درباره مقابله با شيوع ويروس كرونا ()7
چالشها و راهکارهای حمايت از اقشار ضعيف و محروم جامعه

مقدمه
چنانچه فراگيري ،همه گيري و دغدغه عمومي را سه مؤلفه اساسي براي تشخيص يك مسئله اجتماعي بدانيم،
شيوع ويروس كرونا در كشور حائز هر سه مؤلفه است و يك مسئله اجتماعي حاد و مخاطرهآميز است .در حال
حاضر ،تمام مناطق شهري و روستايي كشور در معرض ابتال به اين ويروس قرار دارند و هيچ نقطهاي از كشور
مصون از اين مخاطره بيولوژيكي نيست .همه افراد اعم از زن و مرد ،جوان و سالمند ،مسئول و غيرمسئول،
همه مستعد و در معرض ابتالي به اين ويروس قرار دارند .همين مسئله موجب شده كه برخي از تعبير
«ويروس دمكراتيك» براي توصيف مشي برابريخواهانه و خاصيت همهگيري آن استفاده نمايند .لكن ،واقعيت
آن است كه طبقات پايين جامعه بهويژه اقشار فقير و آسيبپذير بيشتر از سايرين در معرض ابتال و
آسيب پذيري نسبت به اين ويروس قرار دارند .رجوع به تجارب تاريخي گوياي آن است كه گروههاي حاشيهاي
و محروم جامعه و آنان كه از توان و قدرت اقتصادي و اجتماعي كمتري برخوردار بودهاند ،بيشترين آسيب را
از بالياي طبيعي مانند سيل ،زلزله و بيماريهاي همهگير متحمل شدهاند .افزون بر اين ،تحقيقات پزشكي و
اجتماعي در كشورهاي مختلف نشان داده است كه بهواسطه سبك زندگي طبقات اجتماعي پايين و
معاونت پژوهشهای
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر :مطالعات اجتماعي

حاشيهاي ،قدرت انتشار و اثرگذاري بيماريها در ميان اين طبقات بسيار بيشتر است .ازاينرو ،در مواقع شيوع
بيماريهاي همه گير همانند وضعيت كنوني اخذ تدابير حمايتي و مراقبتي توسط دولتها جهت حمايت و
مراقبت ويژه از گروههاي محروم و آسيبپذير جامعه در مقابل اپيدمي الزم و ضروري است .در همين رابطه،
در اين گزارش تالش شده با بررسي ابعاد زيستاجتماعي گروههاي فوق و شناسايي وجوه آسيبپذير آنان،

مشخصات گزارش

راهكارها و اقدامات مناسب جهت حفظ و ارتقاي سالمتي ايشان و به تبع آن جامعه ارائه شود.

شماره مسلسل:
21016953

 .1چالشهای اقشار ضعیف و محرومان جامعه در مقابل ویروس کرونا
الف) بخش قابل توجهي از سياستها ،توصيه ها و اقدامات تدوين شده جهت پيشگيري و مقابله با ويروس

تاریخ انتشار:

كرونا در كشور متناسب با ظرفيت و امكانات طبقات متوسط و باالي جامعه است .اين در حالي است كه

1398/12/27

طبقات پايين و محروم جامعه بهدليل محدوديت دسترسي به امكانات بهداشتي ،تغذيه نامناسب ،اشتغال
غيررسمي و حضور در محيطهاي شلوغ و پُرخطر و ...در معرض ابتال و انتقال بيشتري قرار دارند.
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ب) مناطق حاشيه و محالت فقيرنشين شهري بعضاً بهدليل قرار گرفتن در خارج از محدوده خدمات شهري يا ضعف
زيرساخت هاي شهري در اين مناطق و محالت در زمينه بهداشت محيط با چالش و كاستيهاي زيادي مواجه هستند .نابساماني
و آلودگيهاي ناشي از زبالههاي خانگي ،فاضالب و نخالههاي ساختماني در اين مناطق ،محيط مساعدي را براي انتشار ويروس
كرونا فراهم ميآورد.
ج) اقشار محروم و گروههاي كمدرآمد جامعه به دليل عدم دسترسي به رژيم غذايي مناسب و مقوي ،غالباً از سيستم ايمني
قدرتمندي برخوردار نيستند .همين مسئله موجب ميشود كه آنها در برابر بيماريهاي مرتبط با نقص سيستم ايمني بدن ،افراد
بهشدت آسيبپذيري باشند.
د) كمبود اقالم بهداشتي ازجمله ماسك ،دستكش و مواد ضدعفونيكننده و به تبع آن افزايش قيمت اين اقالم در سطح جامعه
موجب شده است؛ طبقات كمبرخوردار ،فقرا ،نيازمندان و گروههاي اجتماعي آسيبديده توان و قدرت خريد اقالم بهداشتي فوق
را نداشته باشند.
هـ) گروههاي آسيبپذير اجتماعي مانند :كودكان كار و خيابان ،متكديان ،زبالهگردها ،معتادين متجاهر و ...بهدليل شرايط
بيخانماني و حضور مستمر در اماكن و فضاهاي عمومي در صورت ابتال ،استعداد فراواني جهت انتشار ويروس در ميان خود و
سطح جامعه دارند.
و) اقشار محروم و نيازمند جامعه بهدليل هزينههاي باالي خدمات درماني و همچنين مشكالت پوشش بيمهاي ،نسبت به طبقات
باالتر معموالً به پزشك مراجعه كمتري دارند و مراجعه كمتر به پزشك و مراكز درماني يا مراجعه ديرتر و به تعويق انداختن
درمان تا زماني كه معموالً بيماري به مرحله حاد ميرسد ،آنها را آسيبپذيرتر ميكند كه در مورد اين بيماري هم ميتواند
صادق باشد.
ز) مناطق فقيرنشين و حاشيه شهرها بهدليل قيمت پايينتر زمين و مسكن و باال بودن نرخ مواليد در ميان خانوادههاي ساكن
در آن ،غالباً مناطقي پُرجمعيت و پُررفتوآمد هستند .بنابر نظر كارشناسان بهداشت كشور ،ارتباطات بيواسطه افراد و تجمعات
انساني مهمترين عامل انتقال و انتشار ويروس كرونا در سطح جامعه است .ازاينرو ،مناطق فقيرنشين و حاشيه شهرها بهدليل
تراكم جمعيتي باال نسبت به ساير مناطق استعداد بيشتري جهت انتشار ويروس كرونا دارند.
ح) بهواسطه افزايش استفاده مردم عادي از ماسك و دستكش در روزهاي آتي و انتقال سريع آنها توسط خانوادهها به سطلهاي
زباله داخل خيابان ،سطلهاي زباله احتماالً در حال حاضر مهمترين منابع آلوده به ويروس كرونا در سطح شهرها هستند .لذا،
زبالهگردها همچون افراد كارتنخواب ،معتادين متجاهر ،كودكان كار و خيابان در معرض ابتالي بسيار جدي قرار دارند .نكته
اينكه محل سكونت بسياري از اين افراد نيز محالت فقير و حاشيه شهرهاست.
ط) افراد طبقات پايين و محروم جامعه معموالً در مشاغل غيررسمي و روزمزد مشغول به فعاليت هستند و از امكانات و
تسهيالت در نظر گرفته شده براي كاركنان مشاغل رسمي نظير دوركاري ،شيفتي نمودن كار و مرخصي ،محروم هستند .افزون
بر اين ،اين اقشار بهدليل تنگناهاي مالي و معيشتي مجبور به حضور و عدم ترک محيط كار خود هستند.
ی) برحسب مطالعات صورت گرفته افراد طبقات پايين و فقير جامعه بهدليل نداشتن مهارتهاي شغلي غالباً در مشاغلي چون
كارگري در كارگاههاي ساختماني و صنعتي ،انبارها ،دستفروشي ،دورهگردي ،جمعآوري ضايعات و ...مشغول به فعاليت هستند.
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محيطهاي كاري فوق غالباً شلوغ و پُرازدحام و از امكانات بهداشتي ضعيفي برخوردارند.
ك) در اسفندماه اغلب كاركنان غيررسمي در ايران نهتنها عيدي نميگيرند؛ بلكه به گرفتن مرخصي بدون حقوق مجبور
ميشوند .بسياري از افراد در اثر اين فشار ،داوطلبانه در معرض خطر بودن را ميپذيرند و به كار خود ادامه ميدهند .همچنين،
شركتهاي عمومي اعم از دولتي و شبهدولتي براي پيشبرد طرحهاي خود ،تقويم زماني پروژهها را دنبال ميكنند .بديهي است
كه شركتهاي خصوصي نيز از آنان پيروي ميكنند .بايد توجه داشت كه با سياست يك بام و دو هوا نميتوان اقدامات ايمني و
بهداشتي را برقرار نمود .فشار مالي به كمدرآمدها ،سبب مي شود آنان از جان خود و ناخواسته از جان ديگران مايه بگذارند.
مشكل اساسي اين است كه بايد براي چنين شرايطي ،قوانين مناسب وجود داشته باشد تا برمبناي آنها ،از اين اقشار بهويژه در
مواقع بحران حمايت مناسب نمود.
 .2راهکارها و اقدامات
راهكارها و اقدامات الزم جهت حمايت از اقشار ضعيف و محرومان جامعه در مقابل ويروس كرونا در كشور در سطح اقدامات
بهداشتي و پيشگيرانه و اقدامات حمايتي ارائه شده است:
الف) اقدامات بهداشتي و پیشگیرانه
 .1تسريع در فرايند تصميمگيري درخصوص شناسايي و اولويتبندي شهرها ،محالت فقيرنشين و مناطق حاشيه شهرها و
كالن شهرهاي كشور از حيث ميزان آلودگي به ويروس كرونا و اتخاذ تصميمات متناسب با هر منطقه در زمينه ارائه خدمات
حمايتي و بهداشتي (تأمين و توزيع تجهيزات ضدعفوني ،پيشگيري ،درمان و حتي قرنطينه).
 .2تهيه ماسك ،دستكش و مواد ضدعفوني كننده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و توزيع آن با هماهنگي يا
همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و سازمانهاي بهزيستي (بهدليل دسترسي به سامانه اطالعاتي فقرا و محرومان) و
سازمانهاي مردمنهاد در ميان خانوادههاي ساكن در مناطق و محالت فقيرنشين و حاشيه شهرها.
 .3استفاده از منابع و امكانات شهرداري ها و نيروهاي مسلح جهت ضدعفوني و گندزدايي مستمر منازل ،معابر ،كارگاههاي
صنعتي و انبارها در محالت فقيرنشين و حاشيه شهرها .در اين رابطه ،ميتوان از ظرفيت سازمانهاي مردمنهاد و گروههاي
داوطلبانه نيز بهصورت برنامهريزي شده استفاده نمود.
 .4گسترش پوشش خدمات شهري به مناطق مسكوني خارج از محدوده خدماترساني شهرداريها و نيز بهبود مديريت پسماند
در مناطق حاد و بحراني شهري مانند بافت هاي فرسوده و محالت فقيرنشين .مطمئناً پاكسازي مناطق و محالت آلوده از
زبالههاي شهري ،نخاله هاي ساختماني و ...نقشي اساسي در افزايش بهداشت و ايمني ساكنان اين مناطق ايفا ميكند.
 .5استقرار تيم هاي پزشكي تشخيص عالئم كرونا در مبادي و نقاط پُررفتوآمد محالت فقيرنشين و حاشيه شهرها با هدف
شناسايي زودهنگام موارد مشكوک و ارجاع آنها به مراكز تشخيص درمان ميتواند نقش مهمي در كنترل ويروس كرونا و
جلوگيري از انتشار آن در ميان ساكنان محالت فقيرنشين و ساير شهروندان ايفا نمايد.
 .6استفاده از ظرفيت رسانهاي كشور جهت توجيه و ترغيب خانوادهها مبنيبر قرار دادن ماسك و دستكشهاي استفاده شده در
كيسههاي زباله جداگانه و انتقال آنها در ساعات مقرر به سطلهاي زباله داخل خيابان .افراد زبالهگرد بهدليل ضعف آگاهي و از
روي اضطرار با وجود هشدارهاي فراواني كه ازسوي مراجع مختلف نسبت به عدم زبالهگردي در شرايط حاضر ،كماكان در حال
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جستجو در سطلهاي زباله در سطح كالنشهرهايي چون تهران هستند.
 .7با توجه به اينكه گروههاي هدف اين مطالعه افراد پُرخطر و داراي رفتارها با ريسك باال هستند ،خودمراقبتي و بهداشت فردي
مكرر بايد توسط نهادهاي رسمي ذيربط ،سازمانهاي مردمنهاد و گروههاي جهادي و داوطلبانه به آنها آموزش داده شود.
 .8مسئولين گرمخانهها و سامانسراها الزم است حضور پزشك و ويزيت روزانه و بررسي سالمت مددجويان و مددكاران در
مراكز نگهداري و همچنين اقدامات الزم درخصوص گندزدايي لباسها ،وسايل شخصي مددجويان را بهصورت روزانه الزامي
كنند.
 .9با توجه به اينكه گرمخانهها و مراكز ساماندهي آسيبديدگان اجتماعي ازجمله مراكز مستعد براي شيوع و انتشار
بيماريهاي مسري و عفوني بهويژه كروناست ،ضروري است تمام گرمخانهها و سامانسراها به امكانات و مواد ضدعفونيكننده
تجهيز شوند.
 .10ضروري است شهرداريها با همكاري نيروي انتظامي نسبت به شناسايي و جمعآوري و تحويل افراد آسيبپذير و آسيبديده
(كارتنخوابها ،زبالهگردها ،كودكان كار و خيابان) به مجتمعها ،گرمخانهها و سامانسراها اقدام نمايند .ازاينرو الزم است
نهادهاي مربوطه فرايند جمعآوري و ساماندهي اقشار آسيبپذير را تسريع نمايند و همچنين فضاي مناسب براي جداسازي و
قرنطينه آنها به تفكيك گروههاي خاص فراهم نمايند.
 .11پيشنهاد ميشود سالنها و اماكن ورزشي وزارت ورزش و جوانان و انبارها و سولههاي سازمان مديريت بحران بهصورت موقت
براي جمعآوري و ساماندهي افراد بيخانمان و كارتنخواب و نيز كاهش جمعيت گرمخانهها در اختيار شهرداريها و سازمان
بهزيستي قرار گيرد تا از اين طريق بتوان گروههاي جمعآوري شده را با رعايت مالحظات بهداشتي ساماندهي كرد.
 .12استفاده از ظرفيت سازمان امور اجتماعي كشور در سطح ملي و مدير كل امور اجتماعي استانداريها در سطح استانها
بهمنظور پيگيري ،ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي امور مربوط به حمايت از اقشار ضعيف و آسيبپذير.
ب) اقدامات حمایتي و معیشتي
 .1پرهيز از ترويج رويكردهاي خودمراقبتي صرف و استفاده همزمان از ظرفيتهاي فرهنگي ،نخبگاني و رسانهاي كشور جهت
تقويت حس نوعدوستي و پذيرش مسئوليت اجتماعي در قبال اقشار ضعيف و آسيبپذير در برابر ويروس كرونا.
 .2پرداخت يارانه هدفمند به طبقات بيدرآمد و كمدرآمد با اولويت خانوارهاي تحت نهادهاي حمايتي ،زنان سرپرست خانوار و
افرادي كه تحت پوشش بيمههاي اجتماعي و درماني نيستند.
 .3پرداخت كمكهزينه معيشتي بهصورت تجمعي به سرپرستان خانوارهاي كمدرآمدي كه تحت پوشش بيمههاي اجتماعي و
درماني نيستند و بهواسطه ابتال به ويروس كرونا ،بهطور موقت از صحنه كار و فعاليت اقتصادي دور ماندهاند.
 .4ايجاد و معرفي حسابي مشخص و متمركز جهت جمعسپاري كمكهاي مردمي جهت پرداخت به نيازمندان و كارگران
كمدرآمدي كه از كار بيكار شده و اندوخته خاصي هم جهت تأمين معيشت خانواده و مديريت زندگي خود ندارند .اين امر
ميتواند توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،بانك مركزي ،صداوسيما و قوه قضائيه زمينهسازي و تسهيل شود.
 .5استفاده از ظرفيت سازمانهاي مردمنهاد و خيريه ها جهت حمايت مادي و معنوي از اقشار ضعيف و گروههاي آسيبپذير
بهويژه آن دسته از اقشاري كه در محالت فقيرنشين و حاشيه شهرها ساكن هستند.
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جمعبندی و نتیجهگیری
بيماريهاي همهگير مانند ويروس كرونا ،فقرا و طبقات پايين و كمدرآمد جامعه و اقشار آسيبپذيري چون كودكان كار و
خيابان ،افراد بيخانمان يا كارتنخوابها ،متكديان و معتادين متجاهر را بيشتر از ساير افراد و طبقات تهديد ميكنند .اين
طبقات بهواسطة شرايط و محيط كار ،سبك و محل زندگي و ساير عوامل توان و قدرت كمتري جهت مراقبت از خود در برابر
بيماري دارند و در صورت ابتال ميتوانند فرايند شيوع بيماري در سطح جامعه را تسريع نمايند .ازاينرو ،نيازمند حمايت و تمهيد
اقدامات مراقبتي ويژهاي هستند .بر همين اساس ،در اين گزارش از طريق واكاوي شرايط و محيط زندگي افراد ،راهكارها و
اقدامات مختلفي در سطح پيشگيري و درمان از قبيل :توزيع رايگان ماسك ،دستكش و ژل ضدعفونيكننده در ميان اقشار
نيازمند و آسيبپذير ،ضدعفوني نمودن معابر محالت فقيرنشين و حاشيه شهرها ،استقرار تيمهاي تشخيص ويروس كرونا در
محالت و مناطق هدف ،شناسايي و جمعآوري افراد آسيبديده و آسيبپذير ،تجهيز گرمخانهها و سامانسراها به امكانات
بهداشتي و در سطح حمايتي و معيشتي از قبيل :پرداخت يارانه ،تجميع كمكهاي معيشتي و استفاده از ظرفيتهاي مردمي
جهت حمايت مادي و معنوي از اين اقشار پيشنهاد شده است.
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