
 

           
 

 : پوشش اخبار مربوط به دنیاگیری ویروس کروناCPJهای ایمنی توصیه 

 
  ۲۰۲۰آوریل  ۲۸به روز رسانی شده در تاریخ 

 

)که کرونای  ۱۹-سازمان بهداشت جهانی، اعالم کرد که شیوع ویروس کویید ۲۰۲۰مارس  ۱۱در تاریخ 

ی این سازمان آمار مبتالیان به این  رسیده است و به گفته  دنیاگیریی شود( به مرحله جدید هم نامیده می 

  در حال باال رفتن است. در سراسر جهان ویروس

 

های مسئوالن چندین کشور برای جلوگیری از ، علیرغم تالش CPJمستندات یافت شده توسط اساس   بر

در سراسر جهان نقش   گزارشگری مستقل و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطالعات، روزنامه نگاران

ها برای ای بکار گرفته شده توسط دولت ی این ویروس و راهکارهمهمی در مطلع کردن مردم درباره

مختلف انجام داده، موید آن است که اهالی   با خبرنگاران CPJهایی که مصاحبه کنند. مقابله با آن ایفا می 

هایی که از آن  حلرسانه تحت فشارهای زیادی قرار دارند و اغلب به دلیل سفر، انجام مصاحبه و م

  گیرند.کنند به طور بالقوه در معرض ابتال به این ویروس قرار میگزارش تهیه می

های بهداشتی به روزرسانی شده و مطالب  توصیه همگام با تحوالت جدید و به دست آمدن اطالعات تازه،

بار مربوط به کرونا را  شود. خبرنگارانی که اخ مربوط به شیوع بیماری توسط مسئوالن مربوطه اعالن می

سازمان  دهند، بهتر است برای به روز نگه داشت اطالعات خود به طور مرتب به وبگاه پوشش می

 ند. های بهداشت محلی خود مراجعه کنو سازمان بهداشت جهانی

مرکز منابع ویروس  ی تحوالت مربوط به شیوع این ویروس، برای به روز نگه داشتن اطالعات درباره 

  .ابزاری امن و مطمئن است کرونای دانشگاه جانز هاپکینز 
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فعال داخلی(   های اهالی رسانه های اعمال شده برای سفرهای بین المللی، اکثر ماموریتممنوعیت به دلیل 

ها بدون ی ماموریتای در سراسر جهان، ممکن است برنامهبه دلیل تغییر و تحوالت لحظه خواهد بود.

 اطالع قبلی یا با کمترین اطالع قبلی تغییر کرده یا کال منتفی شود.

 

های را دارند بهتر است توصیه  ۱۹-روزنامه نگارانی که قصد پوشش اخبار مربوط به دنیاگیری کویید

  ایمنی زیر را جدی بگیرند:

 

 

 پیش از ماموریت

 

صورت   های خود را بهبرای کاهش خطر ابتال تا حد ممکن به جای مصاحبه حضوری، مصاحبه •

 تلفنی یا اینترنتی انجام دهید. 
 

، کرونا برای سالمندان و افرادی که  (CDCمراکز مدیریت و پیشگیری بیماری )ی به گفته  •

رفتن به اگر در این گروه قرار دارید از ای( دارند، خطر بیشتری دارد. های مزمن )زمینهبیماری 

 دهد، انصراف دهید.هر نوع ماموریتی که شما را در معرض تماس مستقیم با افراد دیگر قرار می

  هستند هم باید از رفتن مستثنی شوند.  باردارکارمندانی که 
 

مدیران باید به   ۱۹-د برای پوشش اخبار مربوط به دنیاگیری کوییددر زمان انتخاب افرا •

ها توجه کنند. به این امر در گزارش های مربوط حمالت نژادپرستانه علیه برخی ملیت گزارش

BuzzFeed  ی درباره  هشداری شده است. سفارت آمریکا در آدیس آبابا هم در ماه مارسپرداخته

تداوم درگیری جهان با ویروس   حمالت خشونت آمیز علیه افراد خارجی در اتیوپی منتشر کرد.

 دهد.رواج این دست حمالت را افزایش می کرونا احتمال 
 

هایی برای  با مدیران خود صحبت کنید تا اگر در حین ماموریت بیمار شدید بدانید چه پروتکل  •

ی اند و خود نیز احتمال خودقرنطینگی و یا گیر افتادن در یک منطقه حمایت از شما در نظر گرفته

 کامل یا منع تردد را برای مدت طوالنی در نظر بگیرید.  یمشمول قرنطینه 
 

 

 سالمت روانی

 

از  ۱۹-ی شیوع کوییدی گزارش دربارهترین روزنامه نگاران هم ممکن است هنگام تهیه کارکشته  •

نظر روانی تحت تاثیر قرار بگیرند. مدیران باید به طور مرتب جویای حال خبرنگاران خود باشد  

 و در صورت لزوم ایشان را راهنمایی و حمایت کنند. 
 

نید، اعضای خانواده احتماال نگران بوده و گزارش ک ۱۹-ی شیوع کوییداگر قرار باشد درباره  •

هایشان با آنها گفتگو کنید. در  استرس خواهند داشت. در مورد خطرات احتمالی کار و نگرانی 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pregnant-women-faq.html
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https://et.usembassy.gov/security-alert-reports-of-anti-foreigner-sentiment/


ای  صورت لزوم، با حضور اعضای خانواده و کارشناس امور پزشکی محل کار خود جلسه 

  بگذارید.
 

خانواده و دوستانشان با   ۱۹-ی کوییددرباره ی گزارشاند که هنگام تهیه گفته  CPJخبرنگاران به  •

اند. این برخوردها موجب توجه به خطرات این ویروس به کارشان واکنش منفی نشان داده

  شود.می  یاس
 

را در نظر بگیرید، به   ۱۹-ی مبتال به کویید تاثیر روانی احتمالی ناشی از تهیه گزارش از منطقه  •

مرکز کنید. ی قرنطینه گزارش ارسال میه یا منطقه ویژه اگر از یک مرکز پزشکی، ایزول

DART منبع مفیدی برای گزارشگرانی است که حوادث ناگوار برای روزنامه نگاری و تروما ،

می توانید به پیوندهای خارجی   CPJی مواقع اضطراری صفحه  دهند. با مراجعه بهرا پوشش می

و منابع ایمنی شامل بهترین راهکارهای حفظ سالمت روان برای افرادی که اخبار مربوط به  

  دهند، دسترسی پیدا کنید.را پوشش می ۱۹-کویید

 بتال و مبتال کردن دیگرانجلوگیری از ا  

کنند. اگر برای تهیه گزارش به همراه  را رعایت میگیری اجتماعی فاصله هم اکنون بسیاری از کشورها 

هایی زیر بروید، قبل از رفتن خواهید به یکی از مکانمی اید یا کارکنان خدمات اورژانس به محل رفته 

ی رعایت مسائل در صورت وجود کمترین تردید دربارههای بهداشتی شان سوال کنید. ی پروتکلدرباره

  بهداشتی به آنجا نروید.

 

 هر نوع مرکز درمانی •

 ی سالمندانخانه  •

 یا فردی که ممکن است باردار باشد. ی یک فرد بیمار، یا فردی که مشکالت پزشکی دارد خانه  •

 سوزخانه یا مراسم ختم شوی خانه، مرده ، مردهسردخانه  •

 ی قرنطینه، ایزوله یا مشمول منع ترددمنطقه   •

 نشین یا فاوال(مناطق پرتراکم ) مانند مناطق زاغه  •

 اردوگاه پناهجویان  •

 دارد ۱۹-به کویید  موارد مبتالزندان یا بازداشتگاهی که  •
 

 

 های بهداشتی رایج برای مقابله با کرونا: توصیه

 

عالیم تنفسی مانند عطسه و سرفه دارند.  بگیرید مخصوصا از افرادی که  از دیگران دو متر فاصله •

 در آغوش گرفتن و روبوسی خودداری کنید. از دست دادن، 
 

ی ی توصیه شده با زاویه بایستید و فاصله   هنگام انجام مصاحبه به جای ایستادن در مقابل سوژه، •

 دو متر یا بیشتر را رعایت کنید. 
 

https://dartcenter.org/resources/covering-coronavirus-resources-journalists
https://dartcenter.org/resources/covering-coronavirus-resources-journalists
https://cpj.org/emergency-response/covid-19.php
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/27/inside-russias-secretive-prisons-as-coronavirus-takes-hold-a70108


ای،  های زمینهد سالمند، افراد دارای بیماری روزنامه نگاران باید هنگام انجام مصاحبه با افرا •

-ی سالمت که از بیماران مبتال به کوییدکارکنان حوزه بستگان افرادی که عالیم بیماری را دارند، 

ی ایمن را رعایت فاصله کنند، های پرخطر فعالیت می کنند و افرادی که در محیط مراقبت می ۱۹

 کنند. 
 

 ثانیه با آب داغ و صابون بشویید. ۲۰و کامل و به مدت های خود را به طور مرتب دست  •

راهنمایی برای درست شستن و  وبگاه سازمان بهداشت جهانیهایتان را درست خشک کنید. دست

  ها دارد.خشک کردن دست
 

اگر به آب داغ و صابون دسترسی نداشتید از از ژل آنتی باکتریال و یا دستمال مرطوب استفاده   •

کند از  توصیه می CDCهای خود را با آب داغ و صابون بشویید.)کنید و در اولین فرصت دست

درصد ایزوپروپانول داشته  ۷۰درصد الکل اتانول یا  ۶۰ای که دست کم های ضدعفونی کنندهژل

ها ل ضدعفونی کننده را جایگزین شستن مرتب دستهرگز استفاده از ژد، استفاده شود.( باشن

 نکنید.
 

هنگام سرفه و عطسه همیشه جلوی دهان و بینی خود را با آرنج بگیرید. اگر داخل دستمال عطسه    •

و به یاد داشته باشید که بعد از آن  بیندازیدسریع آن را با رعایت موارد ایمنی دور  یا سرفه کردید، 

  های خود را بشویید.دست
 

به اهمیت این امر پرداخته است، از دست زدن به دهان، چشم، بینی و  BBC همانطور که •

 خود بپرهیزید.  هایگوش
 

 از لیوان، ظرف، قاشق و چنگالی که ممکن است افراد دیگر به آن دست زده باشند، استفاده نکنید.  •
 

 موهای خود را بپوشانید. موی بلند باید پشت سر بسته شود. •
 

وسایل زینتی و ساعت خود را قبل از ماموریت کنار بگذارید و توجه کنید که میزان ماندگاری   •

 ، متفاوت است. روی سطوح مختلف ۱۹-ویروس کویید
 

 کنید آن را مرتب با آب داغ و صابون بشویید. اگر از عینک استفاده می  •
 

  در صورت امکان از لنز چشمی استفاده نکنید چون ممکن است به رویدزمانی که به ماموریت می •

 برد.که این امر احتمال ابتالی شما را باال می چشمان خود دست بزنید

  

ها از دیگران به نوع پوشش خود توجه کنید و در نظر داشته باشید که تمیز کردن برخی از پارچه •

هایتان را با آب داغ و مواد شوینده تمیز تر است. بعد از اتمام هر ماموریت باید تمام لباس راحت

  کنید.
 

به طور مرتب کارت در صورت امکان در حین ماموریت از پول نقد و اسکناس استفاده نکنید و  •

 کیف پول و کیف دستی خود را تمیز کنید.  بانکی، 
 

https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-51879695/coronavirus-why-we-touch-our-faces-and-how-to-stop-it
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext
https://www.wabi.tv/content/news/Wearing-contact-lenses-Doctors-say-you-may-want-to-swtich-to-glasses-569292131.html
https://www.wabi.tv/content/news/Wearing-contact-lenses-Doctors-say-you-may-want-to-swtich-to-glasses-569292131.html


های خود را در فضای باز انجام دهید. اگر الزم بود در مکان دربسته همیشه سعی کنید مصاحبه  •

   ی باز.جایی را انتخاب کنید که هوا جریان داشته باشد مثال کنار پنجره مصاحبه بگیرید، 
 

ی  ی نقلیه داشته باشید. در ساعات شلوغی از وسایل نقلیه ماموریت وسیله برای رفتن و بازگشت از  •

های خود را ی حاوی الکل دست عمومی استفاده نکنید و به هنگام پیاده شدن با ژل ضدعفونی کننده 

کنید، توجه داشته باشید که حضور یک ی شخصی خود تردد میضدعفونی کنید. اگر با وسیله نقلیه 

 تواند موجب انتقال بیماری به سایر افراد داخل خودرو شود. شین می فرد مبتال در ما
 

هایی را برای استراحت در نظر بگیرد و به سطح انرژی و میزان خستگی خود  در حین کار زمان  •

ی رعایت مسائل بهداشتی  افراد خسته در زمینه توجه کنید. در نظر داشته باشید که احتمال اشتباه 

گیرید که ممکن است افراد مجبور باشند برای رفتن به سرکار و بازگشت به بیشتر است. در نظر ب

  رانندگی کنند. های طوالنی خانه مسافت 
 

قبل از رفتن، در هنگام حضور و پس از ترک مناطق آلوده مطمئن شوید دستهایتان را با آب داغ و  •

  اید.صابون شسته
 

تنگی نفس به روش دریافت خدمات پزشکی فکر  در صورت بروز عالیم بیماری به ویژه تب و  •

کنند خود را قرنطینه کنید تا بیماری به دیگران منتقل  کنید. اغلب مراجع بهداشتی دولتی توصیه می

ای هستید که آمار مبتالیان کرونای آن باالست در نظر داشته باشید که هنگام  منطقه  نشود. اگر در

مواجه خواهید شد و این خطر آلوده شدن شما به   ۱۹-به کویید رفتن به مراکز درمانی با افراد مبتال 

 برد.کرونا را باال می
 

 فقط گوشت و تخم مرغ پخته استفاده کنید.  •
 

 امنیت وسایل کار

 

از طریق وسایل کار آلوده جدی است. همواره باید از یک سیستم اصولی  ۱۹-خطر شیوع کویید

 برای تمیز و ضدعفونی کردن پیروی کنید: 

 

ی امن از شوند برای ضبط صدا از فاصله هایی که به لباس وصل میبه جای میکروفن •

  ( و دسته بوم استفاده کنید.directionalهای هدایتی )میکروفون
 

های خود را ضد عفونی کرده و با آب داغ و مواد در پایان هر ماموریت پوشش اسفنجی میکروفن •

وکش میکروفن و پیشگیری از انتقال آلودگی به سطوح برای درست برداشتن رشوینده تمیز کنید. 

تا جای ممکن از دیگر حتما نکات راهنما و آموزشی موجود در این زمینه را مشاهده کنید. 

 استفاده نکنید.  تر است، های بادگیر که تمیز کردنشان سخت پوشش
 

ارزان قیمت استفاده کنید تا بتوانید به دید یکبار مصرف به  هر جا ممکن بود از هندزفری توگوشی •

تمیز و ضدعفونی   ها را قبل و بعد از استفادهآنها نگاه کنید مخصوصا برای میهمانان. توگوشی 

 کنید. 
 



 از لنز تله استفاده کنید تا به راحتی بتوانید فاصله ایمن را رعایت کنید. •
 

  ممکن بود از وسایل قابل حمل و بدون سیم استفاده کنید. اهر ج •
 

نحوه جمع کردن وسایل کار پس از اتمام ماموریت را در نظر داشته باشید. وسایل خود را    •

مثال داخل چمدان  ی خود بگذارید و درب آن را ببندید. ) نکنید و همه چیز را داخل محفظه   رها

 تر است. ( و تمیز نگه داشتنش راحت پرواز هارد قرار دهید که تمیز کردن
 

در صورت امکان، موقع کار روی وسایل پوشش یا محافظ پالستیکی بکشید. این کار سطحی که    •

تر در معرض آلودگی قرار می گیرد را کاهش داده و تمیز و ضدعفونی کردن وسایل را راحت

  کند.می
 

کار به شارژ کردن چیزی نیاز پیدا نکنید و باتری یدکی شارژ شده به همراه داشته باشید تا هنگام  •

 احتمال آلودگی از این طریق را از بین ببرید. 
 

پاک کرده و سپس    Meliseptolهای مرطوب ضد میکروبی نظیر ی وسایل خود را با دستمالهمه •

تبلت، کابل،   خوب تمیز کنید. وسایلی که باید ضدعفونی شود عبارتند از گوشی تلفن همراه،

 آویز گردن. و بندایرفون توگوشی، لپ تاپ، هارد خارجی، دوربین، کارت خبرنگاری دوشاخه، 
 

اند. حتما  پس از بازگشت به محل کار، دوباره مطمئن شوید تمام وسایل همراه تان ضدعفونی شده   •

از قبل مسئول بخش وسایل کار را کامال در جریان قرار داده و اطمینان حاصل کنید که نحوه  

ن  اند. مطمئن شوید تمام وسایل به مسئول تمیز کردنشادرست تمیز کردن این وسایل را آموزش دیده 

 اند. اند و همینطوری رها نشده بازگردانده شده 
 

اید را به کمک افرادی که برای این کار ای که در ماموریت استفاده کرده ی نقلیه داخل وسیله  •

های در، فرمان، دنده، ترمز اند کامال و به طور اساسی تمیز کنید. تمیز کردن دستگیره آموزش دیده 

های شیشه باالبر  یا دکمه  کمربند ایمنی، داشبورد، دستگیره  های بغل، تکیه گاه سر،دستی، آینه 

 فراموش نشود.

 

 نظافت وسایل الکترونیکی

 

حتما قبل از اقدام به تمیز کردن این  نکات زیر راهنمائی برای تمیز کردن وسایل الکترونیکی است.

 راهنمای آن را مطالعه کنید. وسایل، دفترچه

ها ، لوازم جانبی و منابع برق  ی سیم همیشه دوشاخه را از پریز خارج کنید و مطمئن شوید همه •

  اید.رسانی را جدا کرده 



  

های ی شوینده که دانه آب ژاول و پودرها مایعات را از وسایل خود دور نگه دارید و از اسپری،  •

 زنند. ریز و زبر دارند استفاده نکنید چون به احتمال قریب به یقین به وسایل شما آسیب می 
 

 هیچ گاه اسپری تمیز کننده را مستقیما روی وسایل نپاشید.  •
 

 ضد خش و غیر پرزدار استفاده کنید. های نرم، فقط از پارچه  •
 

نمناک کنید. سپس کمی صابون به آن بزنید و با    یاپارچه را خیس نکنید، فقط کمی مرطوب  •

 خود پارچه را بسایید تا صابون جذب آن شود.   دستان
 

 ی مورد نظر را تمیز کنید. به طور کامل چند بار وسیله  •
 

 سوکت گوشی یا کیبورد نشود.  توجه کنید که رطوبت وارد سوکت شارژ، •
 

 تمیز و خشک بگیرید.  ی نرم،ی وسایل خود را با یک پارچه رطوبت همه •
 

های کنند برای پاک کردن سطوح سخت و غیر متخلخل از دستمال برخی از سازندگان توصیه می  •

 درصد استفاده شود. ۷۰مرطوب حاوی الکل ایزوپروپانول 
 

آن رجوع کنید زیرا برخی مواد  یهای سازنده قبل از ضدعفونی کردن وسایل خود، ابتدا به توصیه  •

 توانند به وسایل الکترونیکی آسیب بزنند.ضدعفونی کننده می 
 

 رجوع کنید. مقاله توانید به این تر در این زمینه میبرای اطالعات کامل

 

 ( پزشکیPPEتجهیزات حفاظت شخصی )
 

ی درست پوشیدن و درآوردن تجهیزات حفاظت شخصی پزشکی )نظیر دستکش یکبار مصرف، الزمه

یکبار مصرف( های کفش روکشی محافظ و ماسک صورت، پیشبند یا شلوار رکابی یا لباس یکپارچه

کلیک  اینجا در این زمینه CDCهنمای های ایمنی است. لطفا برای دریافت نکات راپایبندی دقیق به توصیه 

در صورت وجود ها کوتاهی نکنید. احتمال آلودگی متقابل باالست لذا در اجرای دقیق این توصیهکنید. 

 های الزم را ببینید. کرده و آموزش کمترین تردید، قبل از رفتن به ماموریت با افراد متخصص مشورت

 

تجهیزات حفاظت شخصی پزشکی با کمبود مواجه هستند و   توجه داشته باشید که در بسیاری از کشورها 

  منجر شود. آنهااستفاده از این نوع تجهیزات ممکن است به نایابی 

ید حداقل  های معتبر استفاده کنید و مطمئن شوفقط از تجهیزات حفاظت شخصی پزشکی مارک  •

گزارش کرده شبکه الجزیره استانداردهای الزم در این تجهیزات رعایت شده باشد. توجه کنید که 

https://www.androidauthority.com/how-to-clean-your-phone-disinfect-devices-1092511/
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/netherlands-recalls-defective-masks-imported-china-200329141715106.html


تجهیزات تقلبی اخطار   یهم درباره اینترپلستند و برخی از تجهیزات حفاظت شخصی معیوب ه

 توانید پیدا کنید. می  اینجاهای معتبر تجهیزات حفاظت شخصی را داده است. نام برخی از مارک 
 

در هنگام بازدید یا کار در مناطق آلوده به ویروس مانند مراکز درمانی از دستکش محافظ استفاده   •

ه دستکش نیتریل بهتر از دستکش التکس در برابر ویروس کرونا مقاومت دارد. کنید. توجه کنید ک

 استفاده از دو جفت دستکش روی هم ایمنی را باالتر می برد.
 

پرخطر مانند مراکز درمانی گزارش تهیه می کنید، استفاده از تجهیزات   یاگر از یک منطقه  •

حفاظت شخصی پزشکی مانند لباس محافظ یکپارچه و ماسک کامل صورت حتما الزم خواهد 

  بود.
 

های کفش ضد آب بسته به نوع ماموریت ممکن است الزم باشد از کفش یکبار مصرف یا روکش •

به محض ترک این اماکن با دستمال مرطوب پاک کرده یا بشویید.  استفاده کنید که هر دو را باید 

و هرگز  بیندازیدکنید آن را قبل از ترک این اماکن دور اگر از روکش ضد آب کفش استفاده می 

  دوباره استفاده نکنید.
 

های محافظ پزشکی را زیر نظر فرد آموزش داده پوشیده و از تن خارج کنید  شود لباس توصیه می •

ها در معرض ابتال به ه کنید که ممکن است در حین پوشیدن و از تن خارج کردن این لباس و توج

که توسط سازمان خدمات درمانی ایرلند تهیه شده است، ممکن است   فیلم  ویروس قرار بگیرید. این

نباید جایگزین آموزش دیدن در این زمینه یا نظارت فرد کارشناس  مفید باشه گرچه دیدن این فیلم 

 شود.
 

های کفش یکبار هرگز دستکش یکبار مصرف، لباس محافظ یکپارچه پیش بند محافظ و روکش •

که قرار است دوباره مصرف شود باید اول درست  ایهر وسیلهمصرف را دوباره استفاده نکنید. 

ضدعفونی شود. قبل از ترک یک مکان آلوده مطمئن شوید که تجهیزات حفاظت شخصی پزشکی  

 آلوده به روش صحیح دور انداخته شوند. 

  

  ماسک صورت

 

 

اتفاق آرا   ی اینکه آیا افرادی که عالئم کرونا ندارند الزم است ماسک بزنند یا نهدر حال حاضر درباره

پوشش صورت  کند که افراد هنگام بیرون رفتن دهان و بینی خود را باتوصیه می CDCوجود ندارد. 

  سازمان بهداشت جهانی. البته مواجه هستند نه ماسک پزشکی و جراحی که با کمبود -ای بپوشانند پارچه

 معتقد است که ماسک زدن برای افرادی که عالئم کرونا ندارند الزم نیست مگر اینکه مسئوالن محلی غیر

-از این را گفته باشند یا در اماکن پر خطر نظیر بیمارستان هستید یا اینکه از فرد مشکوک به کویید

  کنید.پرستاری می۱۹

 

تواند منجر به ابتال به کرونا شود. جدیدترین  این نگرانی وجود دارد که استفاده ناصحیح از ماسک خود می

دهد که تا یک هفته بعد از قرار گرفتن در معرض کرونا، مقدار قابل ی النست نشان می نشریه  تحقیق

در آوردن  های این تحقیق، ماند. بر اساس یافته تشخیصی از این ویروس روی ماسک جراحی باقی می 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
https://www.businesswire.com/news/home/20160905005103/en/Top-9-Vendors-Personal-Protective-Equipment-Market
https://www.youtube.com/watch?v=4BDplwtfRps
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-faq.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext


-تواند منجر به ابتال به کویید آن و یا لمس صورت هنگام استفاده از ماسک می  ماسک یا استفاده مجدد از

  شود. ۱۹

 

 های زیر را رعایت کنید: زنید سعی کنید توصیه اگر ماسک می 

 

 

های تنفسی  ( بهتر از ماسکFFP3)یا   N95های ، ماسکدر صورت لزوم استفاده از ماسک  •

  است.
 

ندارد.   های آن وجودمطمئن شوید ماسک کامال بینی و چانه را پوشانده و راه نفوذ هوا از کناره •

  موهای صورت را مرتب اصالح کنید تا مطمئن شوید ماسک به خوبی به صورت چسبیده است.
 

از دست زدن به جلوی رعایت نکات ایمنی مربوط به استفاده از ماسک صورت ضروری است.  •

هنگام استفاده  و برای برداشتن ماسک، آن را از پشت سر گرفته و بردارید.  ماسک خودداری کنید

از ماسک از جا به جا کردن آن خودداری کنید مگر اینکه واقعا ضروری باشد. اگر دستانتان به  

  را بشویید. آنها  داشتتماس ماسک 

 

استفاده مجدد از ماسک یکبار مصرف خطرناک است. ماسک استفاده شده را همیشه داخل یک  •

 .بیندازیدکیسه در بسته 
 

های های خود را با آب داغ و صابون بشویید یا از ضدعفونی کننده پس از برداشتن ماسک، دست  •

  داشته باشند( استفاده کنید . درصد ایزوپروپانول ۷۰درصد الکل اتانول یا  ۶۰الکلی )که بیش از 

 

 به محض این که احساس کردید ماسک مرطوب شده است، آن را تعویض کنید.  •
 

کند و در کنار آن به خاطر داشته باشید که استفاده از ماسک تا حدی به حفظ سالمت شما کمک می   •

تان را مرتب با آب داغ و صابون بشویید و از دست زدن به صورت مخصوصا هایحتما باید دست 

 ها بپرهیزید. دهان، چشم، بینی و گوش
 

  قیمتش زیادباشد و یا  کمیابسک صورت توجه کنید که بسته به موقعیت مکانی شما ممکن است ما •

 شده باشد. 
 

 امنیت دیجیتال

 

ت اینترنتی  با افزایش حمال ۱۹-های مربوط به کوییدروزنامه نگاران ممکن است به خاطر گزارش  •

را مرور  CPJمحافظت از خود در برابر حمالت«  بهترین راهکارهایمواجه شوند. مطالب بخش 

 کنید. 
 

https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/masks-and-n95-respirators#s3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
https://www.nytimes.com/article/face-masks-coronavirus.html
https://eu.usatoday.com/story/money/2020/03/03/coronavirus-hand-sanitizer-face-masks-price-gouging-amazon-walmart-ebay/4933920002/
https://cpj.org/2018/11/digital-safety-protecting-against-online-harassmen.php


 ۱۹-از نظارت امنیتی برای ردگیری شیوع کویید  ایهای فناوری بطور فزاینده ها و شرکتدولت •

« را تولید کرده است .  پگاسوسشود که »می NSOگروه شامل کنند. این مورد استفاده می 

هدف قرار دادن از آن برای  Citizen Lab»پگاسوس« یک جاسوس افزار است که به گفته 

ی ادامه  های مدنی درباره ی آزادی های فعال در حوزهاستفاده شده است. گروه روزنامه نگاران

اند. سازمان  ده های نظارتی پس از پایان یافتن بحران کرونا ابراز نگرانی کراستفاده از این شیوه 

 کند.خود دنبال می وبگاهالملل این تحوالت جهانی را در شفافیت بین
 

 های مربوط به آن درنگیا دانلود فایل  ۱۹-های مربوط به کویید قبل از کلیک کردن روی لینک  •

افراد خالفکار با سوءاستفاده از بحران کرونا  ، بنیاد مرز الکترونیکی ی کرده و فکر کنید. به گفته 

تواند  دهند که این میها را هدف قرار میچیده افراد و سازمانو هراس جهانی با حمالت فیشینگ پی 

  های شما منجر شود.به نصب بدافزار بر روی دستگاه 
 

ها ، و یا پیام رسانهای اجتماعیشبکهدر  ۱۹-های مربوط به کوییدهنگام کلیک کردن روی لینک  •

هایی هدایت کنند که دستگاه  احتیاط به خرج دهید چون برخی از آنها ممکن است شما را به وبگاه 

 کند. شما را به بدافزار آلوده می 
 

 باج افزار هستند.  Tracker-COVID 19یر ها نظتوجه داشته باشید که برخی اپلیکیشن  •
 

ی ی تهیه شده توسط منابع معتبر مانند سازمان بهداشت جهانی درباره گزارش شده است که نقشه  •

شما را به   هایگذرواژه توانند حاوی بدافزارهایی هستند که می۱۹-تعداد موارد مبتال به کویید

 سرقت ببرند. 
 

هشیار  به آن پرداخته است،  روزنامه گاردینها که نسبت به اطالع رسانی غلط توسط حکومت  •

ی پذیرش اطالعات در زمینه  بی بی سیو هم  سازمان بهداشت جهانیم باشید. عالوه بر این، ه

برای تمیز شایعات از واقعیات   راهنمایی.در وبگاه سازمان بهداشت جهانی اندداده  هشداراشتباه 

 مربوط به ویروس کرونا در دسترس قرار دارد.
 

شود با احتیاط  به اشتراک گذاشته می  هاپیام رسان رکه د ۱۹-نسبت به مطالب مربوط به کویید  •

 برخورد کنید چون ممکن است حاوی اخبار کذب و اطالعات غیر واقعی باشند. 
 

 (AIهوش مصنوعی )توسط  ۱۹-کویید توجه داشته باشید که در فیسبوک مطالب مربوط به •

مطالب مربوط به این بیماری   اشتباهیشود و نه افراد حقیقی و این امر منجر به حذف بازبینی می 

 شده است. 
 

مربوط به آن مطالعه کنید تا بدانید این نوع  حریم شخصیی جلسات آنالین و مشکالت درباره •

به کدام بخش از اطالعات شما دسترسی دارند   کنند، ای از اطالعات شما می ها چه استفاده سرویس

کنند، برخی  هستند. توجه کنید که به دلیل افزایش تعداد افرادی که از منزل کار می امنو تا چه حد 

 اند.قرار گرفته هکرهاها هدف از سرویس
 

که با دقت پوشش خبری   ی کشورهای اقتدارگرایینسبت به مخاطرات گزارش کردن درباره •

 CPJهشیار باشید. همانطور که  کنند یا ارسال گزارش از این کشورها،را رصد می ۱۹-کویید

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/surveillance-company-nso-supplying-data-analysis-to-stop-virus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/surveillance-company-nso-supplying-data-analysis-to-stop-virus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/surveillance-company-nso-supplying-data-analysis-to-stop-virus
https://cpj.org/2019/11/cpj-safety-advisory-journalist-targets-of-pegasus-.php
https://citizenlab.ca/2019/03/nso-spyware-slain-journalists-wife/
https://citizenlab.ca/2019/03/nso-spyware-slain-journalists-wife/
https://privacyinternational.org/examples/tracking-global-response-covid-19
https://www.eff.org/es/deeplinks/2020/03/phishing-time-covid-19-how-recognize-malicious-coronavirus-phishing-scams
https://www.bbc.co.uk/news/technology-51838468
https://www.bbc.co.uk/news/technology-51838468
https://www.bbc.co.uk/news/technology-51838468
https://www.businessinsider.com/coronavirus-fake-app-ransomware-malware-bitcoin-android-demands-ransom-domaintools-2020-3?r=US&IR=T
https://krebsonsecurity.com/2020/03/live-coronavirus-map-used-to-spread-malware/
https://krebsonsecurity.com/2020/03/live-coronavirus-map-used-to-spread-malware/
https://krebsonsecurity.com/2020/03/live-coronavirus-map-used-to-spread-malware/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/russian-media-spreading-covid-19-disinformation
https://www.bbc.co.uk/news/world-51429400
https://www.bbc.co.uk/news/world-51735367
https://www.bbc.co.uk/news/world-51429400
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.politico.com/news/2020/03/16/coronavirus-fake-news-pandemic-133447
https://cpj.org/blog/2020/04/cpj-partners-call-on-social-media-and-content-shar.php
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/18/covid-19-fallout-why-is-facebook-wrongly-removing-legitimate-content/
https://www.eff.org/deeplinks/2020/03/what-you-should-know-about-online-tools-during-covid-19-crisis
https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/
https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/27/trolls-zoom-privacy-settings-covid-19-lockdown
https://cpj.org/tags/COVID-19


پنهان کرده  ممکن است تالش کنند میزان شیوع کرونا را  هابرخی از حکومت  گزارش کرده است،

  کنند. سانسورها را و در این راستا رسانه 
 

 بزه و امنیت جسمی در حین ماموریت

 

است و هر روز به تعداد افرادی که کار خود را از دست   سقوطاکنون که اقتصاد جهانی رو به  •

  شود، احتمال افزایش جرم باال رفته است.کنند افزوده می دست و پنجه نرم می فقرداده و با 
 

اند و نیروهای انتظامی با کمبود امکانات مواجه هستند. این بسیاری از مناطق شهری متروکه شده  •

 خطر وجود دارد که مجرمین از این موقعیت سوءاستفاده کنند. امنیت خود را بدیهی فرض نکنید، 

و در   هاند، به آنها هتاکی شد گوید توسط مجرمان هدف قرار گرفتهبرخی از روزنامه نگاران می

 اند.قرار گرفته ضرب و شتمبرخی موارد مورد 
 

ی گزارش از مناطق روستایی احتیاط کنید. مردم این مناطق از ترس اینکه  مخصوصا هنگام تهیه  •

را با خود آورده باشند، ممکن است نسبت به این افراد با سوء ظن و یا   ۱۹-افراد غریبه کویید

 خشونت برخورد کنند. 
 

از  ۱۹-ی اجرای منع تردد مربوط به کوییدتوجه داشته باشید که ممکن است نیروهای انتظامی برا  •

  های الستیکیگلوله و یا  گاز اشک آور  ، استفاده ازخشونت فیزیکیهای خشونت آمیز مانند روش

  استفاده کنند.
 

کنید به خطر احتمالی اعتراض یا شورش زندانیان به  اگر از زندان یا بازداشتگاه گزارش تهیه می  •

 هندوستانو  کلمبیا ، نیجریه  ،ایتالیاکه موارد مشابه در  توجه داشته باشید کما این  ۱۹-شیوع کویید

 اتفاق افتاد. 

  

ایاالت  توجه داشته باشید که میزان ارتکاب جرم ممکن است افزایش یابد زیرا کشورهایی نظیر  •

ها و برای کاهش جمعیت زندان  ایرانو  لندسومالی  ، فلسطین ، اتیوپی ، اندونزی ، ایرلند ، متحده

  اند.جلوگیری از شیوع کرونا اقدام به آزاد کردن زندانیان کرده
 

 برد.را باال می غارتو  سرقتباشید که کمبود مایحتاج خطر در نظر داشته   •
 

خبرنگارانی که در کشورهای اقتدارگرا اخبار مربوط به  اشاره کرده است،  CPJهمانطور که  •

  از کشور هشیار باشند.  اخراجدهند باید نسبت به خطر بازداشت شدن و یا را پوشش می ۱۹-کویید
 

رفتن به ماموریت خارجی سفر کنید )نکات مربوطه در زیر آمده است(   توانید برایاگر هنوز می •

ی وضعیت امنیتی مقصد خود تحقیق کنید. تا به امروز چند مورد نادر از تظاهرات خشونت  درباره

 ،پاکستان ،اسرائیل بولیوی،  ، نیجر ،ایاالت متحده برزیل،  فرانسه ،روسیههایی از آمیز در بخش 

اعتراضات جاری در  ۱۹-گزارش شده است و بحران شیوع کویید اوکراینو  رئونیون، قبرس

  را تشدید کرده است. هنگ کنگو  عراق
 

https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
https://cpj.org/blog/2020/03/citizen-lab-chinese-censorship-coronavirus.php
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-global-economy/global-economy-already-in-recession-on-coronavirus-devastation-reuters-poll-idUSKBN21702Y
https://edition.cnn.com/2020/03/31/business/coronavirus-world-bank-asia-intl-hnk/index.html
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-results?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_keywords=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_orderByCol=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_orderByType=asc&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=11709462%2C11709464&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedStringFilters=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_cmd=get_pdf_dashboard
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-results?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_keywords=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_orderByCol=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_orderByType=asc&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=11709462%2C11709464&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedStringFilters=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_cmd=get_pdf_dashboard
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-results?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_keywords=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_orderByCol=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_orderByType=asc&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedCategories=11709462%2C11709464&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_selectedStringFilters=&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_cmd=get_pdf_dashboard
https://cpj.org/2020/03/gaza-police-assault-journalist-yasser-abu-athara-w.php
https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/kenyan-riot-police-use-tear-gas-clear-crowded-market
https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/kenyan-riot-police-use-tear-gas-clear-crowded-market
https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/kenyan-riot-police-use-tear-gas-clear-crowded-market
https://www.marketwatch.com/story/police-used-rubber-bullets-to-disperse-people-lined-up-outside-a-grocery-store-as-south-africa-hunkers-down-coronavirus-will-hit-poor-residents-hardest-2020-03-31
https://www.marketwatch.com/story/police-used-rubber-bullets-to-disperse-people-lined-up-outside-a-grocery-store-as-south-africa-hunkers-down-coronavirus-will-hit-poor-residents-hardest-2020-03-31
https://www.marketwatch.com/story/police-used-rubber-bullets-to-disperse-people-lined-up-outside-a-grocery-store-as-south-africa-hunkers-down-coronavirus-will-hit-poor-residents-hardest-2020-03-31
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-italy-prison-riots-death-toll-modena-foggia-alfonso-bonafede-a9396311.html
https://dailypost.ng/2020/03/31/breaking-kaduna-prison-inmates-protest-covid-19-outbreak/
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-51999594
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/riot-erupts-in-dum-dum-jail-undertrial-killed-in-firing/articleshow/74753923.cms
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-51947802
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-51947802
https://www.thejournal.ie/prisoners-released-coronavirus-charlie-flanagan-5052634-Mar2020/
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/indonesia-to-release-30000-prisoners-early-amid-virus-concerns.html
https://edition.cnn.com/2020/03/26/africa/ethiopia-pardons-4000-prisoners-over-coronavirus/index.html
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-leader-issues-amnesty-order-amid-covid-19/1775381
http://somalilandstandard.com/somaliland-president-to-pardon-800-prisoners-in-combating-covid-19/
http://somalilandstandard.com/somaliland-president-to-pardon-800-prisoners-in-combating-covid-19/
http://somalilandstandard.com/somaliland-president-to-pardon-800-prisoners-in-combating-covid-19/
https://news.sky.com/story/coronavirus-iran-frees-85-000-prisoners-to-combat-spread-of-covid-19-11958783
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ukraine/robbers-grab-100000-surgical-masks-at-gunpoint-as-ukraine-enters-shutdown-idUSKBN2142WL
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-safrica-looting/crowds-loot-trucks-in-cape-town-a-month-into-covid-19-lockdown-idUKKCN225263
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/2020/03/egypt-expels-guardian-reporter-ruth-michaelson-ove.php
https://www.rferl.org/a/coronavirus-measures-protesters-in-russia-s-north-ossetia-receive-jail-terms/30570274.html
https://news.sky.com/story/coronavirus-lockdown-sparks-riots-in-paris-11975809
https://www.france24.com/en/20200420-brazil-s-bolsonaro-joins-protest-against-stay-at-home-orders
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52359100
https://www.nst.com.my/world/world/2020/04/586047/riots-erupt-niger-capital-over-covid-19-curfew
https://newslagoon.com/the-quarantine-unleashed-protests-in-the-popular-neighborhoods-of-bolivia/11700/
https://newslagoon.com/the-quarantine-unleashed-protests-in-the-popular-neighborhoods-of-bolivia/11700/
https://newslagoon.com/the-quarantine-unleashed-protests-in-the-popular-neighborhoods-of-bolivia/11700/
https://www.nytimes.com/2020/03/19/world/middleeast/israel-convoy-protest-netanyahu.html
https://tribune.com.pk/story/2182703/1-labour-colony-residents-larkana-protest-isolation-ward/
https://www.dw.com/en/cyprus-protesters-police-clash-at-closed-checkpoint/a-52678119
https://www.dw.com/en/cyprus-protesters-police-clash-at-closed-checkpoint/a-52678119
https://safetyatsea.net/news/2020/cruise-passengers-met-with-violent-protests-in-reunion-over-covid-19/
https://112.international/video/covid-19-hysteria-protests-in-central-ukraine-over-citizens-under-quarantine-1391-1391.html
https://www.timesofisrael.com/iraq-coronavirus-outbreak-throws-fresh-fuel-on-protests/
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049696/new-strain-resistance-how-coronavirus-crisis


  سفر خارجی برای ماموریت

 

های متعددی همراه هستند و دیگر به ندرت  جهانی سفر، سفرهای بین المللی با چالش  هایبه دلیل ممنوعیت 

  های زیر توجه کنید:به توصیه  افتند. اگر انجام ماموریت خارجی هنوز ممکن است،اتفاق می 

 

ی خود را شناسایی کنید. توجه داشته باشید که کارکنان تمام مراکز درمانی محل انجام وظیفه  •

 ، هندوستانمت ممکن است بدون اخطار قبلی دست به اعتصاب بزنند همانطور که در ی سالحوزه

تجهیزات حفاظت شخصی ممکن است  اتفاق افتاد. دسترسی به  پاپوآ گینه نو و ساحل عاج زیمبابوه، 

 محدود یا غیر ممکن باشد. 
 

های الزم را زده و داروهای پیشگیرنده را مصرف کرده خود واکسن  مقصددقت کنید که برای  •

باشید. سعی کنید واکسن آنفوالنزا بزنید تا اگر بیمار شدید نسبت به عالیم احتمالی دچار سردرگمی  

  نشوید.
 

اند. این ی سفر خارجی هشدارهای سفر داده سفر خود را بررسی کنید. اغلب کشورها درباره یبیمه  •

شود. می فرانسه وزارت خارجه و  وزارت خارجه آمریکا ، وزارت خارجه انگلستانموارد شامل 

داشته  ۱۹-ی سفری پیدا کنید که پوشش کوییدتوجه داشته باشید که ممکن است نتوانید بیمه

 باشد.
 

ای که قصد شرکت در آن را دارید را بررسی کنید و در نظر داشته باشید که  وضعیت هر برنامه •

د ممنوع اعالم  کشورهای زیادی تجمعات عمومی را کال یا برای بیش از تعداد معینی از افرا

 اند. کرده
 

بررسی کنید که آیا مقصد شما شامل ممنوعیت سفر شده است یا ممکن است بشود. از این به بعد   •

 های سفر بیشتری برای اتباع خارجی وضع شود. ممکن است ممنوعیت یا محدودیت 
 

و یا  برای مواقع اضطراری برنامه داشته باشید. در نظر بگیرید که مراکز شهری، مناطق خاص  •

کل یک کشور ممکن است بدون اخطار قبلی قرنطینه کامل یا مشمول ممنوعیت تردد شود. برخی 

ها و کارفرمایان سطح آمادگی خود را برای تخلیه کارمندانی که در کشورهای مختلف  از سازمان

 اند. مستقر هستند، افزایش داده 
 

ن به بعد ممکن است مرزهای بیشتری اند. از ایزیادی در سراسر جهان بسته شده  مرزهای زمینی •

 ی شما برای مواقع اضطراری لحاظ شود.بسته شوند. این امر هم باید در برنامه 
  

ای و همچنین سایر مراکز و منطقه  های بین المللیاگر بیمار هستید مسافرت نکنید. اغلب فرودگاه  •

کنند. مسافران هنگام ورود به طور حتم آزمایش و یا  حمل و نقل، مسافران را غربالگری می

 شوند.قرنطینه اجباری شده و یا ملزم به خود انزوایی می 
 

های موجود برای های هواپیمایی گزینه توجه داشته باشید که به دلیل لغو پروازها توسط شرکت  •

  به مقاصد مختلف یا از مقاصد مختلف به شدت کاهش یافته است. سفر
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020


 ۱۹-دهند که کوییدنشان می های خبریگزارشی قابل استرداد خریداری کنید. های هواپیما فقط بلیط  •

 های هواپیمایی تحمیل کرده است. ضرر مالی شدیدی را بر بسیاری از شرکت
 

های در نظر بگیرید چه وسایلی را ممکن است نیاز داشته باشید با خود ببرید. بنا بر گزارش  •

رسیده برخی از کاالها از جمله ماسک، ژل ضد عفونی کننده دست، صابون، کنسرو و دستمال  

اند. توجه  این اقالم روی آورده انبار کردناند و به دلیل هراس از کرونا مردم به ایاب شده توالت ن

ممکن است وضعیت کشور مقصد  ۱۹-یا کمبود کارگران به خاطر ابتال به کویید  اعتصابکنید که 

 شما را بدتر کند. 
 

که ذخایر آب محدودی دارند ممکن است با افزایش تقاضا و   اردنتوجه کنید که کشورهایی مانند  •

  کمبود امکانات مواجه شوند.
 

وضعیت روادید برای کشور مقصد خود را بررسی کنید و توجه داشته باشید که بسیاری از   •

 اند. کنند و روادیدهای صادر شده را به حالت تعلیق درآورده کشورها دیگر روادید صادر نمی
 

ی خواهد یا نه. چند نمونه ندارید می ۱۹-ببینید کشور مقصد شما گواهی سالمتی که نشان دهد کویید  •

 ا مشاهده کنید. اینجتوانید  آن را می
 

های بین المللی  ی سفر انعطاف پذیری داشته باشید و زمان بیشتری را برای گذر از فرودگاهبرنامه •

کنند. این  کرده و دمای بدنشان را اندازه گیری می  غربالگریدر نظر بگیرید چون مسافران را 

 کند. های اتوبوس هم صدق میها و ترمینالهای راه آهن ، بنادر،اسکله ی ایستگاه نکته درباره 
 

روز نگه دارید و توجه داشته باشید که برخی کشورها فقط  ی مقصد خود اطالعاتتان را به درباره •

 دهند.های خاصی را میها و پایانه ها اجازه ورود به فرودگاه به برخی ملیت 
 

اید را برای دریافت اخبار مربوط به منع تردد  مرتب منابع خبری کشوری که به آن سفر کرده •

 شهری رصد کنید.
 

 

 پس از ماموریت

 به طور مرتب بررسی کنید و مراقب بروز عالیم بیماری باشید.  وضعیت سالمت خود را •

پس از هر نوع ماموریت پرخطر به احتمال قریب به یقین زیاد مجبور به خودقرنطینگی خواهید   •

 های دولتی در این باره رجوع کنید. شد. لطفا به توصیه 
 

ا یا مقصد شما پروتکل  را رصد کنید تا اگر در مبد ۱۹-اخبار و اطالعات جدید مربوط به کویید  •

 قرنطینه و ایزوله اعمال شده باشد، از آن مطلع شوید. 
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ی تماس  ای نام و شماره بسته به میزان شیوع بیماری در کشوری که هستید، سعی کنید در دفترچه  •

اید را ثبت کنید.  روز پس از بازگشت از سفر با آنها در تماس نزدیک بوده  ۱۴تمام افرادی که تا 

 روز عالئم کرونا، این دفترچه به ردیابی افراد در معرض خطر کمک خواهد کرد.در صورت ب
 

  در صورت بروز عالیم بیماری:

 

بودند، مدیران خود  خفیفهم که این عالیم  رهر چقدرا پیدا کردید یا داشتید،  ۱۹-عالیم کوییداگر  •

ی  قطه را در جریان قرار دهید. با این افراد همکاری کنید تا روش مناسبی برای انتقال شما از ن

 خودتان سوار تاکسی نشوید.تان پیدا کنید. پایان ماموریت به خانه 
 

را رعایت  CDCو  سازمان بهداشت جهانی هایبرای محافظت از خود و افراد جامعه توصیه  •

 کنید. 
 

از خانه خارج نشوید.   یک هفتهنی که عالیم بیماری در شما ظاهر شد تا به خانه بروید و از زما •

این کار به حفظ سالمت جامعه اطرافتان در مدت زمانی که به شدت قابلیت انتقال بیماری به  

 کند.کمک می دیگران را دارید، 
 

وستان و د برای این مدت از قبل برنامه داشته باشید و از دیگران کمک بگیرید. از کارفرما، •

اعضای خانواده بخواهید که چیزهایی که الزم دارید را خریداری کرده و پشت در خانه تان 

 بگذارند. 
 

 از افراد داخل خانه تان تا حد ممکن دو متر فاصله بگیرید.  •
 

 در صورت امکان تنها بخوابید.  •
 

توانید  می  اینجاروز خود را قرنطینه کنند.   ۱۴کنید، همه این افراد باید تا اگر با دیگران زندگی می  •

راهنمای خوبی در این زمینه پیدا کنید. برای جلوگیری از آلودگی متقابل باید نکات خاصی در  

  هنگام استفاده از حمام و دستشویی و آشپزخانه رعایت شود.
 

  ثانیه با آب داغ و صابون بشویید. ۲۰های خود را به طور مرتب و کامل و به مدت دست •
 

 دوری کنید.  ای دارند، حد ممکن از افراد آسیب پذیر مانند سالمندان و آنهایی که بیماری زمینه  تا •
 

الزم نیست برای خود قرنطینگی با مسئوالن بهداشتی تماس بگیرید مگر اینکه عالیم شما در مدت  •

 ایزوله بودن بدتر شود. 
 

و امنیت روانی از جمله در  دیجیتالی امنیت جسمی، ، اطالعات اساسی درباره CPJنالین آ کیت امنیتی

های خبر را در اختیار روزنامه نگاران و اتاق  انتخابات و  اعتراضات مدنیزمان پوشش اخبار مربوط به 

 دهد.قرار می
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