مشاوره برای کسب ديدگاه در مورد توسعه واکسيناسيون در بخش سﻼمت و
مراقبت های اجتماعی گسترده

هدف مشاوره
هدف از اين مشاوره اين است که ديدگاەهايی راجع به اين موضوع که آيا دولت بايد الزامات قانونی موجود را برای گسترش
واکسيناسيون کسانی که در خانه مراقبت کار ميکنند يا داوطلب هستند را در برابر ويروس کرونا )کويد (19-برای ساير محيطهای
بهداشتی و درمانی گسترش دهد يا خير و عﻼوه بر اين ،آيا معرفی الزامی قانونی برای واکسيناسيون گسترده در برابر آنفوﻻنزا ،به
معنی حفاظت از مردم آسيب پذير است.
شروع دولت برای اينکه بداند چه کسی در اين حيطه قرار ميگرد در کتاب سبز فصل  14aکويد-19-سارس-کويد ،2-و فصل
 19خواهد بود :آنفوﻻنزا که توصيههای واضحی را ارائه ميدهد که بايد به کارکنان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی واکسيناسيون
ارائه شود تا :از آنها محافظت کرده و انتقال را در محلهای مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی کاهش داده و به حمايت از افرادی که
ممکن است واکنش مطلوبی نسبت به واکسيناسيون خود نداشته باشند کمک کند و از اختﻼل در خدمات مراقبتی آنها جلوگيری کند.
چنين الزامی ،در صورتی که معرفی شده باشد ،از طريق تغيير مقررات اجرا ميشود تا اطمينان حاصل شود که همه افرادی که
برای درمان مستقيم يا مراقبت شخصی به عنوان بخشی از فعاليتهای تنظيم شده توسط کميسيون کيفيت مراقبت ) (CQCاعزام
شدهاند ،واکسينه شدهاند.
عليرغم اين واکسنهای کوويد  19-و آنفلوانزا قبل از صدور مجوز ،از ايمنی باﻻی آنها اطمينان حاصل میشود ،واضح است که
ترديد در واکسيناسيون به عنوان يک نگرانی واقعی برای برخی وجود دارد و بيشتر در گروههای خاصی از جامعه ما شايع
است .به اين ترتيب ،اين خطر وجود دارد که برخی از کارکنان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی همچنان تصميم بگيرند که واکسينه
نشوند و بنابراين ديگر شرايط ﻻزم برای اعزام را ندارند .کاهش تعداد کارکنان بهداشت و درمان ،به نوبه خود ميتواند فشارهای
بيشتری را بر بخشهای اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی وارد کند .گزينه جايگزين برای تغييرات قانونی ،تکيه مداوم بر اقدامات
غيرقانونی برای تشويق انجام واکسيناسيون همانطور که در پيوست الف در زير مشخص شده است خواهد بود.

پيشينه
در طول همه گيری ويروس ،نگرانی اصلی دولت ،خدمات بهداشت ملی ) (NHSو بخش مراقبت ،حفاظت از نيروی کار،
بيماران و استفاده کنندگان از خدمات بوده است .چه در خانههای مراقبتی ،چه در خانه ،چه در بيمارستانها و چه در پزشکی
عمومی ،هرکسی که در خانه مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی با افراد آسيب پذير مشغول به کار است ،اولين مسئوليت را برای
جلوگيری از آسيبهای قابل پيشگيری به افرادی که تحت مراقبت هستند ،ميپذيرد.

قبل از همهگيری ،رويکرد داوطلبانه واکسيناسيون آنفوﻻنزا نرخ ملی واکسيناسيون در خدمات بهداشتی را از  14درصد در سال
 2002به  76درصد در سال گذشته و در مراقبتهای اجتماعی ،به  33درصد در خانههای مراقبتی افزايش داد .با اين حال ،اين
اشخاص ملی در برخی از مناطق ،انجام واکسيناسيون بسيار ضعيفتری را داشتند ،در برخی از بيمارستانها ميزان آن تا  53درصد
پايين بود .در مورد بيماران ،ساکنان خانههای مراقبت و خانوادهها و دوستان آنها ،اين عدم اطمينان وجود داشت و دارد ،که آيا از
حمايت اضافی کارکنان واکسينه شده برخوردار ميشوند يا خير.
در حالی که برخی در گذشته اين را به عنوان راهی پذيرفته بودند ،تأثير همهگيری کويد ١٩-در بيمارستانها و خانههای مراقبت
اين سوال را ايجاد ميکند که آيا اين بايد همچنان به عنوان يک هنجار پذيرفته شود.
قبل از همهگيری ،بهداشت و ايمنی محل کار و مقررات بهداشت شغلی وجود داشت که واکسن هپاتيت ب را برای افرادی که در
آنجا مستقر بودند ضروری ميدانست.
در طول بيماری همهگير ،به دنبال توسعه واکسنهای کوويد  ،19-تﻼش مستمری برای امکان دسترسی به واکسنها انجام شده است.
اين امر منجر به واکسينه شدن جمعيت مردم به واکسن کويد 19-از جمله کارکنان بهداشت و مراقبتهای اجتماعی شده است .با اين
حال ،هنوز هم در محيطهای مراقبتی و بهداشتی تنوع وجود دارد  -برای کارمندان  ، NHSميزان واکسينه شدن ميتواند از 83
درصد تا  97درصد برای اولين دوز ) 78درصد تا  94درصد برای هر دو دوز( متفاوت باشد .در مراقبتهای اجتماعی81 ،
درصد از کارکنان مراقبتهای داخلی و 75درصد از کارکنان در محيطهای ديگر  1دوز واکسن )تا  19آگوست( دريافت کرده
بودند .برای اطﻼعات بيشتر به بخش واکسينه شدگان مراجعه کنيد.
برای افزايش بيشتر ميزان واکسينه کردن ،مقررات در حال حاضر ﻻزم اﻻجرا شده است که به اين معنی است که از  11نوامبر
 ،2021همه کسانی که در خانه مراقبت کار ميکنند يا داوطلبانه کار ميکنند بايد وضعيت واکسيناسيون کويد 19-خود يا معافيت از
داشتن واکسن را اثبات کنند .تعدادی از ذينفعان مراقبتهای اجتماعی خواستار برابری رويکرد در بخشهای بهداشت و مراقبت
اجتماعی شدهاند ،به طوری که آسيبپذيرترين افراد در هر محيطی محافظت ميشوند.
دولت در بررسی دقيق اين موضوع با ساير کشورهای اروپايی و همچنين اياﻻت متحده همفکر است همچنين واکسنهای اجباری
برای کارمندان خاص در نظر گرفته شده و اجرا میشود .به عنوان مثال ،دولت فرانسه اعﻼم کرده است که واکسيناسيون کويد19-
از سپتامبر برای کارکنان بهداشت و مراقبت اجباری ميشود.
توجيه بالينی
کميته مشترک واکسيناسيون و ايمن سازی ) (JCVIتوصيه کرده است که زمستان  2021تا  2022اولين زمستان در بريتانيا
خواهد بود ،که انتظار ميرود سارس-کويد٢-در کنار ساير ويروسهای تنفسی ،از جمله ويروسهای انفوﻻنزای فصلی در جريان
باشد .با بازگشت به هنجارهای قبل از همه گيری ،ويروسهای آنفوﻻنزای فصلی و سارس-کويد 2-اين پتانسيل را دارند که بطور
قابل توجهی با "سختیهای زمستانی" که  NHSبا آن روبرو ميشود همراه شوند ،مخصوصا ً در صورت همزمانی سرايت
امواج هر دو ويروس .واکسيناسيون عليه کويد 19-و آنفوﻻنزا يک گام مهم در حفاظت از افراد آسيب پذير و همچنين سيستم
بهداشتی و درمانی گستردهتر در برابر زمستان سخت امسال و سالهای آينده است.
مقامات وزارت بهداشت و مراقبت اجتماعی ) (DHSCکه با آژانس امنيت بهداشت انگلستان ) (UKHSAو بهداشت
عمومی انگلستان ) (PHEکار ميکنند در نظر گرفتهاند که آيا ميتوان حداقل ميزان واکسينه کردن برای کويد 19-و آنفوﻻنزا را
تعيين کرد به سبب اينکه بتوان از بيماران و افرادی که تحت مراقبتاند ،مراقبت کرد .اين رويکرد ميزان واکسنينه کردن کويد19-
را  80درصد در کارکنان و  90درصد در ساکنان تعيين کرد و پيشنهادی بود که بر اساس پارامترهای خاص خانههای مراقبت به
عنوان محيط بسته گرفته شده بود .با اين حال ،ما در نظر داريم که نميتوان رويکرد مشابهی را در محيطهايی مانند بيمارستانها،
پزشکان عمومی يا دندانپزشکی و خانههای مردم اتخاذ کرد ،زيرا در داخل و خارج به طور قابل توجهی جابهجايی بيشتری وجود
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دارد همچنين اين نيز که با محيط مخلوط ميشود .اکنون مشخص شده است که در همه شرايط افراد واکسينه شده ميتوانند هم آلوده و
هم عفونی باشند ،بنابراين ممکن است در آينده بررسی از سرگيری هرگونه واکسينه کردن مورد نياز باشد.
در عوض 3 ،حوزه خطر وجود دارد که بايد در نظر گرفته شوند (1) :خطر تعامل )اين يعنی تعداد داخل و خارج از محيط به
عنوان مثال ،پزشک عمومی در مقابل "شرايط بستهتر" مانند خانه مراقبت(؛ ) (2خطر آسيب پذيری افراد؛ و ) (3خطر ناشی از
محيطی با روشهای پرخطر )به عنوان مثال ،پروسه دندانپزشکی(.
کار گروه مراقبت اجتماعی گروه مشاوره علمی برای مواقع اضطراری ) (SAGEقبﻼً توصيه کرده بود که مورد علمی قوی
برای برابری رويکردها با الويت پيشنهاد واکسيناسيون و پشتيبانی بين مراکز بستری  NHSو خانههای مراقبت ،با توجه به
فضای مشابه و همپوشانی مشابه بين ساکنان يا بيماران و کارمندان از هر نوع در هر دو محيط وجود دارد.
واکسيناسيون کويد19-
تجزيه و تحليل  PHEنشان ميدهد که برنامه واکسيناسيون کويد 19-مستقيما ً از  23.8تا  24.4ميليون عفونت ،بيش از
 82.100بستری در بيمارستان و بين  102.500تا  109.500مرگ پيشگيری کرده است.
مطالعات مرتبط با آزمايش دادههای جامعه کويد ،19-دادههای واکسيناسيون و دادههای مرگ و مير نشان ميدهد که هر دو واکسن
فايزر-بيونتک و آکسفورد-آسترازنکا حدود  70تا  85درصد در جلوگيری از مرگ ناشی از کويد) 19-نوع آلفا( پس از يک دوز
موثر هستند 21 .اثر واکسن در برابر مرگ و مير با  2دوز واکسن فايزر-بيونتک حدود  95تا  99درصد و با  2دوز واکسن
آکسفورد-آسترازنکا حدود  75تا  99درصد است.
مطالعات در حال حاضر اثربخشی واکسن در برابر عفونت نوع کويد 19-آلفا را بر کارکنان مراقبتهای بهداشتی ،ساکنان خانههای
مراقبت و عموم مردم گزارش کرده است .برای واکسن فايزر-بيونتک ،برآورد اثربخشی در برابر عفونت بين  55تا  70درصد،
برای واکسن آکسفورد-آسترازنکا بين  60تا  70درصد بوده است 6543 .با  2از  2دوز اثر واکسن در برابر عفونت در حدود  65تا
 90درصد برآورد ميشود34.

1لوپز برنال جی ،آندروز ان ،گاور سی ،رابرتون سی ،ستو جی ،تيسير ای و ديگران "اثربخشی واکسنهای فايزر-بيونتک و آکسفورد-
آسترازنکا بر عﻼئم مربوط به کوويد  ، 19-بستری شدن در بيمارستان و مرگ و مير در افراد مسن در انگلستان :آزمايش موارد منفی-مطالعه
کنترل سازی ".مجله پزشکی بريتانيا  :2021جلد 088،n1 ،373
2لوپز برنال جی ،آندروز ان ،گاور سی ،رابرتون سی ،ستو جی ،تيسير ای و ديگران "اثر واکسن  mRNA BNT162b2و واکسن
آدنوويروس  ChAdOx1بر مرگ و مير ناشی از کويد ".19-پيش چاپ 2021 PHE
ريچارد ای ،متيو پی سی ،ستوسر ان ،ايره دی دابليو ،گتينگز او ،ويهتا کی-دی ،و ديگران" 3.تأثير واکسيناسيون بر موارد سارس-کويد 2-در
جامعه :يک مطالعه بر اساس جمعيت با استفاده از بررسی عفونت کويد 19-انگلستان2021.04.22.21255913 ".
هال وی جی ،فولکز اس ،سايی ای ،اندروز ان ،اگوتی بی ،چارلت ای و ديگران" 4.پوشش واکسن کويد 19-بر روی کارکنان مراقبتهای
بهداشتی در انگلستان و اثربخشی واکسن  mRNA BNT162b2در برابر عفونت ) :(SIRENيک مطالعه آينده نگر ،چند مرکزی".
ﻻنست 202
شروتری ام ،کروتيکو ام ،پالمر تی ،گيدينگز آر ،ازمی بی ،سوبارارو اس و ديگران" 5.اثر اولين دوز واکسن  ChAdOx1 nCoV-19و
 BNT162b2در برابر عفونت سارس-کويد 2-بر ساکنان مراکز مراقبت طوﻻنی مدت در انگلستان ) :(VIVALDIيک مطالعه آينده نگر".
ﻻنست بيماريهای عفونی 2021
منی سی ،کﻼسر کی ،می ای ،پوليدوری ال ،کپدويﻼ جی ،لوسا و ديگران 6.عوارض جانبی واکسن و عفونت سارس-کويد 2-پس از
واکسيناسيون در مطالعه کاربران با عﻼئم کويد در ان گلستان :يک مطالعه آينده نگر " .بيماريهای عفونی ﻻنست 2021
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در مورد کويد 19-نوع دلتا ،مطالعات تنها يک تفاوت اندک در اثربخشی واکسن در برابر بيماريهای عﻼمت دار و اثربخشی
واکسن مشابه در برابر بستری شدن در بيمارستان پس از هر دو دوز واکسن فايزر-بيونتک يا واکسن آکسفورد-آسترازنکا را
87
گزارش داده است.
همانطور که در باﻻ توضيح داده شد ،چندين مطالعه شواهدی مبنی بر موثر بودن واکسنها در جلوگيری از عفونت ارائه کردهاند.
افراد غير آلوده نميتوانند انتقال دهند .بنابراين ،واکسنها همچنين در جلوگيری از انتقال موثر هستند.
فراتر از جلوگيری از عفونت ،ممکن است مزايای کاهش انتقال توسط افرادی که با وجود واکسيناسيون به دليل کاهش طول مدت يا
سطح ويروس آلوده ميشوند ،نيز وجود داشته باشد .يک مطالعه انتقال خانگی در انگلستان نشان داد که ارتباطهای خانگی موارد
کويد 19-آلفا که با يک دوز واکسينه شده اند تقريبا ً  35تا  50درصد خطر تبديل شدن به يک مورد تاييد شده را کاهش ميدهد .9
واکسيناسيون آنفوﻻنزا
واکسيناسيون آنفلوانزا از اواخر دهه  1960در انگلستان ،با هدف محافظت مستقيم از گروههای خطر بالينی که بيشتر در معرض
ابتﻼ و مرگ و مير ناشی از آنفوﻻنزا هستند توصيه شده است .متوسط ت عداد مرگ و ميرهای تخمينی در انگلستان برای پنج سال
 2015تا  2020ساﻻنه بيش از  11000مورد بوده است .اين ميزان تقريبا ً از  4000مرگ در  2018تا  2019تا بيش از
 22000مرگ در  2017تا  2018متغير است.
افرادی که در گروههای در معرض خطر هستند حدود  11برابر بيشتر از افرادی که در گروه خطر نيستند جان خود را از دست
ميدهند .مطالعات سرولوژيکی بر متخصصان مراقبتهای بهداشتی نشان داده است که تقريبا ً  30تا  50درصد عفونتهای آنفوﻻنزا
ميتوانند بدون عﻼمت باشند 10.ابتﻼ به کويد19-يا آنفوﻻنزا خطری قابل توجه برای سﻼمت افراد آسيبپذير ايجاد ميکند.
افراد مبتﻼ به آنفوﻻنزا و کويد 19-دو برابر بيشتر از افراد مبتﻼ به کويد 19-به تنهايی جان خود را از دست ميدهند و تقريبا 6
11
برابر بيشتر از افرادی که نه آنفوﻻنزا دارند و نه کوويد.19-
اثربخشی واکسن آنفوﻻنزا بستگی به ترکيب واکسن ،سويههای در گردش ،نوع واکسن و سن فرد واکسينه شده دارد  -به طور
معمول در بزرگساﻻن سالم حدود  30تا  70درصد موثر است.
مانند واکسن کويد 19-اگر از عفونت جلوگيری شود ،از انتقال نيز جلوگيری ميشود.
واکسينه کردن
اين بخش اطﻼعاتی در مورد واکسينه کردن توسط کارکنان بهداشت و مراقبتهای اجتماعی ارائه ميدهد .تفاوت در سطوح
واکسيناسيون برای درک اينکه آيا اقدامات بيشتری از سوی دولت ممکن است ضروری باشد ،مهم است.

لوپز برنال جی ،اندروز ان ،گاور سی ،گاﻻقر ای ،سيمونز آر،دلوال اس و ديگران" 7.اثربخشی واکسنهای کوويد  19-عليه نس خه
) B.1.617.2دلتا(" .مجله پزشکی نيوانگلند 2021
ستو جی ،اندروز ان ،گاور سی ،گاﻻقر ای ،يوتسی ال ،سيمونز آر و ديگران" 8.اثربخشی واکسن کويد 19-در خصوص بستری شدن در
بيمارستان با نوع دلتا )"2021 B.1.617.2).
هريس آرجی ،زيدی ای ،اندروز ان جی ،دونبار جی کی ،دابررا جی" 9.تأثير واکسيناسيون بر انتقال سارس-کويد 2-در انگلستان به خ انواده".
بهداشت ملی انگلستان 2021
10ويلد جی ای ،ام سی ميﻼن جی ای ،سروينت جی و همکاران (1999) .اثر واکسن آنفوﻻنزا بر متخصصان مراقبتهای بهداشتی :يک
کارآزمايی تصادفی .جما 908-13 :281
11جی استو ،ای تسير ،اچ ژاو ،ار گای ،بی مولر-پيبادی ،ام زامبون ،ان اندروز ،ام رامسی ،جی لوپز برنال "تداخل بين سارس-کويد 2-و
آنفوﻻنزا و تاثير عفونتها بر شدت بيماری :يک طرح منفی آزمايشی "مجله بين المللی اپيدميولوژی3.5.2021 ،
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واکسن کويد19-
مراقبت اجتماعی
اکنون بيش از  1.2ميليون کارمند مراقبت اجتماعی در انگلستان واکسيناسيون را انجام دادهاند .تا  19آگوست  ،2021انجام
واکسيناسيون در بين کارکنان واجد شرايط در گروه  91 JCVI 1درصد بود اگرچه در لندن اين رقم به  89درصد کاهش
مييابد .برای گروه  87 ، JCVI 2درصد برای کارکنان خانههای مراقبتی بزرگساﻻن جوان 81 ،درصد برای کارکنان
مراقبتهای داخلی و  75درصد برای کارکنان در محيطهای ديگر )تا  19آگوست(  1دوز واکسن دريافت کرده بودند.با اين حال،
برخی تغييرات در سطح منطقه وجود دارد ،در لندن  86درصد کارکنان بزرگسال جوان در خانههای مراقبتی  73درصد از
کارکنان مراقبتهای داخلی و  69درصد از کارکنان در ساير محيط ها  1دوز دريافت کرده اند.
مراقبتهای بهداشتی
درصد کارکنان اتحاديه  NHSکه حداقل  1دوز )به طور کلی( دريافت کردهاند حدود  92درصد در سطح ملی است و 88
درصد از کارکنان هر دو دوز را دريافت کردهاند .درصد کارکنانی که اولين دوز را دريافت ميکنند در تمام مناطق ،به غير از
لندن 86 ،درصد است .همه دادهها تا  ،31.8.2021شامل واکسيناسيون تا  29.8.2021است.
سطوح واکسينه شدن در سازمانهای  NHSمتفاوت است ،دادههای  NHSنشان ميدهند که بين کارکنان  ،NHSميزان
واکسينه شدن ميتواند حدود  83تا  97درصد برای اولين دوز ) 78تا  94درصد برای هر دو دوز( متغير باشد .واکسينه شدن
دوزهای اول بيش از سه چهارم کارکنان  NHSباﻻی  90درصد است .همه دادهها تا  ،2.8.2021شامل واکسيناسيون تا
 31.8.2021است.
واکسيناسيون در بين کارکنان مراقبتهای اوليه  87درصد دوز اول با اختﻼف قابل مﻼحظهای بيشتر در سطح منطقه است76 ،
درصد در شرق انگلستان تا  94درصد در جنوب غربی .همه دادهها تا  ،10.8.2021شامل واکسيناسيون تا 31.7.2021
است.
واکسن آنفوﻻنزا
مراقبتهای بهداشتی
واکسيناسيون آنفوﻻنزای کارکنان مراقبتی از  14درصد در سال  2002تا  2003به  76.8درصد در سال گذشته افزايش يافته
است .همچنان اختﻼفات گستردهای در سراسر کشور وجود دارد .در سال  2020تا :2021



واکسيناسيون آنفوﻻنزای فصلی کارکنان اتحاديه  NHSبين  53تا  100درصد بوده است ،با يک متحد که 100
درصد واکسينه شده بود



 59.4درصد از کارکنان  129) NHSاز  (217به ميزان  75درصد يا بيشتر به واکسيناسيون دست يافتند



واکسيناسيون آنفلوانزای فصلی پزشکان عمومی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی بخش مستقل )جمع آوری شده توسط
مشارکتهای پايدار و متحول ) ،((STPاز  60.8تا  92.6درصد متغير است .در مجموع  32)) 76.2از (42
 STPsواکسينه شدن  75درصد يا بيشتر را گزارش کردند



باﻻترين ميزان واکسيناسيون آنفلوانزای فصلی توسط گروه کارکنان در انگلستان در بين پرستاران واجد شرايط با
ميزان  84.8درصد به دست آمد .کمترين ميزان واکسيناسيون  75درصد برای کارکنان بالينی بود
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مراقبتهای اجتماعی
بر اساس گزارش کپسيتی ترکر ،واکسيناسيون آنفلوانزا در ميان مددکاران اجتماعی در خانههای مراقبت در سال گذشته حدود 33
درصد بود  48 -درصد برای افرادی که مستقيما ً کار ميکردند و  36درصد برای کسانی که از طريق يک آژانس مشغول به کار
بودند  -نسبت به واکسن کويد 19-بسيار کمتر بود .اين اعداد شامل موارد واکسيناسيون آنفوﻻنزای "ناشناخته" يا "اعﻼم نشده"
نميشود.
پيوست الف شامل جزئيات بيشتری در مورد اقدامات انجام شده برای پيش بردن واکسيناسيون در برنامههای سﻼمتی و اجتماعی
آنفوﻻنزا و کويد 19-است
نظرات در مورد مفهوم مقررات

هدف از اين مشاوره اين است که ديدگاههايی راجع به اين موضوع که آيا دولت بايد الزامات قانونی موجود را برای گسترش
واکسيناسيون کسانی که در خانه مراقبت کار ميکنند يا داوطلب هستند را در برابر ويروس کرونا )کويد (19-برای ساير محيطهای
بهداشتی و درمانی گسترش دهد يا خير و عﻼوه بر اين ،آيا معرفی الزامی قانونی برای واکسيناسيون گسترده در برابر آنفوﻻنزا ،به
معنی حفاظت از مردم آسيبپذير است.
 SAGEتوصيه کرده است که واکسيناسيون ابزاری برای جلوگيری از انتقال هر دو آنفوﻻنزا و کويد 19-در محيطهايی است
که از افراد آسيبپذير تحت مراقبت قرار ميگيرند.
همانطور که قبﻼً گفته شد ،واکسيناسيون خطر عفونت را کاهش ميدهد ،که به نوبه خود خطر انتقال را کاهش ميدهد .هر چه تعداد
پرسنل بيشتری در برابر آنفوﻻنزا و کويد  19واکسينه ميشوند بيشتر باشد ،احتمال محافظت افراد آسيب پذير تحت مراقبت بيشتر
است .کارکنان خود محافظت ميشوند و همکاران آنها نيز محافظت ميشوند.
عﻼوه بر اين ،سطح باﻻتری از واکسيناسيون به احتمال زياد بيماری را در مواقعی کاهش ميدهد که افراد آسيب پذير به احتمال
زياد به مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی احتياج دارند .تا  ،4.8.2021تعداد غيبت به دليل بيماری متوسط )در  7روز( در کارکنان
696 NHS ،72بود که حدود  18000نفر از کارکنان آن به دﻻيل مرتبط با کويد ١٩-از جمله نياز به خود قرنطينگی غايب
بودند .اين نشان ميدهد که حدود  5.6از کارکنان غايب بودند ،که به طور متوسط  4.1قبل از همهگيری )در آگوست  (2019بود.
در اولين موج کويد 19-در آوريل  ،2020ميزان غيبت کارکنان به بيش از  12درصد رسيد.
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سوال  .1کدام يک از موارد زير ترجيح شما را در مورد وضعيت واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا در افرادی که از شما ،از
اعضای خانواده يا از دوستان شما مراقبت ميکنند را توصيف ميکند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







من به شدت احساس ميکنم که بايد واکسينه شوند
ترجيح ميدهم واکسينه شوند
من از هر دو جهت مشکلی ندارم
ترجيح می دهم واکسينه نشوند
من به شدت احساس ميکنم که آنها نبايد واکسينه شوند
من نميدانم

سوال  . 2کدام يک از موارد زير ترجيح شما را در مورد اجباری شدن واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفلوانزا برای
افرادی که از شما ،از اعضای خانواده شما يا دوستان شما مراقبت میکنند ،توصيف ميکند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







من به شدت احساس ميکنم که واکسيناسيون بايد اجباری باشد
ترجيح ميدهم واکسيناسيون اجباری باشد من از هر دو جهت مشکلی ندارم
من از هر دو جهت مشکلی ندارم
ترجيح می دهم واکسيناسيون اجباری باشد
من به شدت احساس ميکنم که واکسيناسيون بايد اجباری باشد
من نميدانم

اگر شما کاربر يا بيمار سرويس فعلی نيستيد ،ما همچنان از ديدگاه شما استقبال ميکنيم زيرا ممکن است در آينده به خدمات
بهداشتی يا مراقبت اجتماعی نياز داشته باشيد.
سوال  .3کدام يک از موارد زير ترجيح شما را در مورد وضعيت واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا در افرادی که از شما
مراقبت ميکنند توصيف ميکند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







من به شدت احساس ميکنم که بايد واکسينه شوند
ترجيح ميدهم واکسينه شوند
من از هر دو جهت مشکلی ندارم
ترجيح ميدهم واکسينه نشوند
من به شدت احساس ميکنم که آنها نبايد واکسينه شوند
من نميدانم

7

سوال  .4کدام يک از موارد زير ترجيح شما را در مورد اجباری شدن واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفلوانزا برای
افرادی که از شما مراقبت می کنند توصيف می کند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







من به شدت احساس ميکنم که واکسيناسيون بايد اجباری باشد
ترجيح ميدهم واکسيناسيون اجباری باشد
من از هر دو جهت مشکلی ندارم
ترجيح ميدهم واکسيناسيون اجباری نباشد
من به شدت احساس ميکنم که واکسيناسيون نبايد اجباری باشد
من نميدانم

سوال  .5آيا مراقبتهای بهداشتی و/يا مراقبتهای اجتماعی را به بيماران يا کاربران سرويس ارائه ميدهيد؟
 بل ه
 نه
 نميدانم

اين سوال برای کسانی است که مراقبتهای بهداشتی و/يا مراقبتهای اجتماعی را به بيماران يا کاربران خدمات ارائه ميدهند
سوال  .6کدام يک از موارد زير ترجيح شما را در مورد وضعيت واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا به شما و همکاران شما که به
کاربران خدمات مراقبت ارائه ميدهند به بهترين نحو توصيف می کند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







من به شدت احساس ميکنم که بايد واکسينه شويم
ترجيح ميدهم واکسن بزنيم
من از هر دو جهت مشکلی ندارم
ترجيح ميدهم واکسن نزنيم
من به شدت احساس ميکنم که نبايد واکسينه شويم
من نميدانم
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اين سوال برای کسانی است که مراقبتهای بهداشتی و/يا اجتماعی را به بيماران يا کاربران خدمات ارائه ميدهند
سوال  . 7کدام يک از موارد زير ترجيح شما را در مورد اجباری بودن واکسيناسيون آنفوﻻنزا برای شما و همکاران شما که به
کاربران خدمات ارائه ميدهند توصيف ميکند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







من به شدت احساس ميکنم که واکسيناسيون بايد اجباری باشد
ترجيح ميدهم واکسيناسيون اجباری باشد
من از هر دو جهت برايم مهم نيست
ترجيح ميدهم واکسيناسيون اجباری نباشد
من به شدت احساس ميکنم که واکسيناسيون نبايد اجباری باشد
من نميدانم

چه افرادی بايد واکسينه شوند؟
بخش مهمی از مشاوره اين است که دولت به وضوح توضيح ميدهد که چگونه يک الزام قانونی برای واکسيناسيون به عنوان شرط
استقرار ميتواند اعمال شود و برای چه کسانی اعمال ميشود.
نقطه شروع دولت در بررسی اين موضوع از کتاب سبز ،فصل a ١۴کويد ١٩-سارس-کويد ٢-فصل  :19آنفوﻻنزا -کارکنان
مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی که ارتباط مکرر حضوری با بيماران يا مراجعه کنندگان دارند و مستقيما ً در مراقبت از بيمار يا
مراجعه کننده در مراقبتهای ثانويه يا اوليه يا محيطهای اجتماعی مشارکت دارند
با در نظر گرفتن پاسخهای مشاوره ،رويکرد دولت در زمينه الزامات قانونی بايد از طريق اصﻼح مقررات سال  2014قانون
بهداشت و مراقبت اجتماعی )فعاليتهای تحت نظارت( باشد .به روشی مشابه مقررات خانه مراقبت )قانون بهداشت و مراقبت
اجتماعی ) 2008فعاليتهای مقرر شده( )اصﻼحيه( )ويروس کرونا( مقررات  ،(2021ما به دنبال اين هستيم که الزامات را در
مقررات فعلی  2014بگنجانيم که ارائه دهندگان به عنوان بخشی از ارائه مراقبت و درمان ايمن ،بايد خطر ،پيشگيری ،تشخيص و
کنترل گسترش عفونتها ،از موارد مرتبط با مراقبتهای بهداشتی را ارزيابی کرده و از آن جلوگيری کنند )قسمت  ،3استانداردهای
اساسی ،مقررات (12
بر اساس اين رويکرد ،واکسيناسيون برای همه افرادی که برای انجام درمان مستقيم يا مراقبت شخصی به عنوان بخشی از
فعاليتهای تحت نظارت  CQCمستقر شدهاند اعمال ميشود .اين امر تضمين ميکند که پوشش واکسيناسيون از افراد آسيبپذير و
کارمندان فردی در محيطهای مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی از جمله ،اما نه محدود به ،بيمارستانها ،پزشک عمومی و همچنين در
خانه افراد ،محافظت ميکند.
اين الزام ،برای فعاليتهای تحت نظارت  CQCاعم از اين که به صورت دولتی يا خصوصی تأمين ميشوند ،اعمال خواهد شد.
همچنين قصد اين است که الزام به طور مساوی در مواردی که فعاليتهای تنظيم شده از طريق کارکنان آژانس انجام ميشود يا با
ارائه دهنده ديگری قرارداد بسته ميشود اعمال شود.
CQCفعاليتهای زير را تنظيم ميکند:
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مراقبت شخصی
اسکان برای افرادی که نياز به مراقبتهای شخصی يا پرستاری دارند
اسکان برای افرادی که به دليل سوء مصرف مواد نياز به درمان دارند
درمان بيماری ،اختﻼل يا آسيب
ارزيابی يا درمان پزشکی برای افرادی که تحت قانون سﻼمت روانی  1983بازداشت شدهاند
روشهای جراحی
روشهای تشخيصی و غربالگری
مديريت عرضه خون و فرآوردههای مشتق از خون
خدمات حمل و نقل ،ترياژ و مشاوره پزشکی از راه دور ارائه ميشود
خدمات زايمانی و مامايی
پايان حاملگی
خدمات در کلينيکهای ﻻغری
مراقبتهای پرستاری
خدمات تنظيم خانواده

ما از نظرات شما در مورد اينکه آيا افرادی که برای انجام درمان مستقيم يا مراقبت شخصی به عنوان بخشی از فعاليتهای تحت
نظارت  CQCمستقر شدهاند ،بايد مستثنی شوند يا خير ،استقبال ميکنيم .فعاليتی که خارج از محدوده باشد ،در جايی برگزار
خواهد شد که ارتباط حضوری با فرد آسيبپذير وجود ندارد ،به عنوان مثال ،ترياژ و مشاوره پزشکی از راه دور ارائه شده است.
اين رويکرد شامل کسانی ميشود که تحت درمان مستقيم يا مراقبت شخصی قرار دارند .ما همچنين در حال بررسی اين هستيم که
آيا برخی از فعاليتهای تنظيم شده توسط  CQCکه در محيطهای مسکونی يا محيطهای بستری ارائه ميشود )به عنوان مثال
خدمات بازيابی مسکن برای معتادان ،سرپناه ،و مراقبتهای اضافی ثبت شده و خدمات پشيبانی زندگی کردن( بايد مشمول اين الزام
باشد .اين امر به اين دليل است که ماهيت آنها به اندازه کافی به خانههای مراقبت شباهت دارند .ما قبﻼً شرط استقرار در خانههای
مراقبت را معرفی کردهايم تا افرادی که در آنجا کار ميکنند يا داوطلب هستند واکسينه شوند .بنابراين ،ما از ديدگاههای شما در
مورد اينکه آيا شرايط خاصی بايد از همان رويکرد پيروی کنند استقبال ميکنيم.
ما همچنين ميخواهيم کار "مراقبين ضروری"  -آن دسته از دوستان يا خانوادهای که با شخص ثبت نام شده توافق کردهاند را مورد
بررسی قرار دهيم که به طور منظم آنها را مﻼقات میکنند و مراقبتهای شخصی را ارائه ميدهند .قصد ما اين است که از مقررات
تعيين شده در پاسخ مشاوره قبلی پيرامون واکسيناسيون به عنوان شرط استقرار در خانههای مراقبت پيروی کنيم و بنابراين اين
مقررات را به مراقبين ضروری تعميم ندهيم.
ما قصد نداريم اين مقررات را برای دوستان و اعضای خانواده که از افرادی در محيطهای مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی يا خانه
شخصی بازديد ميکنند ،گسترش دهيم .ما شديداً دوستان و اعضای خانواده خود كه به مراكز مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی
مراجعه ميکنند و واجد شرايط دسترسی به واكسيناسيون کويد 19-و آنفلوانزا هستند ،را تشويق ميكنيم ،به شرطی كه بازديدكنندگان
توصيههای مربوط به پيشگيری و کنترل عفونت )(IPCدر يک محيط خاص را رعايت کنند ،ما پيشنهاد نميکنيم که مقررات را
به بازديدکنندگان خانواده بسط دهيم.
عﻼوه بر اين ،ما از ديدگاههای شما در مورد اينکه آيا متخصصان يا داوطلبان ديگری مستقر شدهاند ،اما درمان مستقيم يا مراقبت
شخصی را انجام نميدهند ،اما بايد در محدوده مقررات پيشنهادی قرار گيرند استقبال ميکنيم .اين افراد برای يک سرويس تحت
نظارت کار ميکنند اما مراقبت يا درمان شخصی را به عنوان بخشی از مراقبتهای خاص يک فرد ارائه نمی دهند .اين ميتواند
طيف گستردهای از پرسنل مانند کسانی که غذاها را تهيه و سرو ميکنند ،کسانی که بيماران يا مراجعين را بر روی واگن برقی يا
ويلچر جابجا ميکنند ،يا کارکنان پذيرش و مديريت ،را شامل شود.
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سوال  .8کدام يک از موارد زير نظر شما را در مورد الزامات بيشتر توصيف ميکند :افرادی که برای انجام درمان مستقيم يا
مراقبت شخصی به عنوان بخشی از فعاليتهای کنترل شده  CQCدر محيطهای مراقبتهای بهداشتی يا مراقبتهای اجتماعی )از
جمله در خانه شخصی( مستقر شدهاند ،بايد واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا داشته باشند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد .همچنين ممکن است بخواهيد پاسخ جداگانهای
برای محيطهای مراقبت بهداشتی و محيط های مراقبت اجتماعی ارائه دهيد.








حمايت کننده هستم
بيشتر حمايت کننده هستم
نه حمايت کننده و نه بدون حمايت
کمتر حمايت کننده هستم
حمايت کننده نيستم
نميدانم

لطفا ً برای پشتيبانی از پاسخ خود ،جزئيات را ارائه دهيد.

سوال  . 9آيا فکر ميکنيد افرادی هستند که در مراکز مراقبتهای بهداشتی يا اجتماعی )از جمله خانه شخصی( مستقر هستند يا از
افراد آنجا ديدن ميکنند که به عنوان بخشی از فعاليتهای تحت نظارت  CQCدرمان مستقيم يا مراقبت شخصی را انجام نميدهند
اما بايد واجد گرفتن واکسن کويد 19-و آنفوﻻنزا قرار گيرند؟




بله
نه
من نميدانم

سوال  .10به نظر شما چه افرادی بايد شامل الزامات واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا شوند؟ )همه موارد کاربردی
را عﻼمت بزنيد(
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







حمل کنندگان
کارکنان اداری
مستخدمين
داوطلبان
ديگر موارد )لطفا مشخص کنيد(
من نميدانم

سوال  .11آيا برای واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا افرادی وجود دارند که به عنوان بخشی از فعاليتهای تحت نظارت
CQCمسئوليت مراقبت مستقيم يا مراقبت شخصی از افراد را دارند ،نبايد در محدوده مقررات قرار گيرند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.
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آره
نه
من نميدانم

لطفا ً پاسخ خود را توضيح دهيد

سوال  -12آيا محيط ديگری برای مراقبهای بهداشتی و اجتماعی وجود دارد که بايد روشی مشابه خانههای مراقبت از بزرگساﻻن
را رعايت کرد )يعنی همه کسانی که در خانه مراقبت کار ميکنند يا داوطلب هستند بايد واکسيناسيون کويد 19-داشته باشند يا
معافيت داشته باشند(؟




ب له
نه
هيچ نظری ندارم

سوال سيزده اگر بله  ،لطفا ً محيط ذکر شده در زير را انتخاب کنيد .اگر موارد ديگر است ،لطفا ً مشخص کنيد.






بيمارستان
خدمات بازيابی مسکن برای مواد مخدر و الکل
مراقبتهای اضافی ثبت شده و خدماتی برای گذران زندگی
سرويسهای ثبت شده به اشتراک گذاشته شده
ديگر موارد

زير  18سال
در مرحله اول برنامه واکسيناسيون کويد ،19-افراد زير  16سال واجد شرايط واکسيناسيون نبودند و افراد  16تا  17ساله تنها
در صورتی واجد شرايط واکسيناسيون بودند که معيارهای مرحله  1برنامه بزرگساﻻن را رعايت کنند )اگر خودشان در ريسک
باﻻی پيامدهای جدی ناشی از کويد 19-بودند يا خطر انتقال را به افراد آسيبپذير افزايش ميدادند ،به عنوان مثال کسانی که در
بخشهای مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی و مراقبين )با دستمزد يا بدون دستمزد( کار ميکنند (.به افراد  16تا  17ساله که
معيارهای شرايط  1را داشتند ،دوره واکسيناسيون کامل دوز بزرگساﻻن ارائه شد .خطر پيامدهای جدی ناشی از کويد 19-به شدت
با سن مرتبط است و برای اکثر افراد زير  18سال خطر پيامدهای جدی بسيار ناچيز است .از آنجا که دادههای مربوط به استفاده
از واکسن در افراد زير  18سال در فوريه امسال هنوز در مراحل اوليه بودJCVI ،فاز  2برنامه واکسيناسيون به افراد زير
 18سال را توصيه نکرد.
از آن زمان ،شواهد بيشتری در مورد مزايا و خطرات برای نوجوانان  16تا  17ساله ظاهر شده است .با در نظر گرفتن خطر
نادر ميوکارديت يا پريکارديت به عنوان عارضه جانبی واکسن فايزر-بيونتک در گروههای سنی جوانتر و به ويژه مردان،
JCVIتوصيه کرده است که دوز اوليه برای همه  16تا  17سالههای سالم ارائه شود .تأثير اين مورد بررسی ميشود و اگر
JCVIراضی باشد ،توصيه ميشود دوز دوم تجويز شود .در مورد آنفوﻻنزاJCVI ،در حال حاضر واکسيناسيون را برای
همه افراد  2تا  15يا  50ساله و باﻻتر و برای گروههای در معرض خطر  16تا  49سال توصيه ميکند.
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بنابراين دولت به دقت بررسی ميکند که آيا افراد  16و  17ساله که برای انجام درمان مستقيم يا مراقبت شخصی به عنوان بخشی
از فعاليتهای تحت کنترل  CQCاعزام شدهاند ،بايد واکسيناسيون عليه کويد 19-و آنفوﻻنزا برای آنها انجام شود يا خير .اين
امر شامل در نظر گرفتن اصﻼح قوانين مربوط به خانه مراقبت است که در حال حاضر افراد زير  18سال را معاف ميکند تا از
يک رويکرد واحد و منسجم در بخش بهداشت و مراقبت اجتماعی اطمينان حاصل شود .بر اساس توصيه  ،JCVIدولت تصميم
خواهد گرفت که کدام گروه سنی واجد شرايط واکسيناسيون کويد 19-هستند.
سوال  14کدام يک از موارد زير نظر شما را در مورد الزامات بيشتر توصيف ميکند :افرادی که زير  18سال سن دارند ،در حال
درمان مستقيم يا مراقبت شخصی به عنوان بخشی از فعاليتهای تحت کنترل ) CQCدر محيطهای بهداشتی يا مراقبتهای
اجتماعی ،از جمله در خانه شخصی( هستند ،بايد واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا را دريافت کنند؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد .همچنين اگر ممکن است پاسخ جداگانهای برای
محيطهای مراقبت بهداشتی و محيطهای مراقبت اجتماعی ارائه دهيد.







حمايت کننده هستم
بيشتر حمايت کننده هستم
نه حمايت کننده و نه بدون حمايت
کمتر حمايت کننده هستم
حمايت کننده نيستم
نميدانم

لطفا ً برای پشتيبانی از پاسخ خود ،جزئيات را ارائه دهيد.

معافيتها
برای برخی از افراد توصيه بالينی اين است که واکسيناسيون کويد 19-و/يا آنفوﻻنزا برای آنها مناسب نيست .بنابراين هرگونه
الزام قانونی شامل معافيتهای پزشکی ميشود که مطابق با کتاب سبز در زمينه ايمن سازی در برابر بيماريهای عفونی است )کويد-
 :19کتاب سبز ،فصل  14aآنفوﻻنزا :کتاب سبز ،فصل  (19و  JCVIکه توصيههای بالينی را منعکس ميکند .در صورت
داشتن حساسيت يا شرايطی که در کتاب سبز ذکر شده است ،افراد از الزامات معاف می شوند )کويد :19-فصل  14aصفحه
16؛ آنفوﻻنزا فصل  ،19صفحه  (17دليلی برای عدم تزريق واکسن ،به عنوان مثال واکنش آلرژيک به يک جزء از واکسن.
برخی از افراد ممکن است آلرژی يا شرايطی داشته باشند که کتاب سبز يا  JCVIتوصيه ميکند که در مورد معافيت آنها با
پزشک متخصص مشورت کنيد.
هم در سطح ملی و هم در سطح بين المللی ،تاکنون هيچ سيگنال ايمنی در رابطه با واکسيناسيون زنان باردار کويد 19-شناسايی
نشده است JCVI .توصيههای خود را در  19آوريل به روز کرد ،که در حال حاضر نشان ميدهد که زنان باردار بايد همزمان با
زنان غير باردار ،بر اساس سن و گروه خطر بالينی واکسينه شوند و واکسنهای فايزر و مدرنا ترجيح داده شدهاند.
برای واکسيناسيون آنفوﻻنزا  ،در کتاب سبز )فصل آنفوﻻنزا فصل  ،19صفحه  (17آمده است که واکسن آنفوﻻنزا بايد به زنان
باردار ارائه شود زيرا خطر بيماری جدی ناشی از آنفوﻻنزا در زنان باردار بيشتر است .عﻼوه بر اين ،تعدادی از مطالعات نشان
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ميدهند که واکسيناسيون آنفوﻻنزا در دوران بارداری باعث ايجاد ايمنی غيرفعال در برابر آنفوﻻنزا در نوزادان در چند ماه اول
15141312
زندگی پس از تولد ميشود.
دولت نزديکترين راه را برای مردم در نظر ميگيرد که با رويکردی که قبﻼً در رابطه با خانههای مراقبت اجرا شده است ،نشان
دهد که افراد از لحاظ پزشکی از واکسيناسيون کويد 19-و/يا آنفوﻻنزا مستثنی هستند .سواﻻت مربوط به اين موضوع در بخش
بعدی گنجانده شده است" :مﻼحظات مربوط به پياده سازی".
اگر موانع قابل توجهی مانع از دسترسی کارمندان واجد شرايط به واکسن آنفوﻻنزا و/يا کويد 19-وجود داشته باشد برای مثال به
دليل مسائل مربوط به عرضه واکسن يا تغيير در راهنمای ملی بالينی اين مقررات بازبينی ميشود.
سوال  15آيا موافق يا مخالف اين هستيد که معافيت از واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفلوانزا فقط بر اساس دﻻيل پزشکی
با ش د؟
لطفا ً برای واکسيناسيون کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا پاسخ جداگانه ارائه دهيد.







کامﻼ موافقم
تا حدودی موافقم
نه موافق و نه مخالف
تا حدودی مخالفم
به شدت مخالف
من نميدانم

سوال  16بر اساس چه مبنای ديگری ،شخص بايد از اين الزام معاف باشد؟

در نظر گرفتن تأثيرات احتمالی
قانون برابری 2010
تجزيه و تحليل های بخش اوليه عمومی برابری وظيفه ) (PSEDما نشان ميدهد که ايجاد واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا به
عنوان شرط کار در مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی ميتواند گروههای خاصی را تحت تأثير قرار دهد .تجزيه و تحليلها بر اساس

12بنويتز ای ،اسپوسيتو دی بی ،گريسی کی دی و همکاران (2010) .واکسن آنفوﻻنزا که به زنان باردار داده ميشود ،بستری شدن در
بيمارستان را به دليل آنفوﻻنزا در نوزادان آنها کاهش ميدهد .بيماريهای عفونی بالينی .61 -1355 51
13ايک ای ای ،يويکی تی ام ،کليمو ای و همکاران (2010) .واکسيناسيون آنفوﻻنزای مادر و تأثير آن بر عفونت ويروس آنفوﻻانزا در نوزادان
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002
V2-A0917
14پوهلينگ کی ای ،سزيﻼگی پی جی ،ستات ،ام ای و همکاران ) (2011تاثير واکسيناسيون مادر در مقابل آنفوﻻنزا بر بستری شدن نوزادان.
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اطﻼعات نيروی انسانی  NHS16و نيروی کار عمومی است که توسط  NHSديجيتال منتشر شده است .در حالی که
دادههای نيروی کار موجود بيشتر )اما نه همه آنها( گروههای تحت تأثير کارکنان را نشان ميدهد ،هيچ مدرکی وجود ندارد که
نشان دهد ترکيب نيروی کار اشاره شده در زير ،تفاوت قابل توجهی با ترکيب ليست کامل گروههای کارکنان تحت تأثير دارد.
جزئيات بيشتر و مﻼحظه تأثيرات بر کسانی که دارای ويژگيهای محافظت شده هستند در پيوست سی آمده است.
ما مشتاق هستيم اطمينان حاصل کنيم که هيچ گروهی در صورت اجرا به طريق ديگری تحت تأثير اين مقررات جديد قرار
نميگيرد .هدف ما کمک به محافظت افرادی از پيامدهای مضر احتمالی کويد ١٩-و عفونت آنفوﻻنزا است که در محيطهای
مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی تحت مراقبت و حمايت قرار ميگيرند.
واکسيناسيون که به شرط استقرار تبديل ميشود ،احتماﻻً تأثير مفيدی بر پيامدهای کويد 19-يا عفونت آنفوﻻنزا در برخی از
گروههای کارکنان دارد که در آن واکسيناسيون کمتر است و در نتيجه آنها ممکن است محافظتی در برابر عفونت نداشته باشند.
تاثير گستردهتر
عﻼوه بر اين ،برای ارزيابی برابری بخش عمومی ،ما همچنين می خواهيم تأثيرات قانونی هرگونه تغيير قانون را با دقت در نظر
بگيريم .اين امر هزينهها و مزايای وسيعتری از مقررات و همچنين هزينههايی را برای مشاغل در نظر ميگيرد.
شناسايی شده است که برخی از اعضای کارکنان ممکن است واکسينه نشوند ،حتی اگر واکسيناسيون از نظر بالينی برای آنها
مناسب باشد .در اين شرايط ،اجرای مقررات ممکن است باعث شود که آنها ديگر نتوانند در يک محيط مراقبتهای بهداشتی و
اجتماعی کار کنند يا عضوی از کارکنان تصميم به ترک داشته باشد .ما در اين مشاوره سوالی در مورد تأثير احتمالی بر سطوح
کارکنان ميپرسيم ،اگر اين قضيه پيش بيايد ،اعضای کارکنان به جای واکسيناسيون نيروی کار بهداشت و مراقبت اجتماعی را
ترک ميکنند .اين ممکن است در برخی از مناطق محلی که واکسيناسيون آنها کمتر است يا مشکﻼتی در جذب نيروها وجود دارد،
مسئله خاصی باشد
در طول دوره مشاوره ،ما قصد داريم به طور مستقيم با کارفرمايان در مورد تأثير پيش بينی شده بر افراد و پيامدهای قانون کار
گفتگو کنيم .از ارائه دهندگان برای مديريت اين امر به نحوی که باعث ايجاد بی ثباتی در ارائه مراقبتهای ايمن و با کيفيت باﻻ
نشود ،حمايت خواهد شد .در صورت اجرای مقررات ،راهنمای عملياتی برای ارائه دهندگان منتشر ميشود تا پيامدهای مقررات را
برای مديران و اعضای کارکنان مشخص کند.
رويکرد جايگزين برای افزايش واکسيناسيون
همانطور که قبﻼً بيان شد ،يک رويکرد جايگزين اين است که همچنان به اقدامات غيرقانونی برای تشويق واکسيناسيون کويد ١٩-و
آنفوﻻنزا تکيه کنيد .خﻼصه اقدامات انجام شده برای افزايش واکسيناسيون کويد ١٩-و واکسن آنفوﻻنزا در پيوست الف آمده
است.
مزيت اين رويکرد اين است که از خطر تأثيرات احتمالی بر سطوح کارکنان اجتناب شود و همچنين به مردم اجازه ميدهد در مورد
واکسيناسيون انتخاب شخصی خود را حفظ کنند .با اين حال ،اين خطر وجود دارد که چنين رويکردی با هدف اينکه همه کسانی
که در ارائه مراقبت و درمان مستقيم مستقر شدهاند به منظور محافظت از افراد تحت مراقبت خود واکسينه شوند ،محقق نشود.

16دادههای مربوط به نيروی کار  NHSکه توسط  NHSديجيتال منتشر شده است ،تعداد ماهانه کارکنان بيمارستان  NHSو خدمات سﻼمت
جامعه ) (HCHSکه در  NHSو  CCGsدر انگلستان کار ميکنند )بدون احتساب کارکنان مراقبت های اوليه( را نشان ميدهد .منابع دادههای
نيروی کار پزشک عمومی توسط  NHSديجيتال درباره پزشکان عمومی ،پرستاران ،مراقبت مستقيم از بيماران و کار کنان سرپرست/غير
بالينی که در پزشک عمومی در انگلستان کار ميکنند منتشر شده است.
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ما از ديدگاههای شما در مورد سواﻻت زير در رابطه با تأثيرات احتمالی در رابطه با برابری ،ساير تأثيرات گستردهتر ،و ديگر
اقدامات غير قانونی که ميتوان برای افزايش بيشتر واکسيناسيون مراقبان و درمانگران استفاده کرد ،استقبال ميکنيم.

سوال  17آيا گروههای خاصی از افراد مانند افرادی با ويژگيهای محافظت شده وجود دارند که تحت تاثير مثبت واکسيناسيون
کويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا که شرط استقرار در محيطهای مراقبت بهداشتی و مراقبت اجتماعی است ،قرار گرفته باشند؟





آره
نه
مطمئن نيستم

سوال 18کدام گروههای خاص ممکن است تحت تأثير مثبت قرار گيرند و چرا؟

سوال  19آيا گروههای خاصی از افراد مانند افرادی که دارای ويژگيهای محافظت شده هستند ،تحت تأثير منفی کوويد  19-به
دليل استقرار در محيطهای مراقبت بهداشتی و اجتماعی قرار گرفتهاند؟





بله
نه
مطمئن نيستم

سوال  20کدام گروههای خاص ممکن است تحت تأثير منفی قرار گيرند و چرا؟

اين سواﻻت مختص کسانی است که کارکنان مراقبتهای بهداشتی و درمانی را در خط مبارزه با کرونا مديريت ميکنند.
سوال  21با توجه به شرايطی که در آن کارکنان ملزم به واکسيناسيون هستند اما واکسينه نشدهاند ،پيش بينی ميکنيد که چگونه
پاسخ خواهيد داد؟





کارکنان واکسينه نشده را مجدداً مستقر کنيد
توقف کار برای کارکنان واکسينه نشده
ديگر موارد )لطفا مشخص کنيد(
بدون پاسخ
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سوال  22آيا در مورد تأثير الزامات واکسيناسيون بر توانايی سازمان شما در ارائه خدمات ايمن نگرانی داريد؟




ب له
نه
مطمئن نيستم

سوال  23کدام يک از موارد زير نگرانی شما در مورد تاثير الزامات واکسيناسيون بر سازمان شما است؟ )همه موارد کاربرد ی
را عﻼمت بزنيد(













برخی از کارکنان ممکن است واکسن نزنند و شغل فعلی خود را ترک کنند
اگر اين کار با اعتقادات شخصی آنها مغايرت داشته باشد ،ممکن است در اعتراض به اين مقررات ،محل را ترک کنند
کارکنان باقی مانده ممکن است از اين الزام ناراضی باشند و روحيهشان ضعيف شود
کارکنان ممکن است به دنبال اعتراض به کارفرمايان در دادگاه باشند
تأمين نيروی انسانی آموزش ديده جايگزين در دسترس است
هزينه کارکنان کوتاه مدت
هزينه جذب نيروی دائم جديد
مدت زمان ﻻزم برای جذب نيروی جديد دائمی
زمان ﻻزم برای آموزش اعضای جديد کارکنان
ديگر موارد )لطفا مشخص کنيد(
من نميدانم

سوال  ۲۴لطفا برآوردی از مق اس تأث احتما ارائه د د








تاثير شديد
تاثير عمده
تاثير متوسط
تاثير جزئی
تاثير ناچيز
من نميدانم
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سوال  25به نظر شما ،چه چيزی می تواند تاثير منفی الزامات واکسيناسيون را بر نيروی کار مراقبت های بهداشتی و اجتماعی
به حداقل برساند؟ )همه موارد کاربردی را عﻼمت بزنيد(







سهولت دسترسی به واکسيناسيون
دسترسی به اطﻼعات به روز
حمايت تشويق کنندگان واکسيناسيون محلی
من نميدانم
هي چ ي ک
برخی از کارکنان ممکن است واکسن نزنند و شغل فعلی خود را ترک کنند

اگر اين کار با اعتقادات شخصی آنها مغايرت داشته باشد ،ممکن است در اعتراض به اين مقررات ،محل را ترک کنند












کاهش بيماری يا مرگ و مير بيماران يا مراجعه کنندگان
پيشگيری از شيوع بيماری
کاهش سطح غيبت کارکنان بيمار
کاهش تعداد کارکنانی که بعد از ارتباط با فردی که آزمايش آنها برای کويد 19-مثبت بوده ،خود را قرنطينه ميکنند
صرفه جويی در هزينههای بانک يا آژانس برای پوشش غيبت کارکنان بيمار
صرفهجويی در وقت با توجه نياز به جذب نيروی کمتر برای پوشش غيبت کارکنان بيمار
کاهش اضطراب کارکنان در مورد ابتﻼ به کويد 19-و /يا انتقال آن به دوستان يا خانواده
کاهش اضطراب خانواده و دوستان کسانی که تحت مراقبت هستند
هيچ يک
ديگر موارد )لطفا مشخص کنيد(
من نميدانم

سوال  27لطفا برآوردی از مق اس منفعت احتما ارائه د د







منفعت بسيار قابل توجه
منفعت قابل توجه
منفعت متوسط
منفعت جزئی
منفعت ناچيز
من نميدانم
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سوال  28آيا فکر ميکنيد قانون الزامی واکسيناسيون ميتواند باعث ايجاد تعارض با ساير الزامات قانونی شود که ارائه دهندگان
مراقبتهای بهداشتی يا مراقبتهای اجتماعی بايد رعايت کنند؟





ب له
نه
من نميدانم
بدون پاسخ

سوال  29لطفا ً در مورد ساير الزامات قانونی که قانون الزامی واکسيناسيون ميتواند با آنها مغايرت داشته باشد ،جزئيات بيشتری
ارائه دهيد.

سوال  30ا توجه ه ارکنان خود که در ابتدا برای وا س ناس یون مردد بودند و مراحل اقدامات موثری که منجر ه ذیرش وا سن
توسط آن ارکنان شد ،چ ست؟

مﻼحظات مربوط به پياده سازی
برای اهداف اين بخش  -شخص ثبت شده در رابطه با فعاليتهای تحت نظارت ،ارائه دهنده خدمات يا مدير ثبت شده است ،فردی
است که توسط ارائه دهنده برای مديريت فعاليتهای تحت نظارت به نمايندگی از آنها تعيين شده است که ارائه دهنده قرار نيست خود
مسئوليت روزانه فعاليتهای تنظيم شده را بر عهده داشته باشد .به عنوان يک شخص ثبت شده ،مدير ثبت شده دارای مسئوليت های
قانونی در رابطه با آن موقعيت است.
با توجه به نظرات به دست آمده در نتيجه اين مشاوره ،رويکرد دولت در مورد الزامات واکسيناسيون بر اساس قانون ،از طريق
اصﻼح قانون بهداشت و مراقبت اجتماعی ) 2008فعاليتهای تحت نظارت(  2014است.
چنين اصﻼحيهای الزام را به عنوان يک ماده جديد در استانداردهای اساسی بخش  3مقررات ،به احتمال زياد در مقررات ) 12که
به مراقبت و درمان ايمن ميپردازد( به عنوان مکمل مقررات  ، (2) (h)12وارد ميکند که به عنوان بخشی از ارائه مراقبت و
درمان ايمن ،ارائه دهندگان بايد خطر ،پيشگيری ،تشخيص و کنترل گسترش عفونتها ،از جمله موارد مرتبط با مراقبتهای بهداشتی
را ارزيابی کرده و از آن جلوگيری کنند .همچنين قانون عملکرد پيشگيری و کنترل عفونت و راهنمای مربوط به آن نيز به روز
ميشود .اين قانون توسط وزير امور خارجه بر اساس بند  21قانون بهداشت و مراقبت اجتماعی  2008صادر شده است و ارائه
دهندگان هنگام رعايت تعهدات خود طبق مقررات  12بايد به آن توجه کنند .پيش نويس اصﻼحات قانون در کنار اين مشاوره
منتشر شده است )به ضميمه ب مراجعه کنيد( .ما با پاسخ به سواﻻت زير از ديدگاه شما در اين زمينه استقبال ميکنيم.
بر اساس اين رويکرد ،مسئوليت شخص ثبت شده ) CQCکه ارائه دهنده خدمات يا مدير ثبت شده است( اين است که شواهدی
را بررسی کند که نشان ميدهد افرادی که برای انجام درمان مستقيم يا مراقبت شخصی به عنوان بخشی از فعاليتهای تحت نظارت
CQCواکسينه شدهاند ،يا از نظر پزشکی از واکسيناسيون معاف هستند .اين بدان معناست که کارمندان بايد مدارکی را در
اختيار فرد ثبت شده قرار دهند که نشان بدهد واکسينه شده است.
دولت با دقت در حال بررسی بهترين راه برای اثبات واکسينه شدن افراد به شخص ثبت نام شده است .اين ممکن است به عنوان
مثال ،نشان دادن وضعيت واکسيناسيون در يک برنامه تلفن همراه يا از طريق يک راه غير ديجيتالی )کپی گواهی( باشد .درسهای
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آموخته شده از اجرای مقررات کويد 19-در خانه مراقبت به اجرای آن در ساير محيطهای مراقبت بهداشتی و اجتماعی کمک
خواهد کرد.
دولت همچنين در حال بررسی اين است که مهلت مناسب قبل از ﻻزم اﻻجرا شدن مقررات جديد ،چه زمانی خواهد بود.
انتظار ما اين است که فرد ثبت شده سوابق واکسيناسيون را به عنوان بخشی از سوابق استخدامی يا سﻼمت شغلی خود نگه دارد.
قصد ما اين نيست که واکسيناسيون را شرط استقرار در بخش غيردولتی کنيم .با اين حال ،دستيابی به سطوح باﻻی واکسيناسيون
در بين افرادی که برای اين خدمات کار ميکنند بسيار حياتی است ،زيرا تعداد قابل توجهی از افراد تحت مراقبت با پيامدهای شديد
بعد از کويد 19-يا عفونت آنفوﻻنزا مواجه خواهند شد .بنابراين ما از ديدگاههای شما در مورد چگونگی تشويق دولت به
واکسيناسيون در بخش غيردولتی استقبال ميکنيم.
در صورت پيروی دولت از اين مقررات با توجه به مشاوره ،ما با شرکای خود در بخش سﻼمت و مراقبت اجتماعی همکاری
ميکنيم تا راهنماييهای عملياتی را برای تسهيل اجرايی کردن آن ايجاد کنيم.

تقويت کنندهها و دوزهای متفاوت
مقررات مربوط به واکسيناسيون به عنوان شرط استقرار در خانههای مراقبت ،مستلزم آن است که همه کسانی که در خانه مراقبت
مستقر هستند با يک دوره کامل دوز واکسن کويد 19-طبق مجوز  MHRAواکسينه شوند ،مگر اينکه مستثنی باشند .در زمان
تصويب اين مقررات يک دوره کامل شامل دوز تقويت کننده نبود زيرا  JCVIدر اين مرحله توصيهای در مورد تقويت
کنندههای احتمالی واکسن کويد 19-ارائه نکرده بود .توصيه موقت  JCVIدر مورد واکسنهای تقويت کننده کويد 19-اين است
که هر برنامه تقويت کننده بالقوه بايد از سپتامبر  2021شروع شود تا حداکثر محافظت در افرادی که بيشتر از سايرين در معرض
ابتﻼ به کويد 19-هستند ،تا زمستان به حداکثر برسد .توصيه نهايی  JCVIدر مورد هر برنامه تقويت کنندهای به زودی اعﻼم
ميشود .با پيروی از اين توصيه ،دولت افزودن هر دوز تقويت کننده ،عﻼوه بر دوز اوليه را الزام برای تکميل دوره در نظر
ميگيرد.
دولت همچنين در نظر ميگيرد که آيا مقررات خانه مراقبت را در صورت لزوم اصﻼح کند تا از يک رويکرد واحد و مداوم در
بخش مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی با توجه به تعداد و نوع واکسن مورد نياز اطمينان حاصل شود .هر تصميم نهايی تابع توصيه
 JCVIاست.
الزامات مربوط به خانههای مراقبت در حال حاضر افرادی را که واکسن تزريق کردهاند ،در صورتی که دوزهای مختلط واکسن
کويد 19-را تزريق کردهاند يا دوره کامل واکسن غير  MHRAرا دريافت کردهاند ،به رسميت نميشناسد .دولت با دقت وجود
دوزهای مختلف را بررسی ميکند ،و در صورت وجود دوزهای مختلف ،بايد در الزامات آينده ،از جمله درخواست مشاوره مربوط
به سﻼمت عمومی ،لحاظ شود .دولت همچنين به دقت بررسی ميکند که آيا واکسنهايی که در خارج از کشور کنترل يا اداره
ميشوند ،بايد در الزامات آينده ،از جمله درخواست مشاوره مربوط به سﻼمت عمومی گنجانده شود يا خير.
نقش کميسيون کيفيت مراقبت
طبق رويکردی که در باﻻ ذکر شد ،وظيفه  CQCنظارت و انجام اقدامات اجرايی در موارد مناسب است.
در زمان ثبت نام و هنگام بازرسی ،شخص ثبت شده بايد شواهدی ارائه دهد که نشان دهد افرادی که برای انجام فعاليتهای تحت
نظارت مستقر شدهاند با واکسنهای کويد 19-و آنفوﻻنزا تأييد شده توسط  MHRAواکسينه شدهاند.
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در صورت عدم رعايت قوانين CQC ،رويکردی بر اساس ريسک و متناسب را برای اجباری کردن در نظر ميگيرد و همه
شواهد شناسايی شده و اينکه آيا آزمون منافع عمومی مطابق مقررات اجرايی آن برآورده ميشود را بررسی ميکند CQC .دارای
اختيارات اجرای مدنی است و در جديترين موارد ،اجرای کيفری عليه ارائه دهنده يا مدير ثبت شده ممکن است مناسب باشد.
گزينههای اجرای مدنی در دسترس  CQCعبارتند از :صدور اخطار ،صدور اطﻼعيه پيشنهاد يا تصميم برای اعمال ،تغيير يا
حذف شرايط ثبت ،صدور اطﻼعيه پيشنهاد يا تصميم به تعليق يا لغو ثبت نام ،ارائه درخواست به دادگاه برای لغو فوری ثبت نام در
مواردی که جان ،سﻼمتی يا رفاه شخص را به خطر مياندازد و صدور اخطار فوری از تصميم برای تعليق يا تغيير شرايط ثبت در
مواردی که خطر صدمه به شخص وجود دارد.
مقررات  12الزامی را به ارائه دهندگان و مديران ثبت شده برای ارائه مراقبت و درمان ايمن تحميل ميکند .اين شامل الزامی
برای ارائه دهنده و مدير ثبت شده برای ارزيابی خطر ،جلوگيری ،تشخيص و کنترل "گسترش عفونت ها ،از جمله موارد مرتبط با
مراقبتهای بهداشتی" است .اين با قانون  IPCوزير امور خارجه که مطابق بند  21قانون بهداشت و مراقبت اجتماعی 2008
منتشر شده است ،تکميل ميشود .در مواردی که نقض مقررات  12منجر به آسيب قابل اجتناب يا خطر قابل توجهی از آسيب قابل
اجتناب برای کاربر خدمات شود ،ارائه دهنده يا مدير ثبت شده ممکن است مرتکب يک جرم کيفری شده باشد و  CQCبررسی
خواهد کرد که آيا اقدام کيفری را انجام دهد يا خير .حداکثر اخطاريه مجازات ثابت  2،000پوند يا  4،000پوند است ،در مواردی
که جرم به ترتيب توسط مدير يا ارائه دهنده ثبت شده مرتکب شده است .اين برای شخص ثبت نام شده دفاعی است که ثابت کند
تمام اقدامات منطقی را انجام داده و تمام تﻼش خود را به کار گرفته است تا از نقض مقررات جلوگيری کند.

سوال زير مخصوص افرادی است که خدمات بهداشتی و درمانی را به بيماران و استفاده کنندگان از خدمات ارائه ميدهند.
سوال  31ترجيح ميدهيد چگونه نشان دهيد که هم برای آنفوﻻنزا و هم برای کويد 19-واکسينه شدهايد يا از واکسيناسيون معاف
ه ستي د ؟






برنامه تلفن همراه
اعﻼميه کتبی
من نميدانم
ديگر موارد )لطفا مشخص کنيد(

اين سوال مخصوص مديران مراقبتهای بهداشتی و مراقبتهای اجتماعی است ،زيرا ميخواهيم بفهميم مديران چگونه به کارکنان
واکسينه نشده واکنش نشان ميدهند.
سوال  32افرادی را که مستقر ميکنيد بايد بتوانند نشان دهند که هم برای آنفوﻻنزا و هم برای کويد 19-واکسينه شدهاند يا از
واکسيناسيون معاف هستند .ترجيح ميدهيد چگونه اين کار را انجام دهيد؟





برنامه تلفن همراه
اعﻼميه کتبی
من نميدانم
ديگر موارد )لطفا مشخص کنيد(
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سوال  33دولت برای تشويق کسانی که در شغلهای غير دولتی مشغول به کار هستند برای زدن واکسن کويد 19-و آنفوﻻنزا چه
ميتواند بکند؟

سوال  34ما از هرگونه نظر شما در رابطه با ضميمه ب استقبال ميکنيم  -پيشنهاد اضافه شده به قانون عملی  -معيار 10

سوال  35ما از هر گونه نظر ديگری که در رابطه با اين مشاوره داشته باشيد استقبال ميکنيم.
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ضميمه الف
آنچه دولت برای تشويق واکسيناسيون کويد 19-در بهداشت و مراقبتهای اجتماعی انجام داده است
اطﻼعات بيشتر در مورد برنامههايی که هم اکنون جهت دريافت واکسن در حال اجرا است ،از قبيل اقدامات ﻻزم برای دسترسی
بيشتر افراد به واکسن و همچين رفع نگرانی کسانی که ممکن است در دريافت واکسن مردد باشند ،در طرح دريافت واکسيناسيون
کوويد 19 -انگلستان ارائه شده است )منتشر شده در  13فوريه .(2021
مراقبت اجتماعی
ما يک برنامه کاری هدفمند را برای حمايت از انجام واکسيناسيون در بين کارکنان مراقبتهای اجتماعی ارائه ميدهيم .به منظور
ايجاد اعتماد در مورد واکسن در بين نيروی کار ،ما يک برنامه ارتباطی گسترده ارائه کردهايم که شامل موارد زير است:


موارد ارتباطی )پوستر ،فيلم ،جزوه و موارد قابل اشتراک گذاری در رسانههای اجتماعی( در انواع کانالها به اشتراک گذاشته
شده است



يک کمپين تبليغاتی پولی کارکنان مراقبتهای اجتماعی را با تبليغات ديجيتالی هدف قرار ميدهد تا اعتماد به واکسن را افزايش
داده و مردم را به رزرو واکسن در سايت نشنال بوکينگ سرويس تشويق ميکند



مجموعه ابزار در اخيتار ذينفعان )پرسش و پاسخ ،راهنمايی و موارد ارتباطی(



پيامهای مثبت با استفاده از اينفلوئنسرها ،رهبران و کارکنان خانههای مراقبت که قبﻼً برای افزايش اعتماد و مقابله با
اطﻼعات غلط انداز واکسينه شدهاند



توليد محتوا به زبانهای مختلف و جلسات توجيهی با گروههای مختلف که عﻼقمند به همکاری در ايجاد محتوای مرتبط با
واکسن هستند



وبينار هايی برای کارکنان مراقبتهای اجتماعی ،از جمله مواردی که متخصصان بالينی به سواﻻت و نگرانيهای مددکاران
اجتماعی در مورد واکسن پاسخ دادند

ما به همکاری نزديک با شرکا و ذينفعان برای شناسايی و پيشرفت اقدامات بيشتر در سطح محلی ،منطقهای و ملی برای افزايش
واکسيناسيون در بين کارکنان مراقبت اجتماعی بزرگسال ادامه ميدهيم.
مراقبتهای بهداشتی
 NHSيک استراتژی تعامل داده محور اتخاذ کرده است ،به صورت گوش دادن مستقيم به سواﻻت و نگرانيهای نيروی کار
 NHSو هدف قرار دادن ارتباطات به شيوه حمايتی به منظور اطمينان از اينکه هر يک از اعضای نيروی کار  NHSقادر به
تصميم گيری آگاهانه در مورد انجام واکسيناسيون هستند .اقدامات خاصی که برای افزايش واکسيناسيون انجام می شود عبارتند از:



استفاده از پيام رسانهای مورد اعتماد برای ارائه اطﻼعات و رفع نگرانيها:


تحويل "سالنهای مجازی شهر " به ارائه دهندگان با استفاده از سرپرستان بالينی محلی ،سرپرستان شبکه کارکنان و
روحانيون برای رسيدگی به نگرانيها
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جلسه مشارکت و سواﻻت متداول برای مديران منابع انسانی برای از بين بردن حرف و حديثها و گسترش درک از
واکسن  -بيش از  100کارکن  HRDsشرکت کردند ،که نمايندگی تراستس اصلی در سراسر کشور هستند



مدير ارشد منابع انسانی ) (CPOگروه اصلی مشاوران بالينی از محققان برجسته ،اتحاديههای کارگری ،نهادهای
نماينده پيامها را تقويت ميکنند  -با عضويت در مجالس برای باﻻبردن تمايل به واکسيناسيون



مدير ارشد منابع انسانی ) - (CPOنمايندگان شرکتهای معتبر و نمايندههای سازمانهای اصلی تراستس به نمايندگی
از بيش از  185،000کارکنان امﻼک و امکانات



گروه رهبران پاستور ،ايمان و روحانيت  -نمايندەگی بيش از  90درصد از مذهبيهای  NHSرا انجام ميدهد،
نمايندگان سازمانی با استخدام بيش از  200،000کارمند



گروه بينش مسلمانان و آفريقای کارائيب – گروههای متشکل از بيش از  30رهبر مذهبی ،اجتماعی ،پزشکی و
دانشگاهی .اين رهبران بيش از  100وبينار با دسترسی بيش از  100،000نفر برگزار کردهاند .اين گروه شامل
عضويت در  3شبکه تلويزيونی مسلمان ،بزرگترين نماينده کارکنان مراقبتهای بهداشتی مسلمان و بزرگترين نهاد
نمايندگی سومالی در اين کشور بود.



 5جلسه پرس و پاسخ کارکنان لندن بر باروری و بارداری تمرکز دارد .ويديوها حرف وحديثهای عضو ارشد
مامايی و پزشکان برجسته در مورد واکسن و باروری را از بين برد

مکالمات حمايتی:




) CPO (NHSبرای همه مديران ارشد اتحاديه و منابع انسانی نامه نوشت و از آنها خواسته است اطمينان
حاصل کنند که همه کارکنان  NHSبا مدير خط )يا شخصی معتمد( مکالمه حمايتی تک نفره داشتهاند تا نگرانيهای
خاص خود در مورد واکسيناسيون را برطرف کنند .اين از مراقبتهای اوليه يادگرفته شده بود که نشان ميداد يک
مکالمه آموزنده تک نفره ميتواند تا  70درصد اين مکالمه باعث رد امتناع اوليه از واکسن شود .پس از اين مکالمهها
افرايشی در واکسيناسيون در همه ناحيهها رخ داد در در برخی از نواحی بيش از  10درصد افزايش وجود داشت

مراحل قابل توجه توسط اتحاديه از جمله آنهايی که در لندن مستقر هستند عبارتند از:


" حاميان واکسن" به وضوح در هر اتحاديه وجود دارند  -استفاده از زمان برای کار به عنوان حامی واکسن و ارتباط
با کسانی که در بخش خود نگران بودند



اطمينان از بينش بالينی مهم است  -گفته پزشکی قابل اطمينان اغلب برای تغيير ترديد کارکنان به اعتمادسازی آنها
بسيار مهم است .آموختههای ما از مراقبتهای اوليه نشان ميدهد که گفتگوی تک نفره با پزشک ميتواند در  70درصد
موارد ترديد را به اعتماد تبديل کند.



به هم پيوستن  -کارکنان اتحاديه با عملکرد خوب با کارکنان اتحاديه عملکرد نسبتا ً خوب عملکرد خود را به اشتراک
ميگذارند و استراتژيهای واکسيناسيون را ياد ميگيرند.



استفاده از رهبران مذهبی  -اتحاديه همچنان با رهبران مذهبی خود در کمپين گسترش واکسن مشارکت ميکند .اين امر
به ويژه در ماه رمضان موفقيتآميز بود ،که فرصتی منحصر به فرد برای استفاده از رهبران مسلمان اتحاديه برای
کمک به حمايت از واکسن با استفاده از مﻼحظات ملی محل کار در ماه رمضان بود.
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زمان انعطافپذير و دسترسی به مراکز واکسن  -مراکز واکسن که کارکنان شبانه و ساعات بعد از کار را فراهم ميکنند.
پيام رسانی به کارکنان برای ارائه شناسايی خود در مکانهای ديگر واکسن مانند داروخانهها ادامه مييابد تا واکسن خود
را در زمان و مکان مناسب دريافت کنند.



استفاده از شبکههای کارکنان  -حمايت از سازماندهی و مشارکت شبکههای  ،BAMEزنان و شبکههای مشابه و
تشويق حضور کارکنان



پرسش و پاسخ رويدادهای مجازی در مورد باروری  -با حضور اعضای کارکنان در سراسر لندن ،اين فرصت را
برای همکاران ايجاد ميکند تا سواﻻت و نگرانيهای خود را درباره تاثير واکسن بر باروری در بين اعضای مرد و زن
پرسنل مطرح کنند.

دولت برای تشويق به انجام واکسيناسيون انفوﻻنزا چه کاری انجام داده است
کارکنان مراقبتهای اجتماعی
برای اطمينان از دسترسی همه کارکنان مراقبتهای اجتماعی به واکسن آنفوﻻنزا ،دولت هر ساله پيشنهاد مکمل واکسن آنفوﻻنزا را
از طريق  NHSتأمين ميکند تا اطمينان حاصل شود که همه کارکنان مراقبت اجتماعی بزرگسال که قادر به دسترسی به واکسن
از طريق مح ل کار خود نيستند ميتوانند به صورت رايگان واکسن را از طريق پزشک عمومی يا داروخانه دريافت کنند .برای
سال  2020تا  ،2021دولت پيشنهاد  100درصد رايگان به همه کارکنان مراقبت اجتماعی بزرگسال صرف نظر از اينکه آنها
دارای طرح بهداشت شغلی بودند ،داد .اقدامات ديگری که دولت برای افزايش واکسيناسيون انجام داده است عبارتند از:



موانع واکسيناسيون را برطرف کرد ،به عنوان مثال ،الزامات کارت شناسايی



داروسازان را قادر به واکسيناسيون کارکنان مراقبتهای اجتماعی بزرگسال در محل کار آنها کردند ،بدين معنا که مددکاران
اجتماعی برای دريافت واکسن خود مجبور به خروج از کار يا مسافرت برای دريافت آن نبودند.



توليد موارد ارتباطی )پوستر ،ويدئو ،جزوه و موارد قابل اشتراک گذاری در رسانههای اجتماعی( که در برنامه مراقبت،
خبرنامه هفتگی و مراقبتهای اجتماعی بزرگساﻻن و کانالهای اجتماعی  DHSCبه اشتراک گذاشته ميشود



کمپينهای تبليغی پولی با هدف قرار دادن کارکنان مراقبتهای اجتماعی با تبليغات ديجيتالی برای ايجاد اعتماد برای
واکسيناسيون



تسهيل متخصصان مراقبتهای بهداشتی )از جمله پرستاران ثبت شده( برای دادن واکسن آنفوﻻنزا به کارکنان به عنوان بخشی
از  NHSيا طرح بهداشت شغلی مقامات محلی

کارکنان عرصه سﻼمت
از سال  2011مداخﻼت متعددی انجام شده است که در صورت مقايسه با ميزان واکسيناسيون ،تأثير مثبتی از خود نشان داده
است:



در سال  2011تا  2012به عنوان بخشی از طرح مقابله با ميزان پايين واکسيناسيون ،کمپين "مبارزه با آنفوﻻنزا" ،که توسط
کارفرمايان  NHSارائه شد ،توسط وزارت بهداشت  (DHSCفعلی )برای تشويق سطوح باﻻتری از واکسيناسيون
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آنفلوانزا در کارکنان عرصه سﻼمت سرمايه گذاری شد .در سال  2019تا  ،2020مسئوليت تحويل کمپين بازاريابی به
PHEو  NHSEIواگذار شد در سال  2013تا DHSC2014





استاندارد  75درصدی را قرار داد و طرح راه اندازی کيفيت و نوآوری

)(CQUIN

تجهيز شد

در سال  2018تا  2019فرم "انصراف" ميبايست توسط کارکنان تکميل شود

در سال  2019تا - NHSEI 2020

يک سيستم " به هم پيوستن" معرفی کرد که کارکنان اتحاديه را با عملکرد باﻻ و

پايين باهم پيوند ميدهد


تا با مخاطبين مختلفی مشارکت داشته باشند.



نامهای از پزشکان ارشد  NHSانگلستان برای مدير عامل اتحاديه به منظور اشاره به اهميت واکسيناسيون آنفوﻻنزای
کارکنان و تشويق کارکنان برای واکسيناسيون



مجموعه مطالعات موردی برای واکسيناسيون کارکنان مراقبتهای بهداشتی ،بهترين شيوه مشترک و آموختههای کليدی از
کارکنان اتحاديه با واکسيناسيون باﻻ



پيامهای اصلی کمپين را از طريق بولتنها ،رسانههای اجتماعی و کانالهای ذينفع منتشر کرد

عﻼوه بر اين مداخﻼت ،واکسيناسيون کارکنان مراقبتهای بهداشتی توسط  NHSانگلستان به دقت تحت نظارت قرار گرفت و
جلسات مشارکت منظمی با مناطق برای بررسی پيشرفت کارکنان اتحاديه و برجسته کردن موارد مورد نياز به توجه ترتيب داده
شد.
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ضميمه ب  -پيشنهاد اضافه کردن به قانون عملياتی  -معيار 10
ارائه دهندگان فعاليتهای تنظيم شده
ارائه دهندگان فعاليتهای تحت نظارت بايد از 17مقررات و روند مربوط به واکسيناسيون آنفوﻻنزا و کويد 19-اطمينان حاصل کنند
که:
افرادی که برای انجام درمان يا مراقبت شخصی مستقيم به عنوان بخشی از فعاليتهای تحت کنترل  CQCمستقر شدهاند ،بايد
شواهدی را در اختيار فرد ثبت شده قرار دهند که نشان ميدهد دوزهای مورد نياز واکسن کويد 19-و واکسن آنفلوآنزا را که توسط
MHRAتاييد شده در مهلت مقرر شده دريافت کردهاند ،مگر اينکه :افرادی که مستقر شدهاند ميتوانند شواهدی را ارائه دهند
که دﻻيل بالينی دارد که نبايد به واکسن مجاز کويد 19-و/يا آنفوﻻنزا واکسينه شود ،مطابق با کتاب سبز واکسيناسيون در برابر
بيماريهای عفونی
برای کسانی که به دﻻيل بالينی قادر به واکسيناسيون نيستند ،مديران ثبت شده )يا فرد معادل( ارزيابی ريسک را تکميل ميکنند و
اقدامات ﻻزم را برای کاهش خطرات انجام ميدهند
ارائه دهنده ثبت شده بايد بتواند نشان دهد که:



يک سند وجود دارد که تأييد ميکند شواهد ذکر شده در باﻻ ارائه شده است .اين پرونده با رعايت قانون حفاظت از
دادهها  2018توسط مدير ثبت شد ه )يا شخص معادل( به طور ايمن نگهداری ميشود





صﻼحيت واکسيناسيون افرادی که مستقر شدهاند به طور منظم مطابق مقررات  12بررسی ميشود
حمايت و آموزش مناسب افرادی که در رابطه با واکسن مستقر گرفته شدهاند وجود دارد
برای کسانی که مستقر شدهاند پشتيبانی مناسب برای دسترسی به واکسيناسيون ارائه ميشود.

پيوست پ:
قانون برابری
وظيفه برابری بخش عمومی ) (PSEDنشان میدهد که انجام واکسيناسيون کوويد 19-و واکسيناسيون آنفوﻻنزا به عنوان شرايط
کار در مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی ميتواند بر گروەهای خاصی تأثير بگذارد.
نيروی کار مراقبتهای بهداشتی
تجزيه و تحليل براساس دادههای نيروی کار  NHSو نيروی کار عمومی است که توسط  NHSديجيتال منتشر شده
است 18.در حالی که دادههای نيروی کار موجود بيشتر )اما نه همه( گروههای تحت تأثير کارکنان را نشان ميدهند ،هيچ مدرکی
وجود ندارد که نشان دهد ترکيب نيروی کار اشاره شده در زير ،تفاوت قابل توجهی با ترکيب ليست کامل گروههای کارکنان دارد.

17ارائه دهندگان ثبت شده برای فعاليتهای مقرر شده در زمينه تأمين م حل اسکان برای افرادی که به مراقبتهای پرستاری يا مراقبت شخصی در
خانه مراقبت نياز دارند ،نبايد به اين بخش از قانون مراجعه کنند ،زيرا اين امر به الزامات مربوط به واکسيناسيون کويد 19-مربوط ميشود .در
عوض ،اين ارائه دهندگان بايد به بخشی از قانون مراجعه کنند که به طور خاص به الزامات واکسيناسيون کويد 19-در خانههای مراقبت مربوط
مي شو د
18دادههای مربوط به نيروی کار  NHSکه توسط  NHSديجيتال منتشر شده است ،تعداد ماهانه کارکنان بيمارستان  NHSو خدمات
بهداشتی درمانی ) (HCHSکه در  NHSکارکنان اتحاديه و  CCGsدر انگلستان کار ميکنند )به استثنای کارکنان مراقبتهای اوليه( را نشان
ميدهد .مرجع دادههای نيروی کار پزشک عمومی توسط  NHSديجيتال در مورد پزشکان عمومی ،پرستاران ،مراقبت مستقيم از بيماران و
کارکنان سرپرست/غير بالينی که در پزشک عمومی در انگلستان کار ميکنند منشتر شد.
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جنسيت
زنان به ترتيب بيش از  75درصد و  80درصد از  NHSو نيروی کار پزشک عمومی را تشکيل میدهند .داده ای
اداره آمار م ) (ONSاز ماه مه تا ژوئن  2021شان داد که مردد بودن در وا س ناسیون برای مردان و زنان برابر است
) 4درصد( )ا رچه شوا د د گر شان د د امتناع از وا سن در مردان م است .زنان ممکن است برای دسترسی به
واکسن با موانع بيشتری روبرو شوند )برای مثال مسئوليتهای مراقبت بيشتر که ممکن است بر توانايی آنها در رفتن به مرکز
واکسن تأثير بگذارد( در صورت اجرای اين مقررات ،موثرترين روش برای کاهش مشکﻼت دسترسی مورد توجه قرار خواهد
گرفت
گرايش جنسی
حدود  ٪70نيروی کار  NHSدگرجنس گرا ٪1 ،دوجنسگرا و  ٪2همجنسگرا هستند ) ٪18کارکنان گرايش جنسی خود را
فاش نميکنند( .اين نسبتها عموما ً در بين گروههای فردی کارکنان ثابت ميماند )به جز در بين کارکنان آمبوﻻنس و کارکنان حمايت
کننده امبوﻻنس که نسبت همجنسگرايان و دوجنسگرايان به طور قابل توجهی بيشتر است( .هيچ اطﻼعاتی در مورد شيوع ترديد
واکسن بر اساس گرايش جنسی وجود ندارد .با توجه به اينکه افراد ملزم به افشای گرايش جنسی خود به متخصصان مراقبتهای
بهداشتی نيستند ،تعيين اثر کامل اين مقررات برای اين گروهها ،در صورت اجرا يک چالش خواهد بود
تغيير جنسيت
ما اطﻼعاتی در مورد تعداد افراد ترنس يا افرادی که از نظر جنسيتی منطبق نيستند در نيروی کار مراقبتهای بهداشتی نداريم.
همچنين هيچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اين گروه سطوح باﻻتری از ترديد برای واکسيناسيون را تجربه ميکنند .با اين
حال ،گزارشاتی وجود دارد که نشان ميدهد افرادی که دارای اين ويژگی محافظت شده هستند هنگام دسترسی به مراقبتهای
بهداشتی با مشکﻼتی روبرو شدهاند که ميتواند افراد ترنس را از دسترسی به خدمات درمانی باز دارد .در نتيجه ،احتمال دارد که
آنها کمتر بخواهند نزد پزشک عمومی ثبت نام کنند يا به تماسهايی که آنها را به واکسن زدن دعوت ميکند پاسخ دهند .اجرای
برنامه اقدام دولتی برای افراد با گرايشهای جنسی مختلف تضمين ميکند که مسائلی مانند دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و بهداشت
عمومی برای اين گروه بهبود يابد .اجرای مقررات تضمين ميکند که دسترسی به واکسنها آسان است )برای مثال در محل کار
تجويز ميشود( .اگرچه ،با توجه به کمبود اطﻼعات ،تشخيص تاثير اين مقررات بر اين گروه دشوار خواهد بود.
معلوليت
کارکنان معلول حدود  4درصد از کارکنان  NHSرا تشکيل ميدهند )اگرچه  10درصد وضعيت معلوليت خود را بازگو
نميکنند( .کار کنان دارای معلوليت که از نظر بالينی توصيه شده است که واکسن نزند از اين مقررات مستثنی خواهند بود .با اين
حال ،اگر تعداد بيشتری از همکاران آنها واکسينه شوند از آنها نيز محافظت ميشود ،اين مقررات بر کارکنان معاف معلول تأثير
مثبت خواهد گذاشت .برخی از کارکنان معلول ممکن است با مشکﻼت دسترسی روبرو شده باشند که ممکن است قبل از اجرای
اين مقررات ،عﻼقه کمتر به زدن واکسنها را داشته باشند ،به عنوان مثال ،کمبود اطﻼعات در فرمتهای مختلف در مورد دسترسی
به واکسن يا مشکل در رفتن به مراکز واکسيناسيون .به مؤثرترين روش برای کاهش مشکﻼت دسترسی توجه ميشود ،از جمله
اطمينان از اينکه همه راهنماييها و اطﻼعات به راحتی در قالبهای مختلف در دسترس است
سن
ً
در نيروی کار ،NHSنسبت سنی افراد بين  25تا  35 ،34تا  44و  45تا  54سال تقريبا  25درصد برای هر گروه سنی
است .حدود  6درصد پرسنل زير  25سال سن دارند و  2درصد آنها  65سال يا بيشتر سن دارند .نيروهای آمبوﻻنس و پشتيبانی
تمايل دارند که حضور باﻻتری از افراد جوان داشته باشند ،در حالی که افراد مسن بيشتر در نقشهای پشتيبانی زيرساختی
 NHSحضور دارند .اگر اين مقررات اجرا شود ،احتماﻻً تأثير مفيدی بر پرسنل مسن خواهد داشت ،زيرا افزايش سن يک
عامل خطر برای پيامدهای ضعيفتر عفونت است .دادههای اخير  ONSنشان ميدهد که ميزان ترديد در زدن واکسن کويد19-
در جمعيت عمومی در افراد جوان بيشتر است 9 -درصد در  18تا  21سالگی و  10درصد در افراد  22ساله به  25ساله در
مقايسه با  4درصد در جمعيت عمومی .اين ممکن است به اين دليل باشد که آنها احساس ميکنند در معرض خطر کمتری از مرگ
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يا پيامدهای نامطلوب عفونت هستند .در صورتی که اين مقررات اجرا شود يا نه ،دولت برای تشويق افراد جوانتر به
واکسيناسيون ،همچنان مزايای بالقوه واکسيناسيون را برای همکاران ،بيماران و خانوادههای آن شخص عﻼوه بر مزايای شخصی
برجسته خواهد کرد.
دين و اعتقاد
مسيحيت گستردهترين اعتقاد دينی در نيروی کار ) NHSبا  43درصد( ،و پس از آن بيايمانی به خدا ) 12درصد( است،
اکثريت با اعتقادات ديگری نيز حضور دارند .دادههای اخير  ONSنشان ميدهد که مردد بودن برای زدن واکسن کويد19-
برای بزرگساﻻنی که مسلمان بودن ))(15يا 'ديگر موارد' ) ((11را به عنوان دين خود شناسايی ميکنند بيشتر از بزرگساﻻنی
است که خود را مسيحی معرفی ميکنند .در مقايسه با ساير گروههای مذهبی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت .ممکن است
تعدادی از مردم به دليل اعتقادات خود ،چه مذهبی و چه غير مذهبی ،اصوﻻً با واکسيناسيون مخالف باشند .اگر اين مقررات اجرا
شود ،افرادی که دارای اين اعتقادات هستند ممکن است احساس کنند که مجبور به داشتن واکسنی هستند که نميخواهند ،يا با امتناع
از واکسيناسيون ،نميتوانند الزامات قانونی را برآورده کنند که در نهايت ممکن است منجر به از دست دادن شغل آنها شود
دولت گامهايی را برای اطمينان از مشارکت گروههای مذهبی برداشته و خواهد برداشت .به پيوست الف در مورد اقدامات دولت
برای افزايش واکسيناسيون آنفوﻻنزا و کويد 19-در گروههای مختلف مراجعه کنيد.
بارداری و زايمان
از آنجا که نيروی کار مراقبتهای بهداشتی عمدتا زن است ،ميزان بارداری و زايمان در ميان نيروی کار بيشتر از جمعيت عمومی
است .در حال حاضر افراد باردار برای واکسيناسيون آنفوﻻنزای فصلی در اولويت هستند )به بخش "معافيت ها" مراجعه کنيد(.
همانطور که قبﻼً در اين مشاوره بيان شد ،در آوريل  JCVI ،2021توصيههای خود را در مورد واکسيناسيون در دوران
بارداری به روز کرد تا اعﻼم کند که به افراد باردار بايد همزمان با افراد هم سن يا گروه خطر واکسن کويد ١٩-پيشنهاد شود .در
حالی که واکسيناسيون در دوران شيردهی پيشنهاد ميشود ،قبﻼً واکسيناسيون معمول در دوران بارداری توصيه نميشد .در نتيجه،
کارکنان مراقبتهای بهداشتی باردار و شيرده احتمال دارد کمتر به واکسيناسيون عليه کويد ١٩-عﻼقه داشته باشند .اگرچه
در ژوئيه  ،2021نماينده ارشد مامايی انگلستان از زنان باردار خواست واکسينه شوند و دانشگاه سلطنتی ماماها و دانشگاه
سلطنتی متخصصين زنان و زايمان نيز هر دو توصيه کردهاند واکسن کويد 19-به عنوان يکی از بهترين راههای دفاع برای زنان
باردار در برابر عفونت شديد است.
ازدواج و مشارکت مدنی
در حال حاضر ،ما هيچ مدرکی نداريم که نشان دهد واکسيناسيون کويد 19-و آنفوﻻنزا ،که يک شرايط استقرار است بسته به
وضعيت زناشويی يا متاهل بودن ،تأثير بيشتر يا کمتری خواهد داشت.
نژاد
اقليتهای قومی بيش از  ٪20از نيروی کار  NHSو بيش از  ٪15از نيروی کار پزشک عمومی هستند .شواهدی از
برنامههای واکسيناسيون قبلی وجود دارد که اقليتهای قومی ممکن است نسبت به واکسيناسيون به طور کلی مرددتر باشند ،به عنوان
مثال ،واکسنهای آنفوﻻنزای فصلی و پنوموکوک .اگرچه اين روند در اوايل همهگيری مشاهده شد )اگرچه به طور معمول گسترش
نيافته است( اما ترديد در واکسن زدن در جمعيت کاهش يافته است .تجزيه و تحليلهای اخير دفتر آمارهای ملی )مه تا ژوئن
 (2021نشان ميدهد که سياهپوستان يا سياهپوستان بريتانيايی بيشترين ميزان ترديد در واکسن ) 18درصد( را در مقايسه با
بزرگساﻻن سفيدپوست ) 4درصد( داشته اند .تحقيقات ديگر نشان ميدهد که پوشش واکسن  -هرچند زياد )72.9درصد(  -در افراد
سياه پوست کمتر و در نژاد آسيايی در مقايسه با نژاد سفيد پوست )تنظيم شده برای سن مطابق با گسترش واکسن( باﻻتر بود.
عوامل موثر واکسيناسيون قبل از موعد کويد 19-شامل مشکﻼتی مانند اعتماد و اطمينان کمتر در اثربخشی و ايمنی واکسن ،موانع
دسترسی و وضعيت اقتصادی اجتماعی است .دولت برای تشويق انجام واکسيناسيون در اقليتهای قومی رويکردی چند کانالی در
پيش گرفته است .به پيوست الف در مورد اقدامات دولت برای افزايش واکسيناسيون آنفوﻻنزا و کويد 19-در گروههای مختلف
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مراجعه کنيد .عﻼوه بر اقدامات فوق الذکر ،ابتکارات همچنين شامل )اما نه محدود به(  (1همکاری با آژانسهای تخصصی برای
برگزاری يک سری ميزگرد برای متخصصان مراقبتهای بهداشتی اقليتهای قومی ،رهبران مذهبی و اجتماعی به عنوان سفير در
جوامع خود  ( 2گسترش بستههايی با محتوای صداهای مورد اعتماد در ميان متخصصان بهداشت اقليتهای قومی و افراد مشهور،
که در رسانهها و محتوای ديجيتالی حضور دارند.
شواهد موجود نشان میدهد که افراد از اقليتهای قومی در معرض افزايش خطر مرگ و مير ناشی از کويد 19-هستند ..به نظر
ميرسد افراد سياهپوست آفريقايی و سياهپوست کارائيب بيشتر در معرض خطر قرار دارند .در انگلستان ،به احتمال زياد
نابرابريهای بهداشتی که بر گروههای اقليت قومی تأثير ميگذارد  ،ممکن است خطر انتقال و مرگ و مير ناشی از کويد 19-را
افزايش دهد .سياهپوستان  ،آسياييها و اقليتهای قومی کمتر واکسينه شدهاند .بنابراين ،واکسيناسيون کويد 19-به عنوان شرط
استقرار به احتمال زياد تأثير مثبت خاصی بر پيامدهای کويد 19-در برخی کارکنان گروەهای قومی از طريق دسترسی به حفاظت
در برابر ويروس از طريق واکسيناسيون ،که ممکن است در غير اين صورت نداشته باشند داشته است.
همانطور که قبﻼً در اين مشاوره بيان شده است ،کارکنان مراقبتهای بهداشتی بيشتر از افراد عادی در معرض خطر ابتﻼ به
آنفوﻻنزا هستند .عﻼوه بر اين ،شواهدی وجود دارد که نشان ميدهد در افرادی که برای واکسيناسيون آنفوﻻنزا در اولويت قرار
نگرفتهاند )بدون شرايط پزشکی طوﻻنی مدت و غيره( ،در ميان گروههای سياه پوست ،آسيای جنوبی و گروههای مختلف ،در
مقايسه با گروههای انگليسی سفيد پوست ميزان آنفوﻻنزا افزايش مييابد .افزايش بيماری و غيبت ناشی از افزايش ميزان عفونت
نشان ميدهد که واکسيناسيون آنفوﻻنزا به عنوان شرط استقرار به احتمال زياد تأثير مثبتی بر پيامدهای عفونت آنفوﻻنزا در کارکنان
اقليتهای قومی خواهد داشت.

نيروی کار مراقبت اجتماعی
جنسيت
تعداد زنان در نيروی کار مراقبت اجتماعی بسيار بيشتر از مردان است .نيروی کار مراقبتهای اجتماعی بزرگساﻻن در سال
 2019تا  2020شامل  8درصد زن و 18درصد کارمند مرد بود .در نتيجه زنان بيشتری از مردان تحت تأثير مقررات قرار
خواهند گرفت که واکسيناسيون کويد 19-را در خانههای مراقبت الزامی ميکند .زنان ممکن است برای دسترسی به واکسن با
موانع بيشتری روبرو شوند )برای مثال مسئوليتهای مراقبت بيشتر که ممکن است بر توانايی آنها در رفتن به مرکز واکسن تأثير
بگذارد( در صورت اجرای اين مقررات ،موثرترين روش برای کاهش مشکﻼت دسترسی مورد توجه قرار خواهد گرفت تأثير
واکسن به عنوان شرط استقرار کارکنان در بخش مراقبتهای اجتماعی بزرگساﻻن ميتواند منجر به اين شود که زنان به طور
نامتناسبی در معرض خطر برخورد انضباطی در محل کار قرار گيرند و به طور بالقوه شغل خود را از دست بدهند.
گرايش جنسی
هيچ اطﻼعاتی در مورد شيوع ترديد واکسن بر اساس گرايش جنسی کارکنان مراقبت اجتماعی بزرگسال وجود ندارد) .برای
مﻼحظات گستردهتر اين گروه ،بخش "گرايش جنسی" برای نيروی کار مراقبتهای بهداشتی را ببينيد(.
تغيير جنسيت
ما اطﻼعاتی در مورد تعداد افراد ترنس يا افرادی که از نظر جنسيتی منطبق نيستند در نيروی کار مراقبتهای بهداشتی نداريم.
)برای بررسی بيشتر اين گروه به بخش تغيير جنسيت در نيروی کار مراقبتهای بهداشتی مراجعه کنيد(.
معلوليت
بر اساس گزارش مهارتهای مراقبت بر اساس نظرسنجی نيروی کار ) 18 ، (LFSدرصد از مردم انگلستان معلول هستند.
 LFSبيان ميکند که  22درصد از کارمندان مشاغل مراقبت اجتماعی طبق تعريف قانون تبعيض ناتوانی (DDA) 1995
معلول هستند .اما اطﻼعات مربوط به مهارتهای مراقبت ) (ASC-WDSکه توسط کارفرمايان گزارش شده است نشان ميدهد
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که  2درصد از کارکنان معلوﻻند زيرا  LFSفقط معادل محدوديت انجام کار را نشان ميدهد .اگرچه ما اطﻼعاتی در مورد نسبت
کارکنانی که معلوليت آنها را از دريافت واکسن کويد 19-باز ميدارد ،نداريم ،اما اگر تعداد بيشتری از همکاران آنها واکسينه شوند
و بنابراين از آنها محافظت شود ،اين مقررات تأثير مثبتی بر آنها خواهد داشت.
سن
دادههای مهارتهای مراقبت نشان ميدهد که ميانگين سنی مددکار اجتماعی بزرگسال  44سال است –  9درصد سن زير  25سال
دارند 65 .درصد سن  25تا  54سال ؛ و  27درصد بيش از  55سال سن دارند .ما تخمين ميزنيم که حدود  15درصد از نيروی
کار مراقبت اجتماعی بزرگساﻻن را زنان زير  30سال تشکيل ميدهند .اين گروه ممکن است مخصوصا ً در واکسن مردد بوده و
بنابراين ميتواند تحت تأثير اين مقررات قرار گيرد.
برای تشويق واکسيناسيون داوطلبانه در افراد جوانتر ،و در نتيجه کاهش آثار منفی ،ارتباطات با مراقبتهای اجتماعی بزرگسال
برای رفع نگرانيهای خاص کارکنان مورد هدف قرار گرفته است .آنها مزايای بالقوه دريافت واکسن را برای همکاران،کاربران
خدمات و بيماران و همچنين خانواده خود برجسته کردهاند .اين ارتباطات شامل فيلمهايی از کارکنان خانه مراقبت ،وبﻼگهايی است
که بهترين شيوهها را برای تشويق کارکنان به واکسيناسيون نشان ميدهد ،داستان کارکنانی که بر ترديد خود غلبه کردهاند و
خاطرات ويدئويی کارکنان واکسينه شده است.
دين و اعتقادات
ما هيچ اطﻼعاتی در مورد تعداد نيروی کار مراقبت اجتماعی نداريم که از اديان پيروی ميکنند يا اعتقاداتی دارند که ممکن است
آنها را از واکسيناسيون کويد 19-بيميل کند) .برای مﻼحظات گستردهتر پيرامون اين ويژگی محافظت شده ،به بخش "دين يا
اعتقاد" برای نيروی کار مراقبتهای بهداشتی مراجعه کنيد(
ازدواج و مشارکت مدنی
)به بخش "ازدواج و مشارکتهای مدنی" برای نيروی کار مراقبتهای بهداشتی مراجعه کنيد(
بارداری و زايمان
همانطور که گفته شد ،نيروی کار مراقبت اجتماعی عمدتا زنان هستند) .برای مﻼحظات بيشتر درباره گروه به بخش "بارداری و
زايمان" برای نيروی کار مراقبتهای بهداشتی مراجعه کنيد(
نژ ا د
دادههای نيروی کار از مهارتهای مراقبت طيف متنوعی از قوميتها را در بخش مراقبت نشان ميدهد .از هر  5نيروی نيروی
مراقبت اجتماعی 1 ،نفر سياه پوست ،آسيايی يا از اقليت قومی ديگری هستند ،نسبت باﻻتری نسبت به کل جمعيت انگلستان ،که در
آن  1نفر از  7نفر ) 14درصد( سياه پوست ،آسيايی يا اقليت قومی ديگری هستند .کارکنان آفريقايی سياه پوست و کارکنان
کارائيب سياه پوست  12درصد از نيروی کار مراقبت اجتماعی بزرگساﻻن را تشکيل ميدهند ،در حالی که  3از کل جمعيت را
شامل می شوند.
برخی از تأثيرات واکسيناسيون کويد 19-به عنوان شرايط استقرار را ميتوان با اطمينان از در دسترس بودن موارد مناسب
فرهنگی و زبانی در مورد واکسن کويد 19-در محيطهای مراقبت اجتماعی کاهش داد .ارتباطات هدفمند و همکاری با رهبران
جامعه و به اشتراک گذاشتن داستانهای شخصی کارکنان مراقبتهای اجتماعی از اقليتهای قومی که واکسيناسيون دريافت کردهاند
نيز به ايجاد اعتماد و افزايش واکسيناسيون کمک ميکند .با اين حال ،اين خطر وجود دارد که مسائلی مانند عدم اعتماد با اين
مقررات تشديد شود .بدون در نظ ر گرفتن اقدامات کاهش يافته ،احتما ً
ﻻ تأثير قابل توجهی بر اين گروه وجود خواهد داشت.
ما قصد داريم ارزيابی برابری بخش عمومی خود را به عنوان بخشی از پاسخ به اين مشاوره منتشر کنيم و در صورت اجرای آن،
تأثير مقررات بر واکسيناسيون را به دقت دنبال خواهيم کرد.
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