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نـ ـی ـ ـ ـ ــر وی کــــــــــــــار و
حمـ ــایـ ــت اجــتماعــی

کـــر ونـــــــــــا
ن یکهزار و سیصد و نود و نه | گزارش سوم
 بیستوششم فروردی

وخیمتر شدن اثرات بحران
 نیروی کار در جهان٪۸۱ و تحت تاثیر قرار گرفتن
.بازده اقتصادی بخشهایی که مزد کارکنانشان از متوسط پایینتر و سهم زنان در آنها بسیار زیاد است بیش از سایر بخشها کاهش یافتهاست
)19- پیشاز همهگیری کووید2020وضعیتپایۀاشتغال(برآوردهایجهانیبرایسال
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)%( سهم زنان

/سهم هر بخشدر اشتغال نرخمزد(میانگیندرآمدماهیانه
)میانگیندرآمد کل
)%(جهانی

تأثیربحرانبربازدهاقتصادی

بخشاقتصادی

54.1

0.71

4.3

زیاد

نوتغذیه
 اسکا

38.2

0.97

4.7

زیاد

فعالیتهایتجاری،امالکومستغالت

38.7
0.95under lockdown and other
13.9 containment measuresزیاد
X
Figure 3. Informal workers
43.6

0.86

14.5

زیاد

Informality (% of total employment)

درصد اشتغال غیررسمی نسبت به کل اشتغال
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19-شدت اقدامات دولتی برای مقابلهبا کووید
)(شاخص تهیه شده توسط محققان در دانشگاه آ کسفورد
COVID-19 Government Response Stringency Index

تولیدصنعتی
عمدهفروشیوخردهفروشی؛تعمیروسایلنقلیۀموتوری
Note: The horizontal,
خودchart
گزارش
سازمان بینالمللی کار هفته گذشته دومین
x-axis of this
displays
University of Oxford’s
طبق
.کرد
منتشر
 و فضای کار در جهان۱۹-را از کووید
COVID-19 Government
Responseمیلیارد
Stringency
Index.
۲.۷ ، این همهگیری جهانی،گزارش این سازمان
The vertical, y-axis shows
درصد) در جهان
informal employment
as a۸۱  میلیارد نفر نیروی کار (معادل۳.۳ از
share of total employment in
.را تحت تأثیر قرار دادهاست
the respective country, based
قرارILOکنترلی
گرچه بیشتر شاغلینی که تحت تأثیر تدابیر
on internal
calculations.
As a third19-کووید
dimension,
the
،هستند
گرفتهاند ساکن مناطق توسعهیافتهتر
respective size of each bubble
گرفته
shows theمناطقی
relativeاست؛
size of
totalکشورهای درحالتوسعه را نیز نشانه
informal employment in each
.با ظرفیتها و منابع بسیار محدودتر
country, which is calculated by
multiplying
the percentage
،)کامل
(محدود یاofبا وجود اقداماتی از قبیل قرنطینه
informal employment
،)تعطیلی کسبوکارها (الزامی یا توصیه شده
(i.e. the value shown on the
y-axis) byسایر
total employment
 تعطیلی مدارس و،محدودیتهای جابجایی
as per ILOSTAT’s modelled
فعالیتSeeساختن
 با مختل19- کووید،تدابیر کنترلی
estimatesهای
for 2020.
ِ
Technicalساعات
annexes و1مشاغل
and 3  سبب کاهش شدید تعداد،اقتصادی
for further details.

.کاری شده است

 را بخوانید3  و2 صفحه

نیز نر خ اشتغالwork,
عمودی
محورprotection
. میباشد،شده
های اعمال
تعطیلی
قرنطینه
،کرونا1:باStimulating
دولتی برای مقابله
شدت اقدامات
social
and safety
at work
areوnot
a ازجمله شدتPillar
the economy
and  محور افقی نشاندهندۀ،در این نمودار
are weak;
dialogue
employment
 چین و،کستانgiven;
 پا،هندtheir
مانندinstitutions
،کنترلی داشتهاند
 تدابیرand
سایرsocial
قرنطینه و
اقدامات شدیدی در راستای
 نمودار حاکی از آن است که در برخی از کشورهایی که.غیررسمی را نشان میدهد
is impaired or absent.
Pillar 2:
Supporting
enterprises,
jobs
and
اقدامات دولتی برای
 شایان ذ کر است که شاخص شدت.پوشش تأمین اجتماعی قرار نمیگیرند
تحت
طور معمول
شاغلاند و به
غیررسمی
 نیروی کار در بخش%50  بیشاز،برزیل
incomes
. است71/43  در ایران تا امروز19-مقابله با کوید

Policy responses

Pillar 3: Protecting workers in the workplace

The first ILO Monitor on COVID-19 stressed the
following messages, which continue to be relevant at
this stage of the crisis:

:نابرابری در پیشگیری و درمان

Pillar 4: Relying on social dialogue for solutions

نژادی-نرخ باالی ابتالی افراد کم درآمد و اقلیتهای قومی

X International Labour Standards provide a
strong foundation for key policy responses.

In addition to these messages, the estimates in
this Monitor indicate the need for:

X Immediate support for most-affected sectors
and population groups, particularly for
میر برand
مرگ و
میزانoperating
 باالتر بودنin
ایران از
enterprises
workers
the  معاون وزیر بهداشت، فروردین۲۳ در روز
informalدیگر
economy.
Specific
کشورهای
 برخیand
که درtargeted
 مسئلهای، در طبقات پایینتر خبر داد۱۹-اثر کووید
measures are needed in countries with high
.نیز گزارش شدهاست
levels of informality, including cash transfers
-قومی
زمینه
ش
پی
یک
همه
برای
ماندن
خانه
در
که
دهد
ی
م
نشان
تایمز
بررسیهای نیویورک
to
support
those
who
are
most
affected
by
X Large-scale and integrated measures across all
سکونت و
and.کنند
repurposing
production
policy areas are necessary to make
strongمحل
and ، نژادیthe lockdown
،همچنین
شهر تردد می
انتخاب نیست و افراد کم درآمد بیش از سایرین در
alternative employment (e.g. for
sustained impacts.
 سایر عوامل ایجاد کنندهto provide
معرض
 بیش از سایرین در،سیاهپوستهای آمریکایی و ساکنان محالت فقیرنشین
PPE kits). This needs to be supplemented by
متفاوت
ساختاری
نابرابری
.ابتال هستند
X Building confidence through trust and dialogue
efforts to ensure adequate supply of food
is crucial in making policy measures
.استeffective.
and otherبخوانید
essentials.
Local,
community-based
 را4 صفحه
This includes leveraging social dialogue to
initiatives can work quickly and cater for specific
finetune policy packages so that they best serve
needs, and should include representative
those most in need.
organizations of those in the informal economy.
X Policy responses should focus on two
immediate goals: health protection measures
بهand
آمار ابتال
and economic support on both۱۹-کووید
the demand
supply sides.
،بر اساس میزان درآمد

X Policy responses need to consider four pillars:
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کـر ونــــا ،نیـر وی کـار و حمایـت اجـتماعـی
ن یکهزار و سیصد و نود و نه | گزارش سوم
بیست وششم فروردی 

وخیمتر شدن اثرات بحران
و تحت تاثیر قرار گرفتن  ٪۸۱نیروی کار در جهان
سازمان بینالمللی کار هفته گذشته دومین گزارش خود
را از کووید ۱۹-و فضای کار در جهان منتشر کرد .طبق
گزارش این سازمان ،این همهگیری جهانی ۲.۷ ،میلیارد
از  ۳.۳میلیارد نفر نیروی کار (معادل  ۸۱درصد) در جهان
را تحت تأثیر قرار دادهاست .گرچه بیشتر شاغلینی که

تحت تأثیر تدابیر کنترلی قرار گرفتهاند ساکن مناطق
توسعهیافتهتر هستند ،کووید 19-کشورهای درحالتوسعه
را نیز نشانه گرفته است؛ مناطقی با ظرفیتها و منابع
بسیار محدودتر .با وجود اقداماتی از قبیل قرنطینه
(محدود یا کامل) ،تعطیلی کسبوکارها (الزامی یا توصیه
شده) ،محدودیتهای جابجایی ،تعطیلی مدارس و سایر
ساختن فعالیتهای
تدابیر کنترلی ،کووید 19-با مختل
ِ
اقتصادی ،سبب کاهش شدید تعداد مشاغل و ساعات
کاری شده است.

برآوردهای سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که
ربع دوم سال  ،۲۰۲۰کاهشی ۶.۷
ساعات کاری در ِ
درصدی خواهد داشت که (با فرض هفتۀ کاری ۴۰
ساعته) معادل با بیکاری  ۲۳۰میلیون کارگر تماموقت
میباشد .این برآورد بدین معناست که بخش بزرگی از

این نیرویکار درآمد خود را از دست داده و به فقری شدید
دچار خواهند شد.

کدامیک از بخشهای اقتصادی بیشتر دچار افت
شدهاند؟
بازار کار یکسان
تاثیرات بحران کرونا بر تمامی بخشهای ِ
نیست و برخی از بخشها متحمل لطمههای بزرگتری
میشوند .بخشهای کلیدی که دچار افت شدید بازده

اقتصادی شدهاند شامل اسکان و تغذیه ،تولید صنعتی،
عمدهفروشی و خردهفروشی ،امالک و مستغالت و
فعالیتهای تجاری میشود .این بخشها نیروی کاری

معادل با  ۱.۲۵میلیارد نفر را در سرتاسر جهان به خود
ً
اختصاص میدهند که تقریبا  ۳۸درصد نیرویکار جهانی
را دربرمیگیرد .از میان بخشهای اقتصادی که بیشترین
میزان کاهش بازدهی اقتصادی را تجربه میکنند ،بخش

بخشهای کلیدی که دچار افت شدید
بازده اقتصادی شدهاند ،شامل بخش
اسکان و تغدیه ،عمدهفروشی و
خردهفروشی ،تولید صنعتی ،امالک
و مستغالت و فعالیتهای تجاری،
رویهمرفته  38درصد از نیرویکار
جهان ،معادل با  1/25میلیارد نفر را
دربرمیگیرند.

عمدهفروشی و خردهفروشی با  ۴۸۲میلیون شاغل،
بیشترین تعداد نیروی کار را داراست؛ نیروی کاری که
اغلب کمدرآمد هستند و مشمول دریافت خدمات حمایت
اجتماعی نمیشوند .بخشی از این نیروی کار که در
فعالیتهای ضروری چون توزیع مواد غذایی مشغول
بهکارند ،گرچه به کار خود ادامه میدهند اما در معرض
خطر قرار دارند.
ن و تغذیه نیز با  ۱۴۴میلیون شاغل از
بخش اسکا 
بخشهایی است که بهشدت تحتتأثیر بحران کرونا
قرار گرفته است .ناگفته نماند که بیش از نیمی از نیروی
کار این بخش را زنان تشکیل میدهند .در بخش تولید
صنعتی نیز قرنطینه ،تعطیلی فروشگاهها ،لغو سفارشها و
کاهش درآمد ،منجر به کاهش تقاضا در بسیاری از صنایع
کلیدی همچون صنعت نساجی ،اتومبیل ،لباس ،چرم و
کفش شده است .بخش حملونقل ،انبارداری و ارتباطات
نیز ،با  ۲۰۴میلیون شغل ،ضربه خورده است .خلبانان،
خدمۀ هواپیما ،رانندگان ،کارگران پست و نیز کسانی که در
انبارهای توزیع کاال مشغول به کارند ،ساعات کاریشان کم
شده یا کارشان را از دست دادهاند .بخشی از این جمعیت
نیز ،به دلیل افزایش سفارشات آنالین ،بیش از دیگران در
معرض ابتال هستند.

بخشهای اقتصادی در معرض خطر و مشاغل
غیر رسمی بیشتر در کدام مناطق جهان متمرکز
شدهاند؟
به لحاظ منطقهای ،سهم اشتغال در بخشهای
اقتصادی در معرض خطر ،از  ۲۶.۴درصد در آفریقا تا
ِ
 ۴۳.۲درصد در کشورهای آمریکایی متغیر است .ولی
باید در نظر داشت که در مناطقی چون آفریقا و آسیا،
تعداد مشاغل غیررسمی بیشتر و گستردگی شاغلین تحت
پوشش حمایت اجتماعی پایینتر است .ا گرچه میزان
مرگومیر بر اثر کرونا در برخی از کشورهای در حال توسعه

اروپا و آسیای مرکزی با نرخ اشتغال
غیررسمی  20/9درصدی ،از پوشش
حمایت اجتماعی  84/1درصدی
برخوردارند؛ این در حالی است که
میزان پوشش حمایت اجتماعی در
آفریقا ،با نرخ اشتغال غیررسمی
 71/9درصد ،تنها  17/8درصد
است.

ساعات کاری در کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین میزان کاهش را
داشته است.
کاهش ساعات کاری ()%

اشتغالمعادلتماموقت 40ساعته
ِ
(تعدادشاغلینبهمیلیون)

جهان

%6.7

230

کشورهای کمدرآمد

%5.3

14

کشورهایبادرآمدمتوسطروبهپایین

%6.7

80

کشورهایبادرآمدمتوسطروبهباال

%7.0

100

کشورهایپردرآمد

%6.5

36

آفریقا

%4.9

22

کشورهایآمریکایی

%6.3

29

دولتهایعرب

%8.1

6

آسیاواقیانوسیه

%7.2

150

اروپا و آسیای مرکزی

%6.0

24

(اروپا)

%7.8
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بازده اقتصادی بخشهایی که مزد کارکنانشان از متوسط پایینتر و سهم زنان در آنها بسیار زیاد است بیش
از سایر بخشها کاهش یافتهاست.
وضعیتپایۀاشتغال(برآوردهایجهانیبرایسال
 2020پیش از همهگیری کووید)19-
تأثیربحرانبربازده سهمهربخش نرخمزد(میانگین
اقتصادی
درآمدماهیانه /سهم زنان ()%
در اشتغال
جهانی( )%میانگیندرآمد کل)

بخشاقتصادی
آموزش

کم

5.3

1.23

61.8

مددکاریاجتماعیوفعالیتهای
بهداشتی

کم

4.1

1.14

70.4

امور دفاعی و ادارۀ امور عمومی؛ تأمین
اجتماعیاجباری

کم

4.3

1.35

31.5

خدماترفاهی

کم

0.8

1.07

18.8

کشاورزی،جنگلبانیوماهیگیری

کم-متوسط*

26.5

0.72

37.1

ساختمانسازی

متوسط

7.7

1.03

7.3

فعالیتهایمالیوبیمه

متوسط

1.6

1.72

47.1

استخراجمعادن

متوسط

0.7

1.46

15.1

هنر،تفریح و سرگرمی وسایر خدمات

متوسط-زیاد*

5.4

0.69

57.2

حملونقل،انبارداریوارتباطات

متوسط-زیاد*

6.1

1.19

14.3

نوتغذیه
اسکا 

زیاد

4.3

0.71

54.1

امالکومستغالت،فعالیتهایتجاری

زیاد

4.7

0.97

38.2

تولیدصنعتی

زیاد

13.9

0.95

38.7

عمدهفروشیوخردهفروشی؛تعمیروسایل
نقلیۀموتوری

زیاد

14.5

0.86

43.6

* به آن دسته از بخشهای اقتصادی اشاره دارد که خود دارای زیربخشهای مختلفی هستند و هر یک از این زیربخشها
به طرق متفاوتی از بحران متأثر شدهاند.

در حالیکه نرخ اشتغال در بخشهای پرخطر اقتصادی در کشورهای آمریکایی ،اروپایی و آسیای مرکزی بیش از سایر
کشورهاست ،این مناطق از پایینترین نرخ اشتغال غیررسمی و باالترین میزان پوشش حمایت اجتماعی برخوردار هستند.

جهان
آفریقا
کشورهایآمریکایی
دولتهایعربی
آسیاواقیانوسیه
اروپا و آسیای مرکزی

سهماشتغالدر
بخشهایپرخطر()%

نرخاشتغال غیر رسمی در
بخشهایغیرکشاورزی()%

میزانپوششحمایت
اجتماعی()%

۳۷.۵

۵۰.۵

۴۵.۲

۲۶.۴

۷۱.۹

۱۷.۸

۴۳.۲

۳۶.۱

۶۷.۶

۳۳.۲

۶۳.۹

-

۳۷.۹

۵۹.۲

۳۸.۹

۴۲.۱

۲۰.۹

۸۴.۱

سهم اشتغال زنان در عمدهترین
بخشهای اقتصادی آسیبدیده
ازجمله بخش اسکان و تغذیه ،و بخش
عمدهفروشی و خردهفروشی بهترتیب
 54/1و  43/6درصد میباشد.

در حال حاضر محدود است ،اما بیماری در این کشورها به
شدت رو به گسترش است.
باال بودن سیاستهای کنترلی در بخشهای
اقتصادی غیررسمی
مشاغل غیررسمی نزدیک به دو میلیارد نفر از نیرویکار
جهان را به خود اختصاص میدهند و بخش بزرگی از
این افراد در کشورهای درحالتوسعه ساکناند .نیروی
کار غیر رسمی (مانند دستفروشها ،کارگران ساختمانی،
کارگران حملونقل ،خدمتکاران و کارگران بازیافت زباله)
یا از اقدامات کنترلی ،مانند قرنطینه ،بسیار متاثر میشوند
یا خطرات زیادی متوجه سالمتیشان میشود .تأثیر این
اقدامات بر شاغلین بخش غیررسمی در کشورهایی مانند
هند و اندونزی قابلتوجه است( .به نمودار صفحه یک
مراجعه کنید).
در پاسخ به این بحرانها ،جدیدترین گزارش دیدبان
حمایت اجتماعی ( )Social Protection Monitorسازمان
بینالمللی کار در مورد وضعیت ارائه حمایت اجتماعی از
سوی کشورها نشان میدهد که تا زمان انتشار این گزارش
( ۱۸فروردین)  ۸۲کشور ۱۹۴ ،بسته حمایتی ارائه میدهند.
بیشترین میزان واکنشهادر کشورهای آمریکایی ارائه شده
ولی سهم واکنش کشورهای آفریقایی و آمریکای التین در
این میان به سرعت در حال افزایش است .در میان ۱۹۴
بست ه ارائه شده نیز ،سهم بستههای مربوط به تنظیم
بازار کار (از ۵به  ۱۳درصد) و تغذیه (از  ۲به  ۵درصد) به
سرعت در حال رشد است .الزم به ذکر است که گزارش قبلی
دیدبان حمایت اجتماعی در شماره قبل «کرونا ،نیروی کار
و حمایت اجتماعی» مورد بررسی قرار گرفت.
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کـر ونــــا ،نیـر وی کـار و حمایـت اجـتماعـی
ن یکهزار و سیصد و نود و نه | گزارش سوم
بیست وششم فروردی 

نابرابری در پیشگیری و درمان:

نرخ باالی ابتالی افراد کم درآمد و اقلیتهای قومی-نژادی
روز گذشته ،معاون وزیر بهداشت ایران از باالتر بودن میزان
مرگ و میر بر اثر کووید ۱۹-در طبقات پایینتر خبر داد،
مسئلهای که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشاهده
شدهاست .شیوع این بیماری تازگی دارد و هنوز رابطۀ
دقیق بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و نرخ ابتال را نمیتوان
تعیین کرد ،اما تا همینجا نیز آمار ابتال بر اساس میزان درآمد،
پیشزمینه قومی-نژادی ،محل سکونت و سایر عوامل
ایجاد کننده نابرابری ساختاری متفاوت است.
جابهجایی کمتر افراد پردرآمد در سطح شهر
نیویورک تایمز ،با بررسی اطالعات موقعیت مکانی تلفنهای
هوشمند ،نشان داده است که رفت و آمد افراد پردرآمد
در سطح شهر کاهش بیشتری داشته است .گرچه این
آمار مربوط به شهرهای آمریکاست ،اما الگوهای مشاهده
شده در این کشور ،به اغلب احتمال ،در بسیاری از مناطق
کالنشهری دنیا که با این بحران دست به گریباناند نیز
قابل مشاهده است.
بر اساس تحلیلهای نیویورک تایمز ،میزان جابهجایی
تمامی گروههای درآمدی ،از اوایل ماه مارس (نیم ه اسفند)،
کاهش یافته است .با این حال ،بسیاری از شاغلین کمدرآمد
به رفت و آمد در سطح شهرها ادامه میدهند ،درحالیکه
نیروی کار با درآمد بیشتر در خانه میمانند تا در معرض
کروناویروس قرار نگیرند .از روز  ۲۶اسفند ( ۱۶مارس) ،زمانی
که پیشنهاد محدودیت رفت و آمد توسط دولت آمریکا مطرح
شد ،جابجایی ثروتمندترین گروهها کاهش بیشتری یافت.
البته ،برای گروههای کمدرآمد نیز این کاهش بیشتر مشاهده
شد ،اما با حدود سه روز تاخیر و در  ۲۹اسفند (  ۱۹مارس).

نرخ ابتالی باالی اقلیتهای قومی-نژادی
جدا از دادههایی که نشان میدهد ثروتمندان از ایمنی شغلی
بیشتر و مزایایی برخوردار هستند که میتواند از ابتالی آنها
به بیماری جلوگیری کند ،نابرابریهای قومی-نژادی نیز
در نرخ ابتال تاثیرگذار است .در آمریکا ،اختالف آماری زیادی
در شیوع بیماری و میزان مرگومیر میان سیاهپوستان و
سفیدپوستان وجود دارد .به طور مثال ،در حالی که فقط ٪۱۴
از جمعیت ایالت میشیگان را سیاهپوستان تشکیل میدهند،
 ٪۳۳از نتایج تستهای مثبت و  ٪۴۰مرگومیرهای ناشی از
کووید ۱۹-در این ایالت مربوط به سیاهپوستان است .نسبت
بزرگتری از جمعیت سیاهپوست آمریکایی در مشاغلی کار
میکنند که امکان دورکاری برای آنها وجود ندارد .این
مسأله همراه با تحت پوشش بیمه نبودن بسیاری از آنها،
برخورداری از سالمت ضعیفتر و روبهرو شدن با تبعیض در
فرایند درمان میتواند توضیحدهندۀ این تفاوت آماری باشد.
همین الگو ،به اغلب احتمال ،در مورد اقلیتهای قومی-
نژادی به حاشیهرانده شده و مهاجران و پناهندگان در سایر
کشورها نیز قابل مشاهده است.
میزان باالی مراجعه در بیمارستانهای محلههای
فقیرنشین
عالوه بر درآمد و پیشزمینه قومی-نژادی ،محل زندگی
نیز یکی از عوامل تعیین کنند ه میزان درگیری افراد با این
بیماریست .آمارهایی که در شهر نیویورک منتشر شده
نشان میدهد که تعداد مراجعان با عالئم شبه آنفوالنزا
به اورژانس در بیمارستانهای واقع در مناطق فقیرنشین
سه برابر سایر مناطق است و ب ه گفتۀ پزشکان تقریبا همه
مراجعان به بیماری کووید ۱۹-مبتال هستند.

این نمودار نشان میدهد که گرچه میزان تردد فقیرترین و ثروتمندترین گروهها در شهرهای آمریکا کاهش یافته
است ،میزان کاهش برای فقرا کمتر بوده و نسبت به ثروتمندان دیرتر کاهش یافتهاست.
افزایش  ٪۵۰تردد نسبت به میزان معمول

متوسط تغییرات در تردد برای ثروتمندترین و فقیرترین افراد
خط وسط نشان دهندهی متوسط میزان تردد میباشد.

کاهش  ٪۵۰تردد نسبت به میزان معمول

کاهش  ٪۱۰۰تردد نسبت به میزان معمول

درحالیکه فقط  % 14از جمعیت ایالت
میشیگان را سیاهپوستان تشکیل
میدهند % 40 ،مرگومیرهای ناشی
از کوید 19-در این ایالت مربوط به
سیاهپوستان است.

نابرابری در پیشگیری و درمان در نهایت تمام
جمعیت را در معرض خطر قرار میدهد
محققان معتقدند که افراد پردرآمد از خطرات آ گاهی
بیشتری دارند ،دسترسیشان به اطالعات بیشتر است و
بیشتر احتمال دارد شرایط دورکاری برایشان فراهم شود .در
مقابل ،بسیاری از افرادی که در مشاغل کمدرآمد مشغول
به کارند ،برای انجام کار خود نیازمند ترک کردن خانه و
ارتباط رودرو با سایریناند .متخصصان سالمت عمومی
هشدار میدهند که این نابرابری در رعایت اصول فاصله
اجتماعی و برخورداری از خدمات بهداشتی تمام جمعیت را
در معرض خطر قرار میدهد .گروههایی از افراد که تست
نمیشوند ،نمیتوانند در خانه بمانند یا از خدمات حفاظتی
و درمانی برخوردار نیستند ،بهسرعت به خوشههای جدید
انتقال ویروس تبدیل میشوند.
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