سی پی جے حفاظتی مشورہ  :کورونا وائرس وناء کا کوریج
انڈیٹ  25مارچ 2020

عالمی ادارہ صحت (  ) WHOنے  11مارچ  2020کو ،کووڈ۔ ( 19جدند کورونا وائرس ) کوعالمی وناء قراردنا ت ھا اور WHOکے مطابق،
س
عالمی طح ئرم تائرین کی تعداد میں اضافہ ہونا جارہا ہے۔ اس عالمی وناء کے ت ھتالؤ سے م تعلق مست تد اور قانل اعتماد جاتکاری جاضل کرنے ک تلئے

جان ہانکنس بوی یورستی کوروناوائرس ریشورس سنٹر مالحظہ کریں۔

دی تا ت ھر کے صحافی عوام کو وائرس اوراس سے نمت ئے ک تلئے کی جارہی جکوم یوں کی کوششوں سے م تعلق ناخٹرکرنے میں اہم کردارادا کررہے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہ تکہ م تڈنا کے اراکین کو دوران سفر ،انٹروبوزاورا نکے کام کرنے کی جگہوں ئرم تعدی مرض کا حطرہ الحق ہوسک تا ہے۔

جنسے جنسے صوریحال میں ی تدنلی آی تگی اوریتی جاتکاری مل تگی ،م تعلقہ حکام کی جایب سے صحت سے م تعلق نازہ ئرین رہتماپی اوروناء کی خٹریں جاری

کی جاپی رہیں گی۔ وناء کی ربوری تگ کرنے والے صحاف یوں کو حود کو نازہ ئرین مشوروں اور یحدندات سے ناخٹر رک ھئے ک تلئے عالمی ادارہ صحت
) )WHOاو مفامی ادارہ صحت ع ّامہ کی قراہم کردہ جاتکاری ئر تطر رک ھتی جا ہئے۔
ربوری تگ کے دوران حود کو محفوظ رک ھتا

وستع یتمانے ئربین االقوامی سفری نای تدبوں کے تفاذ کے سبب ،اس نات کا امکان ہ تکہ مستق تل قریب میں م تڈنا کی نمام تفو تضات اندرون ملک

ایحام د یتی ئڑے۔ دی تا ت ھر میں نٹزی سے رونما ہوپی ی تدنل یوں کی وجہ سے قوی امکان ہ تکہ تغٹراطالع نا ت ھرآخری وفت میں نمام تفو تضات میں
ی تدنلی الپی جاسکتی ہے نات ھر انہیں منشوخ کردنا جاسک تا ہے۔

حو صحافی کوووڈ۔ 19کی ربوری تگ کا ارادہ رک ھئے ہیں انہیں م تدرجہ ذنل حفاظتی جاتکاری ئربوجہ د یتی جا ہئے ۔
ماف تل تفو تض

● امرنکہ کے سنٹرس قار ڈسٹز کنٹڑول ای تڈ ئربویشن ) (CDCکے مطابق عمررس تدہ اورا یسے اقراد حو نہلے سے کسی عارضے میں متتال

ہوں ،انہیں  high riskکے زمرے میں شمار ک تا جا نا ہے۔اگر آپ کا شمار ان زمروں میں ہونا ہے بو آپ کو ا یسے کسی ت ھی

اسایتم بٹ ئر کام نہیں کرنا جا ہئے جس میں آپ کو عوام سے راتظہ کرنا ئڑے۔ اگرم تڈنا کی کوپی رکن جاملہ ہے بو اسے ت ھی اس طرح
کے اسایتم بٹ سے دوررک ھا جانا جا ہئے۔

● ئزف تڈ کی یسل ئرس تایہ حملے کی ربورٹ کے مطابق چ تد ممالک کے ناس تدوں کے جالف یسل ئرس تایہ حملے ہونے ہیں ،اسلئے ای تطامیہ کو
کووڈ۔ 19وناء کی ربوری تگ ک تلئے عملے کا ایتحاب کرنے وفت اس حق تق بت کو ت ھی ذہن میں رک ھتا جا ہئے۔ ناد رہے کہ اددیس انانا میں
ٰ
قائم امرنکی سفارت جانے نے جالیہ دبوں میں ملک میں غٹر ملکی ناس تدوں کے جالف دشمتی اورانہیں یسایہ ی تاکر کئے جانے والے
واقعات سے م تعلق الرٹ جاری ک تا ت ھا۔ جنسے جنسے وناء ت ھتلے گی و یسے و یسے اس طرح کے واقعات عام ہوسکئے ہیں۔

● ایتی ای تطامی ی تم سے یہ معلوم کریں کہ اگرآپ اسایتم بٹ کے دوران یتمارئڑجانے ہیں ،نا ممکن ہے حود کو سب سے الگ ت ھلگ رک ھئے
کی ضرورت بنش آجانے اور/نا قرتطبیہ نا الک ڈاون والے زون میں انک مدت نک ک تلئے ت ھنس جابیں بوا نکے ناس آپ کی مدد ک تلئے
ک تا م تصویہ ہے۔

تفس تاپی حوشحالی

● اگرآپ کووڈ 19.وناء کی ربوری تگ کا ارادہ رک ھئے ہیں بوطاہر ہے آپ کے اقراد جایہ قکرم تد اور /نا ت ھر ی تاو کا سکار ہوسکئے ہیں۔ ٰلہذا ان
سے اسایتم بٹ کے ممکیہ حطرات اورا نکے جدسات کے نارے میں نات چ بت کریں۔ اگر ہوسکے بوایتی ی تظ تم کے م تڈ تکل مشٹروں کے
ساتھ اقراد جایہ کی نات چ بت کروابیں۔

● کووڈ۔ 19م تائرہ جگہ نا عالقے سے ربوری تگ کرنے کے تفس تاپی ائرات سے ت ھی آ گاہ رہیں ،اسکے ذہتی ائرات نالحصوص اس وفت آپ
ئر جاوی ہوسکئے ہیں خب آپ م تڈ تکل نا آبنشو لنشن وارڈ نا قرتطبیہ زون سے ربوری تگ کررہے ہوں۔ ئراما مراکز سے ربوری تگ کرنے

والے م تڈنا کے اراکین ک تلئے ڈارٹ سنٹر قار خرنلزم ای تڈ ئراما ئر مق تد معلومات دست تاب ہیں۔
اتق تکشن سے یچ تا اور دوسروں کو اس سے یحانا

ف
کتی ممالک میں اب شماجی نا ظ تعی قاضلہ ی تدی کے طرتفوں کو ای تانا جارہا ہے۔ اگرآپ کسی ہ تلتھ کنٹر نس تلتتیٖ ،اولڈ ایج ہوم ،کسی یتمار شحص

کے گ ھر ،مردہ جایہ۔ قرتطبیہ زون ،گتحان آنادی واال عالفہ ( جنسے سلم یستی نا قاونال )نا مویسی م تڈی اور/نا ک ھ بت جارہے ہوں بو ان جگہوں کا سفر
کرنے سے نہلے ہی وہاں کی صفاپی ست ھراپی کے نارے میں جاتکاری جاضل کرلیں۔ اگرآپ کو سیہ ہے ،بو یہ جابیں۔ اتق تکشن سے یچ ئے ک تلئے

چ تد اہم مع تاری سفارسات اسطرح ہیں :
● ہر شحص سے کم سے کم دو منٹر کا قاضلہ رک ھیں ،نالحصوص ا یسے لوگوں سے جن میں ک ھایسی اور ح ھت تک وغٹرہ جنسی ی تفسی عارضے کی
عالم تیں موحود ہوں

● عمررس تدہ لوگوں ،نہلے سے کسی عارضے میں متتال اقراد ،کوپی ت ھی قرد حو کسی عل تل شحص کا قریتی ہو ،کووڈ۔  19مرتصوں کا عالج

کرنے والے ہ تلتھ ورکروں نا ت ھر زنادہ ظتی حطرے والے عالقوں میں کام کرنے والوں کا انٹروبو کرنے وفت صحاف یوں کو ا نکے اور

ا یئے درم تان جاص طور ئر جاص دوری قائم رک ھتی جا ہئے۔

● ا یئے ہاتھوں کو کم سے کم بنس سکت تڈس ک تلئے مسلسل گرم ناپی اور ضاین کے ساتھ اح ھی طرح دھولیں۔ اسکے تعد ہاتھوں کو اح ھی
طرح سک ھالیں۔ ہاتھوں کو کس طرح دھونا اور ت ھر انہیں اح ھی طرح سک ھانے سے م تعلق آپ  WHOکی و یب سای بٹ ئر

دست تاب مق تد گای تڈ کا مطالعہ کرسکئے ہیں۔

● اگر گرم ناپی اورضاین دست تاب یہ ہو بو ابتتی ی تکنٹری تل چ تل نا وای تنس کا استعمال کریں ل تکن تعد میں جتتی جلدی ہوسکے گرم ناپی
اورضاین سے ا یئے ہاتھ دھولیں۔ ( CDCکی سفارش کے مطابق کم سے کم  60%ایتھوبول نا  70%آپی سوئروبوبول سے زنادہ

مفدار سے یئےالکوجل کےہ تانڈ س تاپی نائزرس استعمال کرنے جا ہئے۔) ہ تانڈ ستاپی نائزر کے استعمال کو ضاین سے ہاتھ دھونے کے

معمول کا مت تادل یہ ی تابیں۔

● ک ھایسئے اورح ھت تکئے وفت ای تا م نہہ اورناک ہمنشہ ڈھک لیں۔ اگرآپ نے ک ھایسئے نا ح ھت تکئے وفت بنسیو بنٹر کا استعمال ک تا ہوبواسے قوری
طورئر کسی محفوظ مفام ئر کوڑا دان میں ت ھت تک دیں ،اور تعد میں ا یئے ہاتھوں کواح ھی طرح دھونا یہ تھولیں۔

● جنسا کہ  BBCنے ی تانا ہے۔۔ ای تا چہرہ ،ناک ،م نہہ ،کان وغٹرہ کو حھونے سے یچیں۔
● انک دوسرے سے ہاتھ مالنے ،گلے لگانے اور/نا حو مئے سے یچیں۔ اسکے یحانےمالقات کرنے وفت کہتی نا نٹر نکرانے کو ئرچتح دیں۔
● ایسی ی تال یوں ،جتتی ئرین ،نا ک تلری سے بت ئے نا ک ھانے سے یچیں ،ہوسک تا ہے اسے دوسرے لوگوں نے استعمال ک تا ہو۔
س
● ہراسایتم بٹ سے نہلے ایتی حوی تلری اور گ ھڑناں ا ناردیں۔ اس نات کوبوٹ کرلیں کہ کووڈ۔ 19وائرس مچ تلف طحوں ئر مچ تلف وفت
ک تلئے زندہ رہ سک تا ہے۔

● اگرآپ عت تک لگانے ہوں بو انہیں ناقاعدگی کے ساتھ گرم ناپی اورضاین سے ضاف ک تا کریں۔

● اسایتم بٹ ک تلئے نہئے جانے والے کٹڑوں کا ت ھی صچتح ایتحاب کریں۔ ک یونکہ تعض کٹڑے دوسرے کٹڑوں کی یہ یسبت آساپی سے
دھل سکئے ہیں۔ کسی ت ھی اسایتم بٹ کے تعد نمام کٹڑوں کو ڈنٹرچ بٹ کے ساتھ گرم ناپی میں دھولت تا جا ہئے۔

● آسایتم بٹ ک تلئے استعمال کی جانے والی گاڑی کے تعلق سے ت ھی چ تال رک ھیں۔ زنادہ ئرتفک کے وفت سرکاری یشوں نا ئر ییوں میں
سفر کرنے سے گرئز کریں اوران گاڑبوں سے ائرنے کے تعد ا یئے ہاتھوں کو اح ھی طرح الکوجل والے چ تل سے ضاف کرنا یہ

تھولیں۔ اگرآپ ایتی گاڑی میں جارہے ہیں بواس نات کو ناد رک ھیں کہ انک م تائرہ سواری گاڑی میں بتت ھے دوسرے سواربوں میں

اس وناء کو ت ھتالسک تا ہے۔

● و قفے و قفے سے ئرنک لت ئے رہیں اورایتی ت ھکن /جسماپی طافت کا چ تال کریں ،ساتھ ہی اس نات کا ت ھی چ تال رک ھیں کہ ت ھکا ماندہ
شحص ایتی صفاپی ست ھراپی سے م تعلق زنادہ الئرواہی ئرت سک تا ہے۔ اس نات کو ت ھی ملحوظ رک ھیں کہ آپ کو کام سے نہلے اور تعد میں
طونل سفر کرنا ئڑسک تا ہے۔
● اس نات کو تقتتی ی تابیں کہ م تائرہ عالقے میں داجلہ سے ف تل ،دوران اسایتم بٹ اوراتق تکشن کے مفام سے تکلئے کے تعد آپ ا یئے
ہاتھوں کو گرم ناپی اور ضاین سے اح ھی طرح دھولیں۔

سازوسامان کی حفاظت

● کلپ مای تکس کے یحانے شمتی ۔ فش بول ۔ مانکروقویس کا م تاسب قاضلے سے استعمال کریں۔

● ہر اسایتم بٹ کے تعد مای تکروقون کے کورس کو اح ھی طرح دھوبیں اوراس ئرخرایتم کش ادونات کا ح ھڑکاو کریں۔ مای تکروقون کا کور
تکا لئے وفت اسے ممکیہ اتق تکشن سے یحانے ک تلئے کسی سے رہتماپی نا ئری بت جاضل کریں۔

● نمام سازوسامان کو ہمنشہ جلدی ائرکرنے والے ابتتی مای تکروبت تل وابنس جنسے متلی س تت یول سے ضاف کریں۔ اسکے تعد س تل قویس،

ی تال تنس ،ل تڈس ،نلگس ،انٹر قویس ،ل تاپ نایس ،ہارڈ ڈرای یوس ،کتمرے ،ئریس ناسنس اور ل تان نارڈس وغٹرہ کو اح ھی طرح سے خرایتم

سے ناک کرلیں۔
● اس نات کو تقتتی ی تابیں کہ نمام سازوسامان کو وایس انکی جگہ رک ھئے سے نہلے انہیں اح ھی طرح سے خرایتم سے ناک ک تا گ تا ہو۔ اسکے
ساتھ ساتھ یہ ت ھی تقتتی ی تابیں کہ سازوسامان کا ذمہ دارعملہ اس صفاپی سے م تعلق بوری طرح آ گاہ ہواوروہ سازوسامان کی صفاپی
کے طرتقہ کار کی ئری بت جاضل کرحکا ہو۔ اس نات کا ت ھی چ تال کریں کہ کوپی ت ھی سامان صفاپی ک تلئے ذمہ دارعملے کو سو یئے
تغٹرا یسے ہی کہیں ئڑا ہوا یہ ہو۔

● اگرآپ کے ناس کوپی خرایتم کش دست تاب نہیں ہے بواس نات کو ناد رک ھیں کہ استعمال سدہ سامان ئر سورج کی راست کربیں

ئڑنے سے اس ئر حمع خرایتم مرجانے ہیں۔ ندئرین جاالت میں اوراگرآپ کے ناس کوپی مت تادل نہیں ہے بو ا یئے سازوسامان کو کتی
گ ھت یوں ک تلئے دھوپ میں رکھ سکئے ہیں۔ اس نات کو ذہن یسین کرلیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کے سازو سامان کا رنگ اڑسک تا
ہے نا سامان کی کارکردگی م تائر ہوسکتی ہے۔

● اگراسایتم بٹ ک تلئے کوپی گاڑی استعمال کی جارہی ہے بو اسایتم بٹ کے تعد ئری بت نافیہ یتم کے ہاتھوں اسکے اندروپی حصے کی اح ھی
طرح صفاپی کروابیں۔ گاڑی کے ڈورہت تڈل ،اسبنٹرنگ ونل ،ونگ مٹررس ،ہ تڈ ریسنس ،سبٹ ی تلنس ،ڈناش بورڈ اورونڈو

وای تڈر/ک تاجس/ی تنس کی صفاپی ئرجاص دھ تان دنا جانا جا ہئے۔
ئرس تل ئروی تکت یو اکو یتم بٹ ()PPE

● کسی ت ھی اجت تاطی وسانل تعتی ( PPEجنسے ڈسیوزنل گلوس ،فنس ماسکس ،حفاظتی انٹریس اور ڈسیوزنل سو کورس ) کو اجت تاط کے
ساتھ نہت ئے اوراسے ا نارنے وفت حود کی حفاظت کے نہٹرین طرتفوں کو ملحوظ رکھتا جا ہئے۔  CDCکی عام رہتماپی ک تلئے نہاں کلک
کریں۔ اجت تاط یہ ئر یئے ئرخرایتم آپ کے اندرمت تفل ہوسکئے ہیں ،اسلئے ان ہدانات کو تطرانداز یہ کریں۔
ف
● اگرآپ کسی م تائرہ مفام جنسے ہ تلتھ نستلتتی نا مردہ جانے میں کام کرنے ہیں بوآپ کو ڈسیوزنل حونے نا وائر ئروف اوور سوز نہت تا
ئڑسک تا ہے۔ جنسے ہی آپ اس مفام سے تکل جابیں بو دوبوں طرح کے حوبوں کو ضاف کرنا نا ت ھردھولت تا جا ہئے۔اگر آپ وائر ئروف

اوورسوز استعمال کررہے ہیں بو وہاں سے تکلئے سے نہلے ان حوبوں کو کسی محصوص کوڑا دان میں ت ھت تک دیں اورت ھردونارہ استعمال یہ
کریں۔

ف
● اگر آپ م تائرہ مفام جنسے م تڈ تکل ئر یتم بٹ نس تلتتی میں کام کرنے ہوں نا وہاں جارہے ہوں بو حفاظتی دس تانے استعمال کریں۔
م
اس جگہ جانے ک تلئے دنگر م تڈ تکل  PPEجنسے ناڈی سوٹ اور کمل فنس ماسک ت ھی الزمی ہوسکئے ہیں۔

فنس ماسک
 CDCاور  WHOکا اس نات ئراتفاق ہ تکہ اگر کسی شحص میں کورونا وائرس کی عالم تیں نہیں ہیں بواسکے لئے فنس ماسک لگانا ضروری
َ
نہیں ہے۔ ناہم ،مفامی حکام کی طرف سے ضروری ہدانات جاری کرنے کی صورت میں آپ کو ماسک لگانا ئڑسک تا ہے ۔ م تال آپ است تال جنسے

زنادہ حطرے والی جگہ ئرموحود ہوں؛ نا ت ھر آپ کسی ا یسے شحص کی دنکھ ت ھال کررہے ہوں جس ئرسیہ ہ تکہ وہ کووڈ۔ 19م تائرہ ہے۔ ئرانے

مہرناپی بوٹ کرلیں کہ کتی ممالک میں سرچ تکل  PPEکا قفدان ہے ،اسلئے ان ممالک میں اسکے استعمال سے قلت ہوسکتی ہے۔اگرآپ کو
فنس ماسک نہت تا ئڑے بوآپ کو درجہ ذنل نابوں کی نای تدی کرپی ہوگی :

● اگر ضرورت ئڑے بو ( 95Nنا  )3FFP2 / FFPماسک لگابیں ک یونکہ اسے مع تاری ’ سرچ تکل ‘ ماسک ئر ئرچتح دی گتی ہے۔
اس نات کو تقتتی ی تابیں کہ ماسک ناک کی ہڈی اورتھوڑی کے یتچ اح ھی طرح فٹ بتتھ جانے۔ چہرے کے نالوں کو ت ھی کاٹ ل تا
کریں۔

● ماسک کو یہ حھوا کریں،اورماسک کی ڈورناں نکڑ کرہی اسے ا ناریں۔ ماسک کے سا مئے کے حصے کو یہ نالکل ت ھی ہاتھ یہ لگابیں۔

● فنس ماسک ا نارنے کے تعد ہمشہ ا ئیے ہاتھوں کو ضاین اورگرم ناپی سے دھوبیں نا ا یسے ہ تانڈ س تاپی نائزرکا استعمال کریں جس الکوجل
میں( ایتھوبول  60%نا آپی سو ئروبوبول  70%سے زنادہ مفدار میں ہو (

● فنس ماسک ا نارنے کے تعد ہمشہ ا یئے ہاتھوں کو ضاین اورگرم ناپی سے دھوبیں نا ا یسے ہ تانڈ س تاپی نائزرکا استعمال کریں جس کے
الکوجل کے ی تاسب میں ( ایتھوبول  60%نا آپی سو ئروبوبول  70%سے زنادہ مفدار میں ہو (
● اگر ماسک گ تال ہوجانے نا اس میں نمی آجانے بو اسے ا ناردیں اور ت ھرانک ی تا ،ضاف ست ھرا اور جسک ماسک نہن لیں۔

● فنس ماسک کو دونارہ استعمال یہ کریں ،اور استعمال سدہ ماسک کو ہمنشہ س تل ی تد ی تاگ میں ڈال کراسے قوری کسی کوڑادان میں
ت ھت تک دیں۔

● ناد رک ھیں ماسک کا استعمال حود کو محفوظ رک ھئے کی اجت تاطی ندانٹرکا ضرف انک حصہ ہے اوراسکے ساتھ آپ کو گرم ناپی اور ضاین سے
مسلسل ا یئے ہاتھ دھونے رہ تا ہوگا اورآنکھوں ،م نہہ ،کان اور ناک شم بت چہرے کے کسی ت ھی حصے کو حھونے سے یچ تا ہوگا۔

● ک تاس نا گاز کا ماسک ہرگزاستعمال یہ کریں۔

● چ تال رہے کہ آپ جس جگہ ہووہاں فنس ماسک کی س تالپی کی قلت ہوسکتی ہے اور/نا اسے زنادہ فتمت ئر قروخت ک تا جاسک تا ہے۔

ڈجت تل سک یورپی
● اس نات سے ناخٹررہیں کہ کووڈ۔19وناء کی ربوری تگ کی وجہ سے صحاف یوں کے جالف آن الین دشمتی نا ئرول تگ کے واقعات ئڑھ
سکئے ہیں۔ ا یئے اوئر ہونے والے سانٹر حملوں سے حود کو یحانے ک تلئے  CPJکے نہٹرین طرتفوں کا جائزہ لیں۔

● جکوم تیں اور نک تالوجی کم تت تاں کووڈ۔19کے ت ھتالو کا ییہ لگانے ک تلئے نٹزی سے ال تکٹراپی سرونلنس کا استعمال کررہی ہیں۔ اس میں
 NSO Groupت ھی سامل ہے جس نے  Pegasusنامی اس تاپی ونٹر( )spywareسافٹ ونٹر ی تار ک تا ت ھا۔ سنٹزن

ل تاب کے مطابق ،خریسل یوں کو یسایہ ی تانے ک تلئے اس سافٹ وانٹر کا استعمال ک تا گ تا ہے۔ سیول لٹرنٹز گرویس کو جدشہ ہ تکہ عالمی
وناء چ تم ہونے کے تعد عوام کو یسایہ ی تانے ک تلئے ان سرونلنس نکت تکوں کا کس طرح سے استعمال ک تا جای تگا۔ ئرایشٹریسی انٹربنس تل
س
عالمی طح ئررونما ہونے والی ان ی تدنل یوں کو ایتی و یب سای بٹ ئر رتکارڈ کررہا ہے۔

● کووڈ۔ 19کی جاتکاری سے م تعلق ل تکس ئرکلک کرنے اورڈاکوم تنس کو ڈاون لوڈ کرنے سے ف تل بوقف کریں اورتھوڑی دئرسوجیں،
ک یونکہ ال تکڑانک قرب بنٹر قاونڈیشن کے مطابق ،مجرمین جاریہ صحت کے یجران اور حوف وہراس کا قاندہ ات ھاکراقراد اوری تظتموں ئر فنس تگ
حملے کررہے ہیں اور اسکے ذر تعے آپ کے کمت یوئراورقویس میں مال ونٹر( )malwareت ھی ایس تال ک تا جاسک تا ہے۔

● سوسل م تڈنا نا مس تگ تگ ابنس ئر کووڈ۔  19سے م تعلق ت ھتجے جانے والے ل تکس ئر کلک کرنے وفت اجت تاط ئربیں ،اسلئے کہ یہ
ل تکس آپ کوایسی سای تنس نک نہتحا دیں گے حو آپ کی ال تکٹرانک ڈبوایسس میں مال ونٹرمت تفل کرسکئے ہیں۔

● ا یسے ابنس سے مچ تاط رہیں حو کووڈ۔ 19ئرنکر جنسے رنایسم ونٹر کے ذر تعے لوگوں کو یسایہ ی تانے ہیں۔

●  WHOجنسے معروف ذرا تع کی طرف سے جاری کردہ کووڈ۔ 19کی نازہ ئرین جاتکاری د ئیے والے م تایس میں م ت بیہ طورئرمال
ونٹرنانا گ تا ہے اور اسے بوزرس کے ناس ورڈس خرانے ک تلئے استعمال ک تا جاسک تا ہے۔

● دی گارڈین کے مطابق جکوم یوں کی طرف سے جاری کی جانے والی علط جاتکاری اورعام قرضی جاتکاری ،سے ہوس تاررہیں۔ اس سلسلے
میں  WHOنے حصوضی طور ئر ابت تاہ ک تا ہے اور  BBCنے ت ھی اسے م تطرعام ئر النا ہے۔ قرضی نابوں کی قلعی کھو لئے والی

گای تڈ کا  WHOکی و یب سای بٹ ئرآپ مطالعہ کرسکئے ہیں۔

● منستچ تگ ابنس ئر چ تاٹ کے ذر تعے کووڈ۔ 19سے م تعلق سنٹر کی جانے والی جاتکاری سے مچ تاط رہیں ،اس میں قرضی خٹراورہوکس
( )hoaxت ھی ہوسک تا ہے۔

ت
● آ گاہ رہیں کہ فنس نک ئر موحود کووڈ۔ 19مواد کا یجزیہ ایسابوں کے یحانے اب آر قنس تل ای تلی جنس (  )AIکے ذر تعے کروانا جارہا
ہے جس کے بتتجے میں اس وناپی مرض سے م تعلق صچتح جاتکاری کو علطی سے جذف کردنا جارہا ہے۔

● آمرایہ جکوم یوں کے زئرائرممالک میں اور /نا ان ممالک سے کورونا وائرس وناء کی ربوری تگ کرنے سے ی تداسدہ حطرات سے مچ تاط رہیں،
ہوسک تا ہ تکہ یہ جکوم تیں کووڈ۔ 19وناء سے م تعلق م تڈنا کوریج ئرکڑی تطررکھ رہی ہوں۔  CPJکی ربورٹ کے مطابق تعض جکوم تیں
ح
وناپی مرتصوں اوراموات کی ق تقی تعداد کو محقی رک ھتا جاہتی ہیں اور/نا اسلئے شحاپی ی تان کرنے والے م تڈہا کو سنسر کرسکتی ہیں۔

اسایتم بٹ کے دوران قزتکل سک یورپی

● اگرصحافی چ تل نا خراستی مرکز سے ربوری تگ کررہے ہوں بوانہیں کووڈ۔ 19وناء سے م تعلق اچتحاج اور/نا فساد کرنے والے ف تدبوں سے
حوک تا رہ تا جا ہئے۔ ک یونکہ ،اس طرح کے واقعات جالیہ دبوں میں انلی ،کولمت تا اور ت ھارت میں بنش آنے ہیں۔

● امرنکہ ،آئرلت تڈ ،قلسطین اور ائران جنسے ممالک نے کووڈ۔19وناء کے دوران چ تلوں کی آنادی میں کمی النے ک تلئے ف تدبوں کورہا کرنا

سروع کردنا ہے ،اسلئے ان ممالک میں خرائم کی سرح میں امکاپی اضاقے سے خٹرداررہیں ۔اس نات کو بوٹ کرلیں کہ ان ممالک
میں اس تانے ضروریہ کی س تالنٹز کی کمی ہوسکتی ہے جس کے بتتجے میں لوٹ مار اور ڈاکہ زپی کے واقعات ئڑ ھئے کے اند یسے ہیں۔

●  CPJکے مطابق آمرایہ جکوم یوں والے ممالک میں کووڈ۔ 19وناء کی ربوری تگ کرنے وفت صحاف یوں کو خراست اور/نا گرف تاری کے
حطرے سے الرٹ رہ تا جا ہئے۔

ن
● اگرآپ بین االقوامی اسایتم بٹ ( تیجے د ک ھیں ) ک تلئے سفر کرسکئے ہیں ،بو آپ جس ملک کا سفر کررہے ہیں وہاں کی سک یورپی صوریحال

سے واقق بت جاضل کرلیں۔ اسرای تل ،ئرازنل ،ناکس تان ،فٹرص ،ری بوبین اور بوکرین میں آج نک یسدد کے اکا دکا واقعات ہونے ہیں۔
ن
عراق اور ہانک کانگ میں جاری مطاہروں میں کووڈ۔19کی وجہ سے اور ت ھی سدت د ک ھی گتی ہے۔

بین االقوامی سفری تفو تضات
س
عالمی طح ئر سفری نای تدبوں کی وجہ سے ،بین االقوامی سفراب ای نہاپی دسوار گذاراورغٹرمعمولی طورئ کرم ہوگ تا ہے۔ اگرنٹرون ملکی اسایتم بٹ ممکن ہوا بو

آپ کو درجہ ذنل تکات ئرعورکرنا ہوگا۔

● آپ جس ملک کو جانے کا م تصویہ ی تارہے ہیں وہاں جانے سے ف تل آپ نمام الزمی ی تکہ اندازی اورڈزیس ئروف تل اناکسس (

 )disease prophylaxisکروالیں۔ قلو کا ت ھی ی تکہ لگوالیں ناکہ کسی ت ھی طرح کی عالم یوں کے نارے میں آپ تعد میں کسی

الجھن میں یہ ئڑجابیں۔

● ای تا سفری یتمہ نالنسی چ تک کرلیں۔ بنشٹرجکوم یوں نے بین االقوامی سفر کے جالف مچ تلف بوع بت کی سفری اجت تاطی ندانٹرجاری کئے
ہیں۔ جن جکوم یوں نے یہ ندانٹرجاری کئے ہیں ،ان میں ئریش قارین ای تڈ کامن ونلتھ آفنس ،بو ایس است بٹ ڈنارنم بٹ اور قریچ

افنٹرس ای تائژے سامل ہیں۔ ایسا ت ھی ہوسک تا ہ تکہ کووڈ۔ 19سے م تعلق آپ کو ا یئے سفر ک تلئے ایشوریس کوریہ ملے۔

● اگرآپ کسی ئروگرام میں جانے کا م تصویہ رک ھئے ہیں بومسلسل اس کا است تنس معلوم کرنے رہیں ک یونکہ کتی ممالک نےعوامی

اچتماعات کو بوری طرح سےی تد کردنا ہےنا ت ھرمحدود تعداد سے زنادہ اقراد کے انک جگہ حمع ہونے ئرنای تدی لگادی ہے۔
س
● آپ ا ئیے نٹرون ملکی دورے سے م تعلق موحودہ اور/نا امکاپی سفری نای تدی ئرلگا نارتطری تانے رک ھیں۔ آگے جل کرعالمی طح ئر نٹرون ملکی
ناس تدوں ئراضافی نای تدناں اور/نا یحدندات ئڑ ھئے کا اندیشہ ہے۔

● ا تا انک تگامی م تصویہ تالیں ک یونکہ شہری مراکز ،محصوص عالقےْ ،
اور نا بورے ملک کی ناکہ ی تدی کی جاسکتی ہے اورکم وفت میں نا ی تا
ہ
ی
ی
ی تانے کسی ت ھی مسکوک شحص کو قرتطبیہ ک تا جاسک تا ہے۔ چ تد ی تظتموں اورمالکین نے دی تا ت ھر میں موحود ا یئے اس تاف کو وہاں سے
ناہر تکا لئے کی ی تارناں میں اضافہ کردنا ہے۔

● دی تا ت ھرکے ممالک میں کتی بین االقوامی سرجدوں کو ی تد کردنا گ تا ہے۔ آگے اورت ھی سرجدیں ی تد کی جا سکتی ہیں۔ اسلئے آپ کو ای تا
ہ تگامی م تصویہ ی تانے وفت اس خٹز کو ت ھی ملحوظ رک ھتا جا ہئے۔
● اگرآپ یتمارہوں بوسفریہ کریں۔ زنادہ ئربین االقوامی اورعالقاپی انٹربوریس اورحمل وتفل کے دنگرمراکزمیں ہ تلتھ اسکربت تگ اقدامات کی

شچتی سے نای تدی کی جارہی ہے۔ مساقرین کی آمد ئرانہیں یست تگ کے مر جلے سے گذرنا ئڑسک تا ہے اور/نا حکام کو سیہ ہونے ئر انہیں

قرتطبیہ نا س تلف آپی سولنشن میں رک ھا ت ھی جاسک تا ہے۔

َ
● انٹرالبنس کی طرف سے کتی ممالک کو جانے اورآنے والی ئروازوں کی منشوجی کے سبب عالمی سفر کے تفری تا را سئے ی تد ہو گئے ہیں۔
کووڈ۔ 19کنسس میں اضاقے کی وجہ سے آگے ت ھی ئروازیں منشوخ ہوسکتی ہیں۔
● آپ ایسی نکٹ خرندیں جس کا آپ بورا ر تق تڈ ملے۔  IATAکے مطابق ،کووڈ۔ 19سے کتی انٹرالبنس کو مالی ئریساپی ہورہی ہے ۔
یہ ت ھی شمجھا جارہا ہ تکہ جالیہ دبوں میں بوروپ کی سب سے ئڑی عالقاپی انٹرالین  FlyBeکے ی تد ہونے میں کورونا وائرس سے

ی تداسدہ صوریحال کا اہم رول رہا ہے۔

● اس نات کا چ تال رک ھیں کہ آپ کو ا یئے ساتھ کویسی ضروری خٹزین لے جاپی ہیں۔ اس تاک کے چتم ہوجانے کے حوف کی وجہ سے
ذخٹرہ اندوزی کے ساتھ ساتھ فنس ماسکس ،ہ تانڈ س تاپی نائزرس ،ضاین ،ین قوڈ اور نانل بٹ بنٹر جنسی اس تا کی کمی کی خٹریں مل رہی

ت
ہیں۔ اس نات کا ت ھی چ تال رک ھیں کہ ہڑنالی کال اور/نا کووڈ۔ 19ا ق تکسنس کی وجہ سے ورکروں کے کام ئریہ آنے سے آپ جس

نٹرون ملک میں ہیں وہاں کی صوریحال نگڑ سکتی ہے۔

● آ گاہ رہیں کہ اردن جنسے ناپی کی قلت والے ممالک میں ناپی کی استعمال کی مانگ ئڑ ھئے سے ناپی کی قلت ہوسکتی ہے۔
● آپ جس ملک کے سفر کا ارادہ رک ھئے ہیں وہاں کے وئزا کی نازہ صوریحال کا ییہ کریں ،ک یونکہ کتی ملکوں نے وئزے جاری کرنے ی تد
کردنے ہیں اورجاری کردہ وئزے ت ھی منشوخ کردنے ہیں۔

● ییہ کریں کہ آپ جس ملک کا سفر کررہے ہیں وہاں کورونا وائرس سے م تعلق مساقرین ک تلئے ک تا ہدانات ہیں۔ کہیں آپ کو م تڈ تکل
سرپی قک بٹ کے ذر تعے یہ نایت بو نہیں کرنا ئڑتگا کہ آپ کووڈ۔ 19سے م تائرنہیں ہے۔ اسکی چ تد م تالیں دنک ھئے ک تلئے آپ نہاں
کلک کریں۔

● ا ئیے ساتھ قانل ئرمتم س تاخت نامہ (  ) itineraryرک ھیں اوراس نات کو ذہن میں رک ھیں کہ دی تا ت ھر کے ہواپی اڈوں میں ہ تلتھ

اسکر یتگ اقدامات کی وجہ سے اوردرجہ خرارت کے چ تک بوای تنس ئرمساقرین کی ظتی جایچ ک تلئے زنادہ وفت لگ سک تا ہے۔ چ تد رنلوے
اس تنسیوں ،ی تدرگاہوں اورمرکزی یس اس تنسیوں ئرت ھی آپ کو اس طرح کی اسکربت تگ کے مر جلے سے گذرنا ئڑسک تا ہے۔

● آپ جس ملک کا سفر کررہے ہیں اس مفام کی سفر سے م تعلق کسی ت ھی فسم کی ی تدنلی سے آ گاہ رہیں۔ اس نات کا چ تال رک ھیں
کہ چ تد ممالک غٹرملکی ناس تدوں کو محصوص ہواپی اڈوں اور ئرم تلس کےرا سئے ہی ملک میں دا جلے کی اجازت دیں گے۔

● آپ جس ملک کا سفر کررہے ہیں اس ملک کی مفامی خٹروں ئر لگا نارتطررک ھیں ناکہ آپ وہاں عوامی آمد ورفت ئر لگاپی جانے والی
نای تدبوں سے ناخٹررہ سکیں۔

ماتعد اسایتم بٹ
● ایتی صحت کا مسلسل چ تال کرنے رہیں کہ کہیں آپ کے اندراتق تکشن کی یسای تاں طاہربونہیں ہورہی ہیں۔

● اگر آپ کسی ا یسے مفام سے لوٹ رہے ہیں چہاں اتق تکشن کی سرح زنادہ ہے بو آپ کو حود کو سب سے الگ ت ھلگ کرلت تا ہوگا۔
ئرانے مہرناپی اس نارے میں جکومت کی ضروری ہدانات سے واقق بت جاضل کریں۔

● ا یئے ملک اورجس ملک میں آپ ربوری تگ کررہے ہیں ان دوبوں مفامات میں کووڈ۔ 19سے م تعلق جاتکاری اورنازہ ئرین انڈبنس کے
ساتھ ساتھ ناقذ کردہ قرتطبیہ اورآپی سولنشن کے طرتقہ کاروں سے ناخٹررہیں۔

● آپ جس ملک میں ہیں وہاں اتق تکشن کی سرح ئڑھ گتی ہوبوآپ کوا یسے نمام لوگوں کے نام اورقون نمٹرات کی فہرست ی تالتتی جا ہئے

جن سے آپ سفر سے لو یئے کے تعد حودہ دبوں نک ملے ہو۔ اگر آپ کے اندراس مرض کی عالمات طاہرہونے لگیں بوان لوگوں کی
نالش اوران سے راتظہ کرنے میں آساپی ہوگی۔

--اگر آپ کے اندرعالم تیں طاہر ہوپی لگیں۔

● اگرآپ کے اندر کووڈ۔ 19کی عالم تیں طاہرہوپی سروع ہوں نا نہلے سے ہوں ،جاہے جتتی تھی معمولی عالم تیں ک یوں یہ ہوں ،بو

قوری ا یئے ای تطامیہ کو اطالع دیں اوران سے کہیں کہ وہ آپ کو انٹربورٹ نا کسی آمدورفت کے مرکز سے گ ھرنک جانے ک تلئے م تاسب
ئرایسیورٹ کا ای تطام کریں۔ ایسی جالت میں ی تکسی یہ لیں۔

● حود کواور ایتی ئرادری کو محفوظ رک ھئے ک تلئے  WHO،CDCنا مفامی صحت عامہ کے حکام کی ضالح مابیں۔

● ا یئے اندرعالم تیں طاہرہونے کے تعد کم سے کم  7دبوں نک گ ھر سے ناہریہ تکلیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے اتق تکشن سے آنکی
ئرادری کے لوگ محفوظ رہ سکیں گے۔

● وفت سے نہلے م تصویہ ی تالیں۔ ا یئے مالک ،دوسیوں اور اقراد جایہ سے ایتی ضرورت کی خٹزیں م تگوالیں اورانہیں گ ھر کے دوازے کے
ناہر حھوڑ حھوڑجانے کتلئے کہیں۔

● خب کت ھی مکن ہو ا یئے گ ھر والوں سے کم سے کم دو منٹر کا قاضلہ ئرقراررک ھیں۔
● اگرممکن ہوسکے بو ی نہا سوبیں۔
● اگر آپ کسی کے ساتھ قل بٹ سنٹر کرنے ہیں بواس میں ر ہئے والے نمام اقراد کو حودہ دبوں نک آپی سولنشن اجت تارکرنا ہوگا۔ اس

سلسلہ میں انک مق تد گای ٖتڈ کا نہاں مالحظہ کریں۔ خرایتم کی مت تفلی سے یچ ئے ک تلئے ناتھ روم ،نانل بٹ اورناورجی جایہ استعمال کرنے

وفت جاص چ تال رک ھیں۔

● ا یئے ہاتھوں کو ضاین اورگرم ناپی سے کم سے کم  20سکت تڈس ک تلئے ناقاعدگی کے ساتھ اح ھی طرح دھولیں۔

● ئزرگوں اور کسی عارضے میں مت تال لوگوں سے کورونا وائرس وناء کے ت ھتلئے کا اندیشہ ہے ،اسلئے چہاں نک ہوسکے ان سے دورر ہئے کی
کوشش کریں۔
● آپی سو لنشن اجت تار کرنے ک تلئے آپ کو ا یئے ملک کے صحت عامہ کے حکام کو اطالع د ئیے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہاں اس
دوران آپ کی عالم تیں ئڑھ جاپی ہیں بوانہیں خٹردی جاسکتی ہے۔

CPJکی آن البین ستقتی کٹ صحاف یوں اوری یوزرومس کو شہری ندامتی اور ایتحانات کے کوریج شم بت ظ تعی ،ڈجت تل اور تفس تاپی حفاظتی

وسانل اورآالت سے م تعلق بت تادی حفاظتی معلومات قراہم کرپی ہے۔

