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Abstract
Back ground and Aim: The Australian Government has recently announced a compulsory two-week quarantine policy, from 
March 20th 2020, for all incoming passengers in the allocated hotels around the country. The Government, at the same time, 
has also restricted, seriously, for its citizens to travel abroad. Such measurements, among others, have been developed in 
order to eliminate the outbreak pandemic throughout the country. In this respect, the compulsory passengers’ settlements 
in hotels for 24 hours in 14 days, which has been rolled out as a law, requires to be reviewed and assessed in this paper. It is 
worth mentioning that, the country has experienced no Covid-19 cases, over the last months, and people live in a condition 
without wearing masks.
Method: The author, who has recently experienced such an exceptional practice, describes his observations in a narrative 
research method. He also reviews the pandemic mitigation measurements allocated in the housing and urban spaces in the 
city of Sydney. 
Findings: The present technical report has folded in two parts: First, it describes the process of transferring passengers, from 
the airport and the author’s day-to-day staying in the hotel. Second, the paper suggests a number of urban furniture and 
housing redesign issues in mitigating the pandemic outbreak to be studied.
Conclusion: The report concludes that, authorities require not only take such tasks and responsibilities seriously, in an 
integrated and harmonized approaches, by controlling and managing the transferring passengers, the designers should also 
develop innovative ideas for post-pandemic housing. They may be as follows: flexible interior design, preventive measures 
of virus transition, multi-function balcony designs, and etc. In addition, urban areas should be equipped and redesigned by 
electronic sensor eyes and touch-less bottoms in elevators and crossroads. And also social distancing design in public and 
green spaces by considering various socio-cultural and environmental requirements. 
Keywords: Covid-19, urban and housing design, compulsory quarantine, Australia
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چكيده
پيش زمينه و هدف: دولت استراليا از 20 مارس سال2020، قانون قرنطينه اجبارى دو هفته اى، در هتل هايى كه توسط پليس ايالتى تعيين شده، از مبدا
فرودگاه هاى كشور براى كليه مسافرين ورودى الزامى اعالم نموده و هم زمان سفر كليه شهروندان كشور به خارج را با محدوديت هاى جدى روبرو و
در واقع، مردم را (مگر در شرايط خاص) ممنوع الخروج كرده است. اين تمهيدات به دنبال عزم راسخ دولت براى به صفر رساندن تعداد مبتاليان به
كوويد 19 اتخاذ گرديد. در اين ميان اسكان اجبارى مسافرين تازه وارد در هتل ها كه ملزم به اقامت 24 ساعته در 14 روز (حدود 335 ساعت اقامت

اجبارى در يك اتاق) مى نمايد، موضوعى كامًال جديد و پر چالش محسوب مى گردد كه در خور بررسى و ارزيابى مى باشد.
روش: نگارنده كه اخيرا اين تجربه استثنايى را پشت سر گذاشته است، از منظر مديريت بحران كوويد 19، به تشريح تجربه  ها و مشاهدات شخصى
دوران قرنطينه و همچنين بازطراحى مسكن و مبلمان شهرى به شيوه داستان سرايى( narrative ) مى پردازد. شايان توجه است كه در دو ماه اخير، كشور،
عارى از بيمارى اعالم و شهروندان بدون ماسك در شهر تردد دارند. اين امر هم زمان با تزريق گسترده واكسن در بازه هاى زمانى مختلف ابعاد تازه
اى بخود گرفته است. روايت داستانى حاضر شامل دو بخش است: ابتدا به تشريح فرآيند انتقال مسافرين، از بدو ورود به فرودگاه و روزشمار اقامت
اجبارى هتل پرداخته شده است و سپس به توصيه ها و نمونه هايى در بازطراحى مسكن و تجهيزات شهرى در راستاى كاهش پاندميك اشاره مى نمايد.
يافته ها و نتيجه گيرى:نوشتار نتيجه مى گيرد كه نه تنها دولت ها براى كاهش ريسك پاندميك نيازمند عزم جدى و فعاليت هاى يكپارچه و هماهنگ ميان
بخش هاى گوناگون مديريت شهرى و كنترل شديد ورود و خروج مسافرين و پايش عالئم بيمارى هستند، بلكه طراحان براى دوران پساكرونا نيازمند
ارائه ايده هاى كاربردى ويژه اى مى باشند؛ مباحثى مانند: طراحى انعطاف پذير فضاهاى داخل مسكن، تمهيدات جلوگيرى از انتقال ويروس در فضاهاى
مسكونى، نياز بيشتر به بالكن و استفاده هاى چند منظوره از آن و تجهيز مسكن به پهنه باند هاى سريع اينترنتى، از جمله اين موارد قلمداد مى گردند. در
حوزه شهرى نيز، استفاده از تمهيداتى مانند: دكمه هاى آسانسور، چشم الكترونيكى و  عبور از چهارراه ها (بدون لمس كردن)،  رعايت فواصل اجتماعى
در عرصه هاى عمومى و فضاهاى سبز مورد توجه مى باشند. موضوعات مزبور نيازمند انجام پژوهش هاى دقيق و عميق در جوامع مختلف با فرهنگ هاى

متفاوت و يافتن راه كارهاى متناسب با شرايط اجتماعى و محيط زيستى مى باشند.
كليدواژه: كوويد 19، طراحى مسكن و شهر، قرنطينه اجبارى، استراليا

◄ استناد            فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): فالحى، عليرضا. (تابستان، 1400)، نقش قرنطينه اجبارى مسافران و باز طراحى مسكن و مبلمان شهرى
در مديريت بحران كوويد 19 در استراليا. فصلنامه د           انش پيشگيري و مد           يريت بحران، 11 (2)،131-121.

فصلنامه د            انش پيشگيرى و مد            يريت بحران/ د            ورة يازد  هم، شمارة دوم، تابستان 1400 
ت:
ياف
د            ر

خ 
اري
ت

ش:
ير
پذ

خ  
اري
ت

13
99

/1
1/

25
14

00
/0
1/

15

Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) 
Quarterly, Vol. 11, No.2, Serial 40 (Summer 2021)



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة يازد  هم، شمارة دوم، تابستان 1400   122

مقدمه
استراليا  دولت  كرونا،  شيوع  از  پس  كوتاهى  بسيار  زمان  مدت  در 
ارتباط هوايى خود را با چين قطع نموده و هم زمان به كليه مسافرينى 
كه وارد كشور مى گرديدند، پس از انجام معاينه در فرودگاه، دوهفته 
شد  مشخص  به زودى  اما  داد.  قرار  تأكيد  مورد  را  منزل  در  قرنطينه 
كه برخى از انجام آن امتناع كرده اند. سپس با اعالم محدوديت ها و 
بستن كسب و كارهاى كوچك و ترددهاى داخل شهرها كه توسط 
بر  سعى  مى شد،  نظارت  خصوصى  بخش  محيطى   ايمنى  ماموران 
كه  داد  نشان  گرفته  صورت  ارزيابى هاى  اما  نمود.  پاندميك  كنترل 
 state) اين سياست هم كارايى الزم را نداشته و باالخره استانداران
قوانين  تصويب  با  ايالتى  پليس  و  فدرال  ارتش  و   (premier

آمارهاى  ارائه  و    (lockdown) شهرها  تعطيلى  و  سخت گيرانه 
دقيق روزانه، تالش در كنترل و كاهش بيمارى را وسعت دادند. در 
اين راستا با نصب اپليكيشن ايمنى كوويد (Safe COVID) بر روى 
مردم  به  را  روزانه  اخبار  مردم،  و  مبتاليان  پايش  و  همراه  تلفن هاى 
اطالع رسانى مى نمودند و در مورد افرادى كه از دستورات سرپيچى 

مى كردند، مجازات هايى اعمال مى گرديد. 
غيره  و  گردشگرى  اقتصادى،  فعاليت هاى  گردهمايى ها،  كليه 
لغو گرديد. از همه مهمتر، شايد ايجاد مراكز متعدد و فراوان رايگان 
تست كرونا در تمام بيست و چهار ساعت (حتى درون اتوموبيل) در 
كشور بود كه اعتماد عموم مردم و تعقيب خاطيان را به همراه داشته 
است. يكى از ارزشمندترين اقدامات دولت، اعطاى كمك هاى مالى 
به افراد، خانواده ها و صاحبان كسب و كار تحت عناوين جوياى كار 
(job seeker)  و كمك هاى جلوگيرى از تعطيلى واحد كسب و 
براى  جامعه  به  را  نسبى  آرامش  كه  مى باشد    (job keeper) كار 
اين  در  است.  داشته  به دنبال  اجتماعى  فاصله  دستورات  از  پيروى 
راستا، بخشودگى هاى مالياتى و بهره هاى بانكى و كمك هاى اجاره بها 
و تعويق اقساط بانكى و بخشودگى يا كاهش اجاره بهاى واحدهاى 
مسكونى، تجارى و ...، همگى باعث گرديدند كه جامعه ضمن تحمل 

كمترين فشار ناشى از كرونا، در جهت ايمن تر شدن پيش رود.

روش
است،  گذاشته  سر  پشت  را  استثنايى  تجربه  اين  اخيراً  كه  نگارنده 

از منظر مديريت بحران كوويد19، به تشريح تجربه ها و مشاهدات 
مبلمان  و  مسكن  بازطراحى  همچنين  و  قرنطينه  دوران  شخصى 
توجه  شايان  مى پردازد.   (narrative) داستان سرايى شيوه  به  شهرى 
است در دو ماه اخير، كشور، عارى از بيمارى اعالم و شهروندان بدون 
ماسك در شهر تردد دارند. اين امر هم زمان با تزريق گسترده واكسن 
روايت  است.  گرفته  به خود  تازه اى  ابعاد  مختلف  زمانى  بازه هاى  در 
داستانى حاضر شامل دو بخش است: ابتدا به تشريح فرآيند انتقال 
هتل  اجبارى  اقامت  روزشمار  و  فرودگاه  به  ورود  بدو  از  مسافرين، 
پرداخته شده است و سپس به  توصيه ها و نمونه هايى در بازطراحى 
اشاره  پاندميك  كاهش  راستاى  در  شهرى  تجهيزات  و  مسكن 

مى نمايد. 
بيان مساله

به منظور مبارزه با پاندميك كوويد 19، تمامى  مسافرين هوايى كه 
از تاريخ 20 مارس2020 به استراليا وارد مى گردند، ملزم شده اند كه 
به محض ورود توسط اسكورت نيروهاى ارتش فدرال١، چهارده شبانه 
روز (335 ساعت) در يك اتاق در هتل هايى كه توسط پليس ايالتى 
كنترل مى شوند، در قرنطينه اجبارى به سر برند. چنانچه مسافرى از 
اين امر سرپيچى نمايد 10 روز ديگر به مدت قرنطينه اش اضافه خواهد 
شد (شبيه اضافه خدمت سربازى!!). همچنين شهروندان استراليايى 
محدوديت  با  نيز  دارند  را  كشور  از  خارج  به  مسافرت  قصد  كه 
صدور مجوز خروج روبرو بوده و به جز موارد بسيار خاص، در حال 
حاضرممنوع الخروج مى باشند. در اجراى قانون قرنطينه اجبارى، به 
محض ورود مسافران به فرودگاه، يك گروه پزشكى اقدام به معاينه و 
1. استراليا كشورى در نيمكره جنوبى است. اين كشور با 7/686/850 كيلومتر مربع 
هزار   512 و  ميليون   25 آن  جمعيت  است.  جهان  پهناور  كشور  ششمين  وسعت، 
نفر و بيشتر در حاشيه ساحل جنوبى، تمركز دارد. سيدنى و ملبورن دو شهر بزرگ 
استراليا مى باشند. اين كشور داراى مرز خاكى با كشور ديگرى نيست و دور آن را 
هند و  غرب اقيانوس  از  جنوبى،  منجمد  جنوب اقيانوس  از  آرام،  شرق، اقيانوس  از 
اصلى  سرزمين  همچنين  استراليا  است.  گرفته   دربر  خليج  و  دريا  چندين  شمال  از 
از  كشور  اين  مى باشد.  جهان  قاره  كوچك ترين  كه  مى آيد  قاره اقيانوسيه به شمار 
باالترين  و  مشروطه است  حكومت پادشاهى  مشترك المنافع با  مجموعه كشورهاى 
مقام سلطنتى بريتانيا يعنى اليزابت دوم ملكه اين كشور نيز به حساب مى آيد. اگرچه 
خود  نوبه  به  نيز  وى  كه  استراليا است  كل  كشور فرماندار  اين  در  ملكه  جانشين 
فرمانداران ايالت هاى اين كشور را تعيين مى كند، اما در عمل شخص اجرايى اول 
در استراليا نخست وزيرمى باشد كه طى يك فرايند دموكراتيك انتخاب مى گردد و 
دولت را تشكيل مى دهد و ارتش فدرال را در اختيار دارد. (از ويكى پديا، دانشنامه 

آزاد)     
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ثبت شرايط جسمانى مسافرين نموده و پاسخ به سئواالتى از قبيل: 
هتل  به  ترتيباتى  چه  با  و  چگونه  و  كجا  شويم؟  قرنطينه  بايد  چرا 

منتقل شويم؟ و ... را تشريح مى كنند. 
بودن،  جزيره اى  دليل  به  كه  دهه هاست  كشور  اين  حقيقت  در 
همواره در صدد كنترل مرزهايش براى جلوگيرى از ورود ويروس 
مانند:  اقالمى  كردن  وارد  حق  مسافرى  هيچ  به طوريكه  است،  بوده 
احتمال  كه  چيزى  هر  يا  و  زنده  موجود  غذايى،  مواد  چوب،  ميوه، 
وارد  حاضر  حال  در  كه  مسافرانى  است.  نداشته  را  بدهد  آلودگى 
فرودگاه مى گردند، توسط گروه پزشكى مستقر، مورد معاينه دقيق و 
مصاحبه قرار گرفته و چنانچه نياز باشد به بيمارستان منتقل مى گردند. 
قرنظينه  مدت  در  هم  را  خويش  تجربه هاى  و  مشاهدات  نگارنده، 
ساختمان ها،  "بازطراحى"  روش هاى  هم  و  هتل،  روزى  شبانه   14
خدمات و تجهيزات شهرى به منظور كاهش آثار كوويد 19 تشريح 

مى نمايد.
بخش اول: روند قرنطينه اجبارى 14 روزه

پس از معاينه دقيق مسافران توسط گروه پزشكى مستقر در فرودگاه 
و توضيحات و اطالعات در مورد چگونگى قرنطينه دو هفته اى، به 
(تصوير  فدرال  ارتش  نيروهاى  فقط  گمرك،  از  شدن  خارج  هنگام 
و  خانواده  افراد  از  يك  هيچ  و  دارند  حضور  استقبال  سالن  در   (1
دوستان مسافر، اجازه ورود به سالن استقبال را ندارد. سربازان بارهاى 
مسافران را به اتوبوس هايى كه در مجاور فرودگاه قرار دارند انتقال 
داده و مسافرين و خدمه هواپيما را مستقيمًا به هتل هاى تخصيص 

داده شده مى رسانند. 

تصوير 1: ارتش فدرال و پليس ايالتى

متفاوت،  هتل هاى  به  خانوار  نوع  و  تعداد  برحسب  مسافران 
فرزندان  داراى  كه  خانوارهايى  نمونه،  عنوان  به  مى گردند.  منتقل 
پنج سال به باال هستند به هتل آپارتمان منتقل مى شوند. مادرانى كه 

كودك هاى كوچك دارند در هتل هاى ويژه سكنى داده مى شوند و 
نهايتًا افرادى كه به تنهايى مسافرت مى كنند به هتل هاى خاصى برده 
كاركنان  و  بوده  ايالتى  پليس  با  صرفًا  پذيرش  مسئوليت  مى شوند. 

هتل حق دخالت در اين روند را ندارند (تصاوير 2 و 3).

 تصاوير 2 و 3 : باال: اطالعات ايمنى در برابر كوويد، پايين: قوانين 
پليس ايالتى در مورد شرايط قرنطينه براى مسافران

برخى از دستورالعمل ها براى آگاهى مسافرين از شرايط حاكم 
بر قرنطينه هتل به شرح زير مى باشد:

مى تواند  قرنطينه  14روز  كه  موضوع  اين  از  هتل  محترم:  مهمان   
را  تالش  نهايت  و  بوده  آگاه  باشد،  همراه  چالش هايى  با  برخى  براى 
در كمك به شما در ايام پيش رو مبذول خواهد داشت. به اطالعات 
مهمى كه براى كمك به شما در 14 روز آينده ارائه خواهد گرديد، 
توجه فرماييد؛ به هنگام ورود، كليه امور پذيرش توسط پرسنل پليس 
ايالتى انجام گرفته و تذكر داده مى شود كه 14 روز در اتاق ها بايد 
اقامت داشته باشيد و حق بيرون آمدن داده نمى شود. سه وعده غذا 
اتاق  درب  پشت   19 تا   18 و   13 تا   12  ،9 تا   8 ساعات  در  نيز 
گذاشته مى شود كه پس از سه ضربه به درب مى توانيد آن  را بازكنيد. 
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در مدت قرنطينه كليه دستورات الزم يا از طريق هتل و يا پرسنل 
خدمات اضطرارى به مسافر، تلفنى اطالع داده مى شود. در اين اوقات 
سخت، هتل از اصول حفظ فاصله اجتماعى و توصيه هاى بهداشتى به 
منظور تماس مستقيم با مسافر پيروى مى نمايد. طبق موافقت نامه 
با مقامات دولت محلى، هتل صرفًا مسئول تامين اقامتگاه است. سه 
وعده غذا توسط ارگان ديگرى كه با دولت قرارداد دارد تامين مى گردد. 
اما چنانچه مسافر، رژيم غذايى ويژه از نظر مذهبى يا فرهنگى و يا 
حساسيت هاى غذايى خاصى دارد به "خدمات مهمانان" اطالع دهد. 
چنانچه غذا يا نوشابه بيشترى مورد نياز باشد مسافر مى تواند راسًا 
و از خارج هتل سفارش دهد. كليه سفارشات از خارج هتل، قبل از 

تحويل، توسط پليس ايالتى بازرسى مى گردد (تصوير 4).

تصوير 4: دستورالعمل هاى ويژه مسافرين قرنطينه در هتل

چنانچه  و  بوده  ممنوع  دخانيات  استعمال  هتل،  قوانين  طبق 
شواهدى در اتاق مشاهده گردد، مبلغ 500 دالر جريمه نظافت اخذ 
نيز  اتاق  در  خطر  آالرم هاى  و  دود  نشانگرهاى  دستكارى  مى شود. 
كه   ... و  تنباكو   سيگار،  پاكت  هرگونه  دارد.  بدنبال  جدى  جريمه 
در  مستقر  ايالتى  پليس  توسط  شود،  آورده  مسافر  بستگان  توسط 
هتل، ضبط و تا ترخيص فرد، نگه دارى خواهد شد. پسماندها بايد 
شب   8 از  قبل  اتاق  از  خارج  و  جمع آورى  موجود،  كيسه هاى  در 
قرار داده شوند. در روز هشتم، يك سرى ملحفه و رو بالشتى و رو 
شماست  با  اختيار  مى شود.  داده  قرار  اتاقتان  بيرون  حوله،  و  تختى 
كه ملحفه هاى كثيف را تعويض و در كيسه زباله اى در بيرون اتاق 
قرار دهيد. درطول مدت اقامت، دو بار تست كرونا گرفته مى شود 

(تصوير 5).

تصوير 5: چگونگى تست كوويد در هتل
توجه داشته باشيد مادامى كه در هتل اقامت داريد، اجازه تردد 
در كريدور و ساير بخش هاى هتل را نداريد. اين مورد، شامل كليه 
بدنسازى نيز مى گردد. واى فاى  راه روها، فضاهاى جمعى و سالن 
در هتل و اينترنت موجود مى باشد. شما مى توانيد با تماس خدمات 
مهمانان از تلفن داخل اتاقتان، سئواالتتان را مطرح نماييد. همچنين 
با  فوراً  نموديد،  احساس  را  كرونا  16گانه  عالئم  از  يكى  چنانچه 

پذيرش هتل تماس برقرار نماييد (تصاوير 6 و 7).

تصاوير 6 و 7:  باال: عالئم احتمالى مبتاليان به كرونا، تصوير پايين: 
راهكارهاى مورد مشكالت روحى روانى

موقعيت هتل در شهر: هتل، ساختمانى بيست طبقه در قلب شهر 
سيدنى در محله سنترال پارك مى باشد. اتاق نگارنده در طبقه 15 و 
رو به شرق با پنجره ثابت، روبروى دو ساختمان بلند مرتبه مسكونى 
و  مديريت  با  ارتباط  راه  تنها  الى 10).   8 (تصاوير  است  شده  واقع 
پذيرش هتل، تماس تلفنى مى باشد. وعده هاى سه گانه غذا در ظروف 
(الياف  بازيافت  قابل  و  طبيعت  دوستدار  كاغذى  پاكت هاى  و 
ساقه هاى نيشكر) و قاشق، چنگال و كاردهاى چوبى تهيه شده است. 
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چنانچه از نظراعتقادات مذهبى، حساسيت يا بيمارى، افراد تمايالت 
غذايى خاصى داشته باشند، مهيا مى گرددد (تصاوير 11 الى 13).

تصاوير 8 الى 10:  راست و وسط: تنها پنجره ثابت اتاق و ساكن تنهاى 
آن، چپ: نماى اصلى هتل  

   

تصاوير 11 الى 13: كروكى تقريبى اتاق واقع در طبقه پانزدهم با ابعاد 
تقريبى 9 در 3 متر و  فضاى كار در دوقاب

تخليه  مسير هاى  نقشه  اتاق ها،  كليه  ورودى  درب  پشت 
نصب  آتش سوزى  و  غيرمترقبه  حوادث  وقوع  هنگام  به  اضطرارى 
دسترس  در  نيز  ايمنى  گام هاى  و  فرآيند  دستورالعمل  و  است  شده 

مسافران قرار دارد (تصاوير 14 و 15).

تصاوير 14 و 15: دستورالعمل رعايت موارد ايمنى در مقابل 
آتش سوزى احتمالى و پالن تخليه اضطرارى در پشت درب اتاق

روز شمار 14 شبانه روز اقامت در اتاق
روز اول همراه با پرواززدگى و خستگى سفر و تغييرات آب و هوايى، 
زمانى و فصلى، به صورت خواب و بيدار سپرى شد. خانواده متأسفانه 
اجازه مالقات حضورى ندارند و نيروهاى پليس اين امكان را از كليه 

مسافران سلب كرده اند. 
شد.  انجام  بينى  و  گلو  از  كرونا  تست  ظهر،  از  پيش  دوم  روز 
گرم  و  سرد  مركزى  مطبوع  تهويه  با  فقط  (كه  اتاق  هواى  به خاطر 
مى شود) دچار گلودرد و گرفتگى بينى شده ام. وعده هاى غذايى از 
نظر تركيبات مواد مناسب اند (تصاوير 16 الى 18). بدخوابى وجود 

دارد و هنوز ساعت بدن تنظيم نشده است.
 

تصاوير 16 الى 18: جنس ظروف غذا Bio Pak و بازيافت كاغذى 
مى باشد. سه وعده غذا با توجه به حساسيت و فرهنگ مذهبى افراد 

قرنطينه در نوبت هاى صبح و ظهر و غروب در پشت درب هاى اتاق ها 
در كيسه هاى كاغذى تحويل داده مى شوند. 

روز سوم كالسهاى برخط و مجازى دانشحويان رشته بازسازى 
برگزار شد. هنوز احساس سنگينى سينه داشته و نياز  به استراحت 

مى باشد. 
روز چهارم ورزش و راهپيمايى در اتاقى كه طولش حدود 9متر 
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وعرضش 3 متر است، احتماالً مى تواند مفيد واقع شود. براى شروع 
تهويه  گرديد.  ثبت  همراه  تلفن  اپليكيشن  در  كيلومتر  دو  حدود 

مطبوع اتاق را به دليل حساسيت تنفسى قطع كردم. 
صرف  از  پس  و  برخاسته  خواب  از  ساعت6,30  پنجم  روز 
قهوه و كيك، حدود سه كيلومتر در طول اتاق با ماسك (به دليل 
رفتم.  راه  موكت)  غبار  و  گرد  معلق  ذرات  استنشاق  از  جلوگيرى 

تالش دارم كه مديريت ذهنى را اعمال نمايم. 
از  يكى  شد.  زده  قدم  اتاق  در  كيلومتر   4 حدود  ششم  روز 
امكان  عدم  و  پنجره  بودن  ثابت  اتاق،  موجود  مشكالت  بزرگترين 
به  كه  است  اتاق  درب  ديگر  مشكل  است.  آزاد  هواى  از  استفاده 
محض بازشدن به كوريدور، بايد فورا بسته شود و مامور مستقر در 

راهروى هتل اجازه خروج را نمى دهد. 
روز هفتم ساعت 7 صبح از خواب برخاسته و حدود 5 كيلومتر 
عدم  على رغم  را  روزانه  لباس  تعويض  و  حمام  زدم.  قدم  اتاق  در 
در  ذهن  مديرت  راه كارهاى  از  يكى  عنوان  به  كننده  بازديد  امكان 
برنامه روزانه قرار داده ام. بعدازظهر جلسه پاسخ به سواالت پروژه 
به صورت  دكترى  و  بازسازى  ارشد  دانشجوهاى  با  عملى  دروس 
تصويرى برگزار گرديد. گفتگو با خانواده و دوستان از طريق تلفن، 

به طور منظم برقرار مى باشد. 
روز هشتم ساعت7,30 بيدار شدم و حدود 5 كيلومتر راهپيمايى 
در اتاق انجام شد. از طرف مديريت هتل به منظور رفع استرس هاى 
برگزار  تلفنى  به صورت  كننده اى  سرگرم  مسابقه  ساكنين،  احتمالى 

گرديد.
ارتقاء  هدف  با  را  راهپيمايى  ورزش  صبح،  ساعت 7  نهم  روز 
در  و  كردم  راهپيمايى  كيلومتر   6 حدود  و  آغاز  قبلى  ركوردهاى 

ادامه به امور پژوهشى پرداخته شد. 
به  گرديد.  قرنطينه  دوران  تجربيات  نگارش  به  اقدام  دهم  روز 
نظر مى رسد تجربه هاى اين دوهفته براى موارد مشابه قابل استفاده 

باشند.
روز يازدهم تا حدود 6 كيلومتر در اتاق قدم زدم و تالش گرديد 

تا روند مطالعات افزايش يابد. 
روز دوازدهم پس از صرف يك فنجان قهوه، حدود شش و نيم 
كيلومتر پياده روى با ماسك انجام گرفت. ساعت ده و سى دقيقه، 

و  پرستار  دو  شد.  انجام  ورودى  درب  آستانه  در  كرونا  دوم  تست 
و  نام  پرسش  و  بدن  حرارت  درجه  ميزان  بررسى  از  پس  پزشك 

تاريخ تولد، از انتهاى گلو و بينى نمونه بردارى كردند. 
از  پس  و  آمدند  پزشك  يك  و  پليس  مامور  دو  سيزدهم  روز 
با  بدن،  حرارت  درجه  روند  بررسى  و  فردى  مشخصات  پرسش 
صدور نامه هاى رسمى پليس و اداره بهداشت ايالتى اجازه ترخيص 
از  ناشى  روحى-روانى  احتمالى  مشكالت  با  ارتباط  در  شد.  صادر 
14روز قرنطينه، توضيحاتى ارائه گرديد و مقرر شد فردا ساعت 16 

دوران قرنطينه پايان پذيرد. 
روز چهاردهم كار ترخيص انجام و مقرر شد در روز شانزدهم 

براى بار سوم در مجاورت منزل مسكونى، تست كرونا داده شود.

يافته ها و نتيجه گيرى 
درسهاى آموختنى 14 شبانه روز قرنطينه

مديريت ذهن: بى ترديد مهمترين وظيفه فرد در اين دوران دشوار، 
خوشبختانه  مى باشد.  آن  مديريت  و  ذهن  داشتن  نگاه  مشغول 
يك  از  دانشجويى  پروژه هاى  مشاوره  و  دانشگاه  درس  كالس هاى 
طرف و تالش براى پژوهش و نگارش موضوعات مورد عالقه از طرف 
ديگر و همچنين وجود اينترنت پرسرعت، به موفقيت اين موضوع، 

كمك كردند. 
برنامه ريزى روزانه دقيق و پيروى از آن: الزمه تطبيق بهتر و بيشتر 
مشخص  زمانى  الگوى  يك  از  تبعيت  در  تالش  دشوار،  شرايط  با 
در روزهاى قرنطينه و تنظيم برنامه روزانه و پيروى از آن مى باشد. 
ساعت مشخص برخاستن از خواب، نوشيدن قهوه و چاى و صرف 
صبحانه، تمرين بدنى و راهپيمايى هدفمند، ساعات مشخص صرف 
غذا، انجام مرتب پژوهش و مطالعه كتاب، تماشاى منظم برنامه هاى 
دلخواه تلويزيون (در خالل فعاليت هاى ذهنى و مطالعات)، استراحت 
و خواب ميان روز، ارتباط با دانشكده و دانشجويان در ايران با توجه 
و مشاوره ها، تماشاى  موقع كالس ها  به  برگزارى  ساعت،  اختالف  به 
اخبار و مسابقه هاى تلويزيونى، تماس منظم با خانواده و دوستان در 
داخل و خارج و التزام به ساعت خواب معين در هنگام شب، همگى 

در تسهيل روند اقامت اجبارى موثرند.
تهديد قرنطينه و تبديل شدن به فرصت: اعتماد به  نفس و خلوت 
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نمودن در اتاقى كه براى حدود 350 ساعت امكان خارج شدن از آن 
مى گردد.  محسوب  فرد  به  منحصر  اى  تجربه  و  چالش  ندارد،  وجود 
تجربه  مثابه  به  بايد  را  هتل  در  اجبارى  اقامت  با  فردى  برخورد  نوع 
زندگى در زمان حال نگريست. به بيان ديگر، اگر انسان بر اين باور 
و  شد  خواهند  سپرى  نشوند،  چه  و  شوند  شمرده  چه  روزها  باشد كه 
بجاى ترسيم چوب خط روزشمار و انتظاركشيدن براى اتمام ايام، به 
شايد  داشت،  تمركز  نمود  كسب  مى توان  روز  در  كه  دانشى  ميزان 

بتوان بيشترين بهره را از دوران قرنطينه كسب نمود. 
افراد  روانشناسان  برخى  تاب آورشوى:  تا  بدار  دوست  را  خودت 
غالبا  را  مردم  كه  "خودخواهان"  مى كنند:  تقسيم  دسته  سه  به  را 
پايين ترپنداشته و معموالً خود را محق و سرور ديگران تلقى مى كنند. 
"مهرطلبان" كه عمومًا به دنبال كسب مهر و محبت و گاهى گدايى 
آن بوده و نيازمند توجه ديگرانند. "خوددوست ها" كه توجه خاصى به 
خود از جنبه هايى مانند؛ تغذيه، تندرستى، تعادل، مطالعه، آموختن،  
شرايط  در  سوم  دسته  مى رسد  نظر  به  دارند.  غيره  و  آراسته  ظاهر 
اضطرار و دشوارى، تاب آورترند. تجربه فردى نشان مى دهد؛ در هنگام 
نزديكتر  سومى ها  دسته  به  فرد،  شخصيت  چنانچه  اجبارى  قرنطينه 

باشد، ميزان بهره ورى از شرايط دشوار تسريع مى گردد.
ارتباط منظم تلفنى با مددكاران اجتماعى و پرستاران: در تمامى 
روحى،  احتمالى  مشكالت  مى توانند  افراد  روز،  شبانه  ساعت   24
جسمى، استرس و افسردگى حاصل از قرنطينه را تشريح كنند و با 
افراد متخصص و مرتبط به اشتراك بگذارند. هر روز از ساعت 10 
احتمالى  جسمانى و عالئم  هتل، شرايط  جانب پذيرش  الى 12، از 
16گانه كرونا بصورت تلفنى سئوال مى گردد. اين موضوع به آرامش 

روانى مسافران كمك شايانى مى كند.
برانگيز  چالش  هتل،  تحميلى  شرايط  از  برخى  متاسفانه  اما 
مى باشند. يكى از دشوارى هاى 14 شبانه روز زندگى در يك اتاق، 
عدم امكان باز شدن پنجره است كه هم از نظر تنفسى و هم روحى، 
ناراحت كننده به نظر مى رسد. بنابر دستورالعمل طراحى ايمن هتل، 
كليه پنجره هاى طبقات فوقانى ثابت بوده و بازشو ندارند و تهويه 
مطبوع مركزى وظيفه گردش هوا را عهده دار مى باشد. نگارنده در 
چند روز نخستين، با مشكل تنفسى روبرو گرديد كه پس از قطع 
نسبى  سنگينى  موضوع  شد.  رفع  حدودى  تا  مطبوع،  تهويه  سيستم 

از  استفاده  حق  مسافران  كه  مى گردد  دشوارتر  هنگامى  اتاق  هواى 
اتاق،  داخل  در  راهپيمايى  به  اقدام  ندارند.  هم  را  كريدور  فضاى 
چالش هواى سنگين اتاق را دشوارتر نموده و به واسطه ذرات معلقى 
كه در اثر حركت روى موكت حاصل مى شود،  نگارنده مجبور به 
پوشيدن ماسك گرديد. اين امر شرايط تنفسى را  چالش برانگيزتر 

نمود.
مدت  در  ملحفه ها  تعويض  و  اتاق  نظافت  عدم  ديگر،  چالش   
حق  هيچكس  آنجايى كه  از  مى باشد.  هتل  پرسنل  توسط  قرنطينه 
ورود به اتاق را ندارد، مسافران شخصًا وظيفه نظافت و تعويض ها 

را عهده دار مى باشند. 
بخش دوم: برخى تمهيدات مديريت شهرى و مراكز عمومى در 

كاهش پاندميك
شيوع  كشورها  اكثر  در  كماكان  آن  يافته  جهش  انواع  و  كوويد19 
به  كشورها  ورودى  مبانى  و  هتل ها  در  مسافران  قرنطينه  و  دارد 
اخيراً  متأسفانه  است.  افزايش  به  رو  بيمارى،  انتشار  تهديدات  دليل 
كه  غيره  و  جنوبى  افريقاى  برزيلى،  انگليسى،  ويروس  گونه هاى  با 
پيامدهاى مرگبارترى را به  همراه دارند، جوامع با چالش هاى متفاوتى 
كشورهايى  كه  است  گرديده  سبب  موضوع،  اين  گرديده اند.  روبرو 
مانند استراليا به منظور جلوگيرى از انتشار بيمارى توسط مسافران 
كه  است  اين  واقعيت  نمايند.  اتخاذ  را  اى  سخت گيرانه  تمهيدات 
ساخته  پاندميك  شرايط  براى  موجود،  شهرهاى  و  ساختمان ها 
نشده اند. از جمله يكى از مظاهر شهرنشينى، لمس اجبارى سطوح 
گوناگون ساختمانى و مبلمان و تجهيزات شهرى توسط شهروندان 
است. در اين راستا، به برخى مشاهدات ميدانى و راه كارهاى اصالحى 

در شهرهاى استراليا، به شرح زير، اشاره مى گردد:
براى  الزم  سطوح  از  تعدادى  آسانسور،  از  استفاده  با  رابطه  در 
لمس در ساختمان ها، دكمه هاى آن مى باشند. به عنوان راه كارهاى 
پوشش  براى  پالستيكى  روكش هاى  موارد،  برخى  در  اصالحى، 
آخرين  ساعت  و  تاريخ  دادن  نشان  براى  استيكرهايى  و  دكمه ها 
ضد عفونى در كنار آن ها نصب گرديده است. در تعدادى ديگر از 
ساختمان ها، بدين منظور، دستمال كاغذى در نظر گرفته شده است. 
اما در قرنطينه برخى از هتل ها، اين روند با دقت بيشترى مديريت 
گرديده است. كاركنان خدماتى، به جاى مسافران، دكمه ها را فشار 
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مى دهند. فضاى كوچك دكمه هاى لمسى، نيازمند ضدعفونى مرتب 
بيشترى در هتل را  تنظيف مدام بوده كه طبيعتًا تعداد كاركنان  و 

مى طلبد (تصاوير 19 الى 22).

تصاوير 19 الى 22: راه حل هاى متعددى (پوشش پالستيكى، نصب 
دستمال كاغذى) در آسانسورهاى عمومى اتخاذ گرديده اند.

(چشم  لمس  بدون  دكمه هاى  آسانسورها،  از  برخى  در 
"فرو  سنسورهاى  كليد،  صفحه  در  كه  گرديده  نصب  الكترونيكى) 
سرخ" در مجاورت دكمه هاى باال يا پايين رونده موجود تعبيه شده 
است. با يك حركت ساده موجى انگشتان، دكمه بدون لمس فعال 
مى گردد و مقصد باال يا پايين رونده را شناسايى و هدايت مى كند. 
هولوگرافى  نمايشگر هاى  از  استفاده  لمس،  بدون  دكمه  ديگر  نوع 
فعال  دكمه،  روبروى  و  هوا  در  دست  حركت  با  فقط  كه  مى باشد 

مى گردد (تصاوير 23 و 24).

 
تصاوير 23 و 24: راست: نمايشگر هولوگرافيك بدون نياز به لمس 

دكمه در آسانسور، چپ: استفاده از دكمه هاى "فروسرخ" سنسوردار، 
كه با حركت موج گونه دست، بدون لمس فعال مى گردند

كوچك  چوب هاى  تعدادى  آسانسورها  از  ديگر  برخى  در  اما 
جاى گذارى  يونوليتى  مكعب  يك  در  ديوار،  روى  را،  دندان  خالل 
شيشه اى  ظرف  درون  را  آن   استفاده  از  پس  مسافر،  هر  و  كرده اند 
نوع  به  نسبت  همچنين   .(27 الى   25 (تصاوير  مى اندازد  موجود 

ايستادن نيز دستورالعمل هايى صادر گرديده است (تصوير 28).
 

تصاوير 25 الى 27: استفاده از چوب هاى خالل دندان براى فشار 
دكمه ها و سپس انداختن آن ها پس از استفاده 

مى باشد.  نصب  آسانسور  ديواره  در  كه  شيشه اى  ظرف  درون 
تصوير 28: نحوه ايستادن در برخى از آسانسورها

تقاطع هاى  برخى  در  شهردارى  ملبورن،  و  سيدنى  درشهرهاى 
پياده در عبور ازچهارراه ها و خيابان ها اقدام به نصب نمايشگرهاى 
بدون نياز به  لمس با استفاده از دكمه هاى زمان دار اتوماتيك نموده 
است. اما يكى از چالش هاى مرتبط با اين دكمه ها، ناتوانى استفاده 

توسط كم بينايان مى باشد (تصاوير 29 و 30). 

تصاوير 29 و 30: دكمه چشم الكترونيكى پياده جهت عبور از عرض 
خيابان

چشم  نوع  كنار  در  نيز  رايج  و  معمولى  نوع  حاضر،  حال  در 
الكترونيكى قرار داده شده است. يك جايگزين ديگر براى استفاده 
از دكمه ها و عدم لمس آن ها استفاده از دستورات كالمى مى باشد. 
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البته نگرانى هايى در مورد احتمال تخريب و نحوه كاركردشان در 
فضاى عمومى نيز وجود دارد (تصوير 31).

 

تصوير 31: راست: شهر به سمت استفاده كم تر شهروندان از لمس 
كردن اشيا و تجهيزات شهرى پيش مى رود. دكمه، ديگر فشارى 

نيست و به صورت خودكار عمل مى نمايد. تصوير 32: چپ: آبخورى 
كه با فشار پا بر پدال كار مى كند  

است،  آميز  مخاطره  لمس شان  كه  ديگرى  مكان هاى  جمله  از 
الكترونيكى  چشم  از  منظور  بدين  مى باشند.  عمومى  توالت هاى 
بدون لمس براى فعال سازى فالش تانك آب و همچنين شيرهاى 
استفاده  برقى  خشك كن  و  مايع  صابون  از  استفاده  و  دستشويى 
عملكردى  كردن  لمس  بدون  قفل ها  و  درب ها  اما  است.  گرديده 
ندارند. سنسورهاى بدون لمس و يا پدال هاى پايى احتماالً مى توانند 
با  كه  عمومى  آبخورى  تعدادى  قرنطينه،  هتل  در  شوند.  واقع  مفيد 
داده  قرار  مى باشد-  كردن  لمس  بدون  و  پا  فشار  توسط  و  پدال 
است،  مكانيكى  عملكرد  مبناى  بر  كه  طراحى  نوع  اين  است.  شده 
نيازى به تجهيزات برقى ندارد (تصوير 32). با حفظ همين اصول، 
مى توان يك آبخورى فوالدى ضد زنگ به شكل يك اثر هنرى -كه 
جذابيت بصرى داشته باشد- را به عنوان سمبل و نشانه ساختمان ها 
در ورودى شان اجرا نمود. اين نوع طراحى چندمنظوره حتى براى 
مورد  مى تواند  نيز  معابر  در  پسماند  ظروف  و  سيگارها  ته  انداختن 
استفاده قرار گيرد. به عنوان راه حل جايگزين، استفاده از مصالحى 
لمس  كه  تجهيزات  روكش  در  مايكروبيال  آنتى  پليمرهاى  مانند 
كردن آن ها غير قابل اجتناب است نيز توصيه مى گردد. البته، توجه 
الزم در جهت اينكه روكش مربوطه قابل اعتماد و دوستدار طبيعت 
فنى  نظر  از  نبايد  طراحى  راه كار  مى رسد.  نظر  به  الزامى  نيز  باشد 
پيچيده باشد و استفاده كننده بايد بتواند به راحتى از آن بهره گيرى 

نمايد. همچنين، تجهيزات عمومى در فضاهاى شهرى حتى االمكان 
نبايد متكى بر مصالح و يا فناورى هاى پيچيده طراحى گردند. 

در طراحى معمارانه، غالبًا الگوى رفتارى مردم مورد تجزيه و 
و  كننده  استفاده  بين  ارتباط  ميزان  بتوان  تا  مى گيرد،  قرار  تحليل 
آمادگى  منظور  به  داد.  قرار  ارزيابى  مورد  را  شده  طراحى  موضوع 
موضوع  مطالعات،  نوع  اين  به  آينده،  احتمالى  پاندميك هاى  براى 
مى تواند  شهرى  مبلمان  و  تسهيالت  و  تجهيزات  لمسى  نقاط 
شهرى،  مشترك  فضاهاى  برخى  در  مى رسد  نظر  به  گردد.  اضافه 
نوآورى هايى در حال شكل گيرى مى باشد. به عنوان نمونه، يادآورى 
حفظ فواصل اجتماعى، با استفاده از موزاييك ها و مدول هاى فضاى 
نوع  استفاده،  غيرقابل  و  قابل  شطرنجى  عمومى  عرصه هاى  و  سبز 
استفاده و چيدمان مبلمان، سازه هاى موقت و نوارهاى چسبنده روى 
محوطه ها، معابر و ... بخشى از ايده هاى موجود مى باشند (تصاوير 

33 و34 ).

 

تصاوير 33 و 34: استفاده از عرصه هاى جمعى و سبز و تأمين 
فاصله هاى اجتماعى

در اتوبوس هاى درون شهرى، با  انجام عالمت گذارى صندلى ها، 
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مسافران موظف مى باشند كه جاى ديگرى ننشيند. قابل ذكر است 
است  مجاز  راننده  صندلى ها،  ظرفيت  شدن  تكميل  محض  به  كه؛ 
ظرفيت  دوباره  تا  ننمايد  سوار  را  مسافرى  ديگر،  ايستگاه هاى  در 
صندلى ها خالى گردد. ضمنًا براى آگاهى مسافرين، اپليكيشن هايى 
براى آپلود نمودن برنامه هاى مرتبط با كاهش كوويد 19 نيز فراهم 

گرديده است (تصاوير 35 الى 38).

تصاوير 35 الى 38: تمهيدات ايمنى در اتوبوس هاى درون شهرى 
(محل نشستن مسافران، مشخص مى باشد و به محض اشغال كامل 

صندلى هاى عالمت دار، اتوبوس براى سوار كردن مسافر بيشتر توقف 
نمى نمايد.

 تحقيقات مورد نياز پساكرونا در فضاهاى مسكونى و شهرى
 در دوران پاندميك با اين پرسش مواجه شده ايم كه مكان مناسب 
و  بهداشت  رعايت  امكان  هزينه-فايده،  اصل  به  توجه  با  زندگى 
همچنين ايمنى و نزديكى به محل اشتغال، چگونه و كجا مى تواند 
فواصل  حفظ  تا  لمس  از  عارى  عمومى  فضاهاى  طراحى  از  باشد. 
طراحى  باز  و  طراحى  روش هاى  مدوالر،  ساز  و  ساخت  و  اجتماعى 
شهروندان  سالمت  حفظ  به  كمك  منظور  به  شهرها  و  ساختمان ها 
به  توجه  با  مى گردد.  ارائه  متفاوتى  ايده هاى  و  بوده  انجام  درحال 
تعطيلى هاى مكرر شهرها به منظور كاهش پاندميك و اجبار افراد 
به ماندن در فضاهاى مسكونى و دور كارى، برخى نكات قابل تأمل 

در پژوهش هاى آتى عبارتند از:
عنوان •  به  آپارتمانى  و  مسكونى  واحدهاى  ورودى  طراحى  باز 

پيش  كفش  تعويض  و  دست ها  شستن  امكان  و  مكث  فضاهاى 
از ورود به فضاى زندگى و تغييرات در عناصر غير سازه اى و 

سهولت جابجايى مبلمان
انعطاف پذيرى فضاها به منظور عملكرد ثانويه ساكنين (دوركارى • 

با  زندگى  فضاهاى  بازطراحى  امكان  و  دانشجويى)  يا  ادارى 
(در  آموزش  و  كار  دفتر  به   شدن  تبديل  براى  ساده  تغييرات 
منازل، مكانى در گوشه اى از ناهارخورى يا پذيرايى يا هرجاى 
ديگرى با يك ميز كار و چراغ مطالعه به اين امر اختصاص يابد 
و بتدريج فضايى جداگانه متصل به شبكه اينترنت ايجاد گردد.)

و •  آپارتمان  در  گياه  و  گل  نگاهدارى  براى  تمهيداتى  اتخاذ 
(بام  بيرونى  فضاى  با  بيشتر  ارتباط  جهت  در  تالش  همچنين، 
از  استفاده  و   صيفى جات  پرورش  سبزى كارى،  بالكن)،  و 

پنجره هاى وسيع تر رو به تابش آفتاب 
از •  خارج  صداى  سرو  كاهش  براى  جداره ها  در  تغييراتى  ايجاد 

ساختمان و خلق فضاهاى عارى از آلودگى صوتى 
امكان ضدعفونى كردن خريدهاى بيرون از خانه با به كارگيرى • 

مصالحى با روكش هاى آنتى باكتريال، فوالد ضدزنگ، سنگ هاى 
مبلمان هايى  بدنه (تعويض  و  پيشخوان  و  آشپزخانه  در  گرانيت 
تميز  سريع تر  كه  آن دسته  با  مى نمايند  غبار  و  گرد  جذب  كه 

مى گردند)
باند زياد با پوشش كامل سياره زمين توسط •  اينترنت با پهناى 

ماهواره ها در الزامات طراحى و احداث واحدهاى مسكونى.
آن •  قطعى  و  بحران  زمان  در  به ويژه  برق،  توليد  امكان سنجى 

استفاده  مورد  منظور،  بدين  كه  سال هاست  ژئوترمال  (چاه هاى 
عنوان  به  خانگى،  كوچك  ژنراتورهاى  و  مى گيرند)  قرار 

جايگزين تأمين برق مى توانند موثر باشند. 
امكان كنترل دماى هواى خانه ها و تصفيه هوا و همچنين تبديل • 

پاندميك،  از  قبل  (تا  كوچك  پناهگاه  به  مسكونى  واحد  شدن 
اضافى  مواردى  هوا،  و  آب  تصفيه  سيستم هاى  طراحان،  نظر  از 
مردم  پاندميك،  از  پس  اما  مى گرديدند.  محسوب  تجمالتى  و 
نگران آن چه ممكن است به خاطر آلوده شدن آب با ويروس رخ 
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دهد، مى باشند. بدين منظور، تمايل بيشترى به انجام هزينه هاى 
حفر چاه، نقشه بردارى و احداث سيستم هاى تصفيه وجود دارد. 
عالوه بر اين، به منظور از بين بردن مواد مضر مانند ويروس و 
توليد  را  بنفش  ماوراى  اشعه  كه  المپ هايى  به  خانه ها  باكترى، 

نمايند مجهز مى گردند.
اسكان •  على رغم  بلندمرتبه،  مسكونى  ساختمان هاى  طراحى  در 

با  مرتبط  نظافت  و  بهداشت  مقوالت  اساسًا  باال،  جمعيت 
پاندميك، مورد توجه قرار نگرفته است. به اين سبب در هنگام 
همه گيرى بيمارى، ارتباط طبقات به حداقل رسيده و استفاده از 
كليه تجهيزات مشترك از قبيل آسانسور، درب هاى جدا كننده، 
مشكل  همسايگان،  با  ارتباط  همچنين،  و  شونده  لمس  سطوح 
استقبال  حاضر،  حال  در  كه  مى دهد  نشان  مشاهدات  مى گردد. 
ساختمان هاى  در  فوقانى  طبقات  واحدهاى  خريد  از  كمترى 
تراس،  و  بالكن  بدون  منازل  و   مى گردد  مشاهده  مرتبه   بلند 
بيشترى به استفاده از  بالعكس، تمايل  دارند.  مشترى هاى كمى 
استفاده  و  كاهش  را  ديگران  با  تماس  كه  مسكونى  واحدهاى 
است  آمده  وجود  به  بازار  در  مى دهد،  افزايش  را  آزاد  هواى  از 

(تصوير 39). 

تصوير 39: تمايل بيشتر به استفاده از واحدهاى مسكونى داراى 
ويژگى هاى كاهش تماس و فضاهاى باز

در پايان، به نظر مى رسد كه در آينده، نياز به انجام پژوهش هاى 
فراوانى در حوزه هاى معمارى و شهرسازى به منظور كاهش پاندميك 
مى باشد، چرا كه همچنان، ايده پردازى ها و مناظره هاى علمى در اين 
زمان و پساكرونا جريان دارد. اما اين نكته را بايد به خاطر سپرد كه 
طراحان و برنامه ريزان شهرى با ورود تدريجى به دوران پسا كرونا، 
درون  مقياس  از  شهر،  در  گسترده  اصالحات  و  بازطراحى  به  نياز 

يك واحد مسكونى تا فضاها و عرصه هاى گسترده شهرى، بر مبناى 
كاهش پاندميك هاى احتمالى در آينده، خواهند داشت.
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