  ظاروف  بندی موقت در ظروف شکبارمصرف باه جاای    بستهاستفاده از

 داشمی غذا

 کن مذهبیاممنوعیت و پرهیر از لمس و شا بوسیدن ابنیه ام 

  قب  از حضور در مح  عبادت انجام آداب تطهیر و وضو در منرو 

 رشو ساا  یدر امااکن ماذهب   فردی و محیط بهداشتبه رعاشت  قشتشو 

 تجمعات مجاز
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 دست  و ضدعفونی فراهم آوردن امکانات شستشو 

  که نماززراران به صاورت پابرهناه    شیمکانها یپا برا ضدعفونیامکان

 .شوند یوارد م

 درصد 82حداق  )الک   پاشه کننده دست بر یقرار دادن مواد ضدعفون 

 یاماکن مذهب ودیور در( الک 

  در  یهاا  به همراه ساط   بارمصرفشکدر دسترس قرار دادن دستماو

 آلوده یها دفع دستماو یبسته برا

 نماززراران بر استفاده از سجاده شخصی توسط  تأکید 

  در صورت در مراسم مذهبی نیافتن ضور حبه منظور  نماززرارانتوجیه

  11-کووشدبروز عالئم 

 داشتن در صورت اززراران در مراسم مذهبی نم نیافتنضور حبر  تأکید

 11-سفر به مناطقی درزیر کووشد

 هاشی کاه ازم اسات    های شخصی در مکان قرار دادن کفش در کیسه

 .بدون کفش باشند کنندزان شرکت

 تلفنی درخصو  ضرورت اجرای اصاوو قرنطیناه و    یها ارائه مشاوره

ی افراشش پذشرش تای مذهبی در راسها تعوشق و شا لغو مراسم، مشاوره

 و امید در مردم

  امااکن  های دقیاق شستشاو و ضادعفونی مانظم      تدوشن دستورالعم

 ی در قب  و بعد از مراسممذهب

 (که ازم باشد یتا زمان)از راه دور  یمذهب یها تیفعال انجام 

  (1)مطهر های صحن در یشخص شینذورات غذا عشتوزممنوعیت 

 

کان مذهبی و يی امبازگشا یبرا و مطلوب منيا طيشرا
 برقراری مراسم

 رعايت بهداشت

 استبقاع متبرکه ممنوع  کردنو لمس  دنیبوس. 

 درصاورت  )هنگام عطساه، سارفه کاردن     یاستفاده از دستماو کاغذ

 (شوداستفاده  دهینبودن دستماو از آرنج خم

 باا  ( آن رشپر، عصا و نظا)از تماس ابرار کار مخصو  خدام  یریجلوز

 رگشافراد د

 آن  رشچاادر و نظاا   ح،یمهار، ساجاده، تساب    ،یمذهب های تمامی کتاب

 .کننداستفاده  خود یشخص  شاز وسا زائرانو  یآور معج

 "ِشاود  یو راهروها استفاده ما  ها نظافت کف صحن یکه برا "شیها یت 

 دباشنشدد  "سَر"چند  یدارا دشبا

  یتِ. )برسد انشنقطه مقاب  به پا اشنقطه آغاز و در طرف  کشنظافت از 

 .دیده حرکت چیبه صورت مارپرا 

 

 یبهداشت در کفشدار

 شود یخوددار زائرانکفش  یو ثابت برا یا پارچه یها سهیاز دادن ک. 

 شوداستفاده  زائرانکفش  یمصرف برا کبارش یها سهیاز ک. 

 دشوانجام  به صور ت مستمر شیزندزدا. 

 ماساک، دساتکش و روپاوش     یاز لوازم حفاظت یخدام کفشدار

 .شوداستفاده 

 

 بهداشت ساختمان

 هاا  صاحن  یها یاستفاده از هواکش و باز زذاشتن درها و ورود 

 .است یضرور

 ردشبه شک  مناسب صورت پذ هشتهو دشبا یبهداشت یها سشدر سرو. 

 صاورت مجارا    باه  دشا با( حمام و توالت) یبهداشت یها سشسرو

 .شوند شیزندزدا

 وار،شا دسطوح در معرض تماس زائران از جمله کف،  یتمام شیزندزدا 

و  شیروشو رآات،یش ها، یآبخور ،یصندل و ریدرها، م رهیدرها ، دستگ

به حارم، کماد،    یورود یمباد یها ، پردهها فرش ،ها نرده ،ها وضوخانه

آن باا   رشو نظاا  یعماوم   شوساا  رها،شو پر دیها، کل پوش ، کفها قفسه

سپس توسط  زرددو خشک انجام  ریو دستماو تم ندهشوکمک مواد ش

 .شود شیمناسب زندزدا یندزدامواد ز

 سطوح در معرض تماس زائران به صورت متناوب انجام شود شیزندزدا 

 نیداخ  کاب یبوده و فضا هشمجهر به دستگاه تهو دشبا آسانسور نیکاب 

 .شود شیبه صورت منظم، زندزدا

 و در صاورت   دهشا ها به صورت موقت حذف  سردکن و آب ها یآبخور

 .شودفاده شده است یامکان از آب بطر

 شود یبا فرش خوددار ها کردن صحن تا برطرف شدن بحران از مفروش 

 حداق  ظرف همراه  اش و عشصابون ما یکش لوله ستمیس هینسبت به تعب

هااا و  در توالاات یدسااتماو کاغااذ در محاا ، یشدستشااو عشبااا مااا

 .شوداقدام  یبهداشت یها سشسرو

 ن،شتار شقفساه، و  هاا، کماد،   نرده پلاه  رآات،یدرها، ش رهیدرها، دستگ 

  شوساا  رهاا، شو پر دیا هاا، کل  پوش کف تلفن، یزوش نت،یکاب خچاو،ش

 .شود شیآن به صورت متناوب زندزدا رشو نظا یعموم

  سطوح در فواص  اقامه  شینماز جماعت زندزدا یبرزرار یها در مح

 .شود ینیب شیهر وعده نماز پ

 یو عماوم  یادار یهاا  موقات و قسامت   ینگهادار  یهاا  بخش 

صاورت مساتمر    باه  یو کفشادار  کتابخاناه و نمازخاناه   رینظ

 .شود شیزندزدا

 یدردار پادال  یهاا  در ساط   یبهداشات  وهیبه شا  دشدفع پسماندها با 

و دفع  یآور درخصو  جمع یخدمات یروهاین تمامیو  ردشصورت پذ

پساماند در   یآور جماع ) یمالحظات بهداشت یتمام تشپسماند با رعا

را  فتیدر آخر هر شا ( درز و نشت محکم بدون یکیپالست یها سهیک

 .در دستور کار قرار دهند
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 و زوار با چادر  شود یمانند چادر به زوار خانم خوددار یخدمات هشاز ارا

 .شودخود مشرف  یشخص

 اجسام متبارد در حااو    دنیکه از بوس شود یرسان زوار محترم اطالع

 کنند یخوددار یماریحاضر و تا رفع ب

 یصحن باا اساتفاده از دسات خاوددار     قبور موجود در یاز شستشو 

 .(11)شود

 

 گيری نتيجه
براساس ناوع،  . شود تجمعات زسترده انسانی در همه جوامع تشکی  می

ی هاا  کننده و ماهیت مراسام، رشساک   هدف، مدت زمان، تعداد افراد شرکت

تارشن   از مهام . کناد کنناده را تهدشاد    تواند سالمتی افراد شرکت متفاوتی می

ی وازیاردار در جمعیات   هاا  ه ساالمتی شایوع بیمااری   خطرات تهدشدکنند

، تجمعات زسترده انسانی 11-شدوکو زیری همهدر زمان . کننده است شرکت

تواند بستر وسیعی برای انتقاو اشن بیماری در جامعه شود، بناابراشن ازم   می

اشمنای، امنیات و   است مدشرشت اشن تجمعات باا لحااظ الراماات بهداشاتی،     

در جمهوری اسالمی اشران نیر که . رعاشت آن انجام شود و نظارت بر سالمت

شاود   مراسم مذهبی متعددی به صورت تجمعات زسترده انسانی برزرار مای 

ی هاا  ن اشن مراسم مالحظات متعددی از جنباه واهازم است متولیان و مس

مین و اعااده ساالمتی در قبا ،    أتبسته و برای  کاره مختلف انتقاو بیماری ب

نیار   هاا  ثبت درس آموختاه . رشری داشته باشند ز تجمعات برنامهحین و بعد ا

در زمان شایوع مجادد   برای مدشرشت بهینه مراسم و اماکن مذهبی تواند  می

 . در آشنده مفید باشد 11-شدوکو

 

Human Mass Gatherings and Communicable Diseases: COVID-19 

 

Zohreh Ghomian*1,2, Zahra Eskandari3, Arezoo Dehghani3 

 
Abstract 
Background: Mass gatherings are human community held for specific purposes and ceremonies, worldwide. Many of them 

originate from the beliefs, culture and traditions of societies. Several gatherings of religious, national, sports, political, 

scientific, are held in the Islamic Republic of Iran, which some of them are on very large scales. The aim of this paper is key 

planning considerations for the organizers of mass gatherings in the context of the novel coronavirus (COVID-19) outbreak.  

Methods: This paper published by using the WHO’s Public health for mass gatherings key considerations and other reliable 

national and international references and websites. 

Results: Meeting organizers should consider three phases in planning appropriate preparedness measures (Planning, 

Operational, and Post-event phases). Specific actions to be taken in each phase are discussed: 

In Planning phase: Liaison with local and national public Health authorities; Risk assessment; Specific action plan for 

COVID-19; Capacity and resource assessment; and Risk communication and community engagement plan  

In Operational phase: Risk communication; Surveillance of participants; Testing and diagnostic arrangements; Treatment 

facilities; Decision-making; and Operational practices for reducing event-related transmission of the COVID-19 virus. 

In Post-event phase: Support the response of authorities, if public health authorities suspect that transmission of 

the COVID-19 virus has occurred; Risk communication; Use and fallow the lessons identified;  

Conclusion: A basic medical action plan must be created for every mass gathering event. Providing safety, security and 

health of the participants during the ceremonies is one of the most important tasks, have been considered in the mission of 

various organizations such as police, fire stations, hospital emergencies, etc. According to the services they provide, health 

organizations play an important role in providing and restoring health before, during and after gatherings. 
 
Keywords: COVID-19, Collective behavior, Crowds, Human Gatherings, Manners and Customs 
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