કોરોના મહામારીન ું રરપોરટિંગ કરતા પત્રકારોની સરક્ષા માટે સીપીજેની ખાસ સ ૂચના
વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)એ કોવિડ-19 (નોિેલ કોરોનાિાયરસ)ના ફેલાિાને 11 માર્ચ 2020ના રોજ િૈવશ્વક
મહામારી જાહેર કરી દીધો છે . WHOના જણાવ્યા મુજબ આખા વિશ્વમાં કોરોનાથી સંક્રવમત લોકોની સંખ્યામાં સતત
િધારો થઈ રહ્યો છે . કોરોનાને લગતી છે લ્લામાં છે લ્લી માહહતી માટે જ્હોન હોપહકન્સ યુવનિવસિટી કોરોનાિાયરસ
હરસોસચ સેન્ટર એક ભરોસાપાત્ર સ્રોત છે .
આ કટોકટીના સમયમાં આખા વિશ્વના પત્રકારો લોકોને િાયરસ વિષે તથા તેને નાથિાના સરકારના પ્રયાસો
અંગે ર્ોક્કસ માહહતી આપિાની મહત્િની ભ ૂવમકા ભજિી રહ્યા છે . તેનો અથચ એ પણ થયો કે હરપોહટિંગ માટે ટ્રાિેલ
કરતી િખતે, ઈન્ટરવ્યુ લેતી િખતે અને કામના સ્થળે પણ તેમને ઈન્ફેક્શન લાગિાનો ભય રહે છે .
પહરસ્સ્થવતમાં જેમ જેમ પહરિતચન આિતું જશે અને નિી માહહતી આિતી જશે તેમ તેમ લોકો માટે નિી આરોગ્ય
સ ૂર્ના અને મહામારીના સમાર્ાર જે-તે અવધકારીઓ દ્વારા બહાર પાડિામાં આિશે જ. કોરોના સંદભચમાં છે લ્લામાં
છે લ્લી સ ૂર્ના અને પાબંધીઓ અંગે મહામારીનું હરપોહટિંગ કરતા પત્રકારોએ WHO અથિા તો સ્થાવનક આરોગ્ય
સંસ્થા પાસેથી અવધકૃત માહહતી મેળિિી જોઈએ.

રિલ્ડમાું સરક્ષક્ષત કેવી રીતે રહેશો?
હાલ આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય પ્રિાસ કરિા પર પાબંધી છે . આથી તમને મોટા ભાગના અસાઈનમેન્ટ નજીકના ભવિષ્ટ્ય
માટેના અને સ્થાવનક જગ્યાના જ મળશે. હાલ સંજોગો જોતા એિી શક્યતા છે કે બધા એસાઈનમેન્ટ કોઈપણ
પ્રકારની સ ૂર્ના વિના બદલાઈ પણ શકે કે પછી કેન્સલ પણ થઈ શકે. હાલ આખા વિશ્વમાં પહરસ્સ્થવત ઘણી

ઝડપથી બદલાઈ રહી છે .
કોવિડ-19નું હરપોહટિંગ કરનારા પત્રકારોએ સુરક્ષા માટે નીર્ે મુજબની તકેદારી રાખિી જોઈએ.
કામ હાથ ધરતા પહેલા ધ્યાન રાખવાની બાબતો
યુ.એસ સેન્ટસચ ફોર ડીસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ વપ્રિેન્શન (CDC)ના જણાવ્યા મુજબ વ ૃદ્ધ લોકો અને પહેલેથી સ્િાસ્્યને
લગતી સમસ્યા હોય તેિા લોકોને ર્ેપ લાગિાની શક્યતા િધારે હોય છે . જો તમે આમાંથી કોઈપણ શ્રેણીમાં
આિતા હોિ તો તમારે એવું કોઈ કામ હાથ ન ધરવું જોઈએ જેનાથી તમે સામાન્ય લોકોના સીધા સંપકચ માં આિો.
જે મહહલા પત્રકાર ગભચિતી હોય તેમની પણ ખાસ કાળજી લેિાિી જોઈએ.
કોવિડ-19 મહામારીના હરપોહટિંગ માટે સ્ટાફ પસંદ કરતી િખતે મેનેજમેન્ટે અમુક રાષ્ટ્ટ્રના લોકો સાથે દુ વ્યચિહાર
થતો હોિાની બાબત ધ્યાનમાં રાખિી જોઈએ. બઝફીડ અને અદીસ અબાબાની અમેહરકાની એલર્ીની કર્ેરીએ
તાજેતરમાં જ દે શમાં વિદે શીઓ સાથે હહિંસક િતચન થતું હોિાની ર્ેતિણી આપી હતી. મહામારી જેમ જેમ ફેલાશે
તેમ આિી ઘટનાઓ િધુ સામાન્ય થતી જશે.
જો તમે કામ દરવમયાન માંદા પડો, તમારે આઈસોલેશનમાં જિાની જરૂર પડે કે પછી ક્િોરન્ટાઈન (એક જ
જગ્યાએ પ ૂરાઈ રહેવ)ું માં રહેવ ું પડે, લાંબો સમય લોકડાઉન ઝોનમાં રહેવ ું પડે તો મેનેજમેન્ટ ટીમનું શું આયોજન છે
તેની પણ ર્ર્ાચ કરી લો.
માનસસક સ્વાસ્્ય જાળવવા માટેેઃ
જો તમે કોવિડ-19 મહામારીનું હરપોહટિંગ કરતા હોિ તો સ્િાભાવિક છે કે તમારા પહરિારજનોને તમારી ચર્િંતા થાય.
આ કામના જોખમ અને તેમની ચર્િંતા અંગે તેમની સાથે ર્ર્ાચ કરો. જરૂર પડે તો તમારા પહરિારના સભ્યો અને
સંસ્થાના મેહડકલ સલાહકારો િચ્ર્ે િાતર્ીત થાય તેિા પ્રયત્ન કરો. કોવિડ-19થી ગ્રવસત વિસ્તાર કે સ્થળ, ખાસ
કરી મેહડકલ કે આઈસોલેશન િોડચ કે ક્િોરન્ટાઈન ઝોનનું હરપોહટિંગ કરતી િખતે તેની તમારા પર કેિી માનવસક
અસર પડશે તેને પણ ધ્યાનમાં લો. આ આઘાતજનક પહરસ્સ્થવતનું હરપોહટિંગ કરનારા મીહડયાકમીઓ માટે ડાટચ
સેન્ટર ફોર જનાચચલઝમ એન્ડ ટ્રોમા એક સારો સ્રોત છે .
ચેપથી કેવી રીતે બચવ ું અને બીજાને ચેપ લાગતો કેવી રીતે અટકાવવો
ઘણા દે શો અત્યારે સામાજજક અને શારીહરક અંતર જાળિિાના વનયમનો અમલ કરી રહ્યા છે . જો તમે કોઈ
આરોગ્ય સુવિધા, ઘરડા ઘર, માંદા માણસના ઘર, શબઘર, ક્િોરન્ટાઈન ઝોન કે ખીર્ોખીર્ િસ્તી ધરાિતી જગ્યા
(સ્લમ િગેરે), પશુઓના બજાર કે ઉછે ર ગૃહની મુલાકાત લેતા હોિ તો પહેલેથી જ ત્યાં સુરક્ષા માટે શું વ્યિસ્થા છે
તેની ર્કાસણી કરી લો. કોઈ શંકા હોય તો જગ્યાની મુલાકાત લેિાનું ટાળો. ઈન્ફેક્શન ટાળિા માટે જે માનક

સ ૂર્નો આપિામાં આવ્યા છે તે આ મુજબના છે .
●

બધા સાથે કમ સે કમ 2 મીટરનું અંતર જાળિો. જેને શ્વસનતંત્રની કોઈ બીમારીના લક્ષણ દે ખાતા હોય,
ઉધરસ-છીંક આિતી હોય તેનાથી ખાસ બર્ીને રહો.

●

વ ૃદ્ધો, અગાઉથી બીમાર હોય તેિા લોકો, જેને કોરોનાના લક્ષણ દે ખાતા હોય તેિી વ્યસ્ક્તની નજીક રહેતા
લોકો, કોવિડ-19ના દદીઓની સારિાર લેતા સ્િાસ્્યકમીઓ તથા ઘણું િધારે જોખમ હોય તેિા લોકેશન
પર કામ કરતા લોકોના ઈન્ટરવ્યુ લેતી િખતે પત્રકારોએ ખાસ સતકચ રહેવ ું જોઈએ અને સુરચક્ષત અંતર
જાળિવું જોઈએ.

●

તમારા હાથ સાબુ અને ગરમ પાણીથી વનયવમત, વ્યિસ્સ્થત રીતે અને ઘસીને કમ સે કમ 20 સેકન્ડ માટે
ધ ૂઓ. તમારા હાથ વ્યિસ્સ્થત રીતે સ ૂકા થાય તેની પણ તકેદારી લો. તમારા હાથ કેિી રીતે ધોિા અને
સ ૂકિિા તેની ખ ૂબ જ ઉપયોગી માગચદવશિકા WHOની િેબસાઈટ પર ઉપસ્સ્થત છે . જો ગરમ પાણી અને
સાબુ ન હોય તો એન્ટી-બેક્ટેહરયલ જેલ અથિા િાઈપ્સનો ઉપયોગ કરો પરં ત ુ જેટલું જલ્દી શક્ય બને
તેટલું ગરમ પાણી અને સાબુથી હાથ ધ ૂઓ. (સીડીસી આલ્કોહોલ હોય તેિા સેવનટાઈઝરના ઉપયોગની
સલાહ આપે છે જેમાં ઈથેનોલ 60 ટકાથી િધુ અથિા આઈસોપ્રોપેનોલ 70 ટકાથી િધુ હોય.) તેની
જગ્યાએ કોઈ ર્ીલાર્ાલુ સેવનટાઈઝર િાપરશો નહહ અને હાથ ધોિાને બદલે ફક્ત સેવનટાઈઝરનો
ઉપયોગ કરશો નહહ.

●

ઉધરસ ખાતી િખતે કે છીંક ખાતી િખતે તમારો ર્હેરો અને નાક ઢાંકો. તમે જો હટશ્યુ પેપરમાં ઉધરસ કે
છીંક ખાધી હોય તો તેનો િહેલી તકે સુરચક્ષત અને વ્યિસ્સ્થત રીતે વનકાલ કરો. ત્યાર પછી વ્યિસ્સ્થત
રીતે હાથ ધોિાનું ભ ૂલશો નહહ.

●

બીબીસીના જણાવ્યા મુજબ તમારો ર્હેરો, નાક, મોં, કાન િગેરેને સ્પશચ કરિાનું ટાળવું જોઈએ.

●

હાથ વમલાિિા, ભેટિાનું કે હકસ કરિાનું ટાળવું જોઈએ. તેના બદલે કોણી કે પગથી અચભિાદન કરી
શકો.

●

બીજા લોકોના સંપકચ માં આવ્યા હોય તેિા કપ, કાંર્ના િાસણો કે િાસણોમાં ખાિા કે પીિાનું ટાળો.

●

કામ પર જાિ તે પહેલા તમામ ઘરે ણા અને ઘહડયાળ કાઢી નાંખો. એવું જોિા મળયું છે કે કોવિડ-19
િાયરસ જુ દી જુ દી સપાટી પર જુ દી જુ દી સમયાિવધ સુધી જીવિત રહી શકે છે .

●

જો તમે ર્શ્મા પહેરતા હોિ તો તેને સમયાંતરે ગરમ પાણી અને સાબુથી ર્ોખ્ખા કરો.

●

કોરોનાના હરપોહટિંગ િખતે તમે કેિા કપડા પહેરો છો તેના પર પણ ધ્યાન આપો. આસાનીથી સ્િચ્છ થઈ
શકે તેિા કપડા પસંદ કરો. કોઈપણ કામ પછી તમારા કપડા ગરમ કપડામાં હડટર્જન્ટ નાંખીને ધોિા
જોઈએ.

●

તમે કામ પર જિા આિિા માટે કયા િાહનનો ઉપયોગ કરો છો તે પણ ધ્યાનમાં લો. હાલ ભીડ િધારે
હોય તેિા સમયે જાહેર િાહનોમાં પ્રિાસ કરિાનું ટાળો. ઉતરતી િખતે હાથ પર આલ્કોહોલ જેલ

લગાિિાનું ભ ૂલશો નહહ. જો તમે તમારા પોતાના િાહનમાં જ સિારી કરતા હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખો કે
ર્ેપ લાગ્યો હોય એિો એક યાત્રી િાહનની અંદર બીજા પ્રિાસીને ર્ેપ લગાિી શકે છે .
●

હરપોહટિંગની િચ્ર્ે િચ્ર્ે વનયવમત અંતરાલ લો. થાક ન લાગે, ઉજાચસભર રહેિાય તેની ખાસ તકેદારી
રાખો. થાકેલી વ્યસ્ક્ત સ્િચ્છતાના ધોરણો સાથે સરળતાથી બાંધછોડ કરી નાંખે છે . એ પણ ધ્યાનમાં લો કે
લોકો કામની પહેલા અને પછી લાંબા અંતર સુધી પ્રિાસ કરતા હોય છે .

●

તમે સંક્રવમત વિસ્તારમાં પ્રિેશો, ત્યાં હોિ અને ત્યાંથી નીકળો ત્યારે તમારા હાથ ગરમ પાણી અને સાબુથી
ખ ૂબ વ્યિસ્સ્થત રીતે ધોિા જોઈએ.

●

જો તમને કોઈ લક્ષણો દે ખાય, ખાસ કરીને તાિ કે શ્વાસ લેિામાં તકલીફ પડે તો વિર્ારી લો કે તમે
મેહડકલ ટ્રીટમેન્ટ કેિી રીતે લેશો. મોટા ભાગની સરકારી સ્િાસ્્ય સંસ્થાઓ બીજાને ર્ેપ લાગતો
અટકાિિા માટે ક્િોરન્ટાઈનની સલાહ આપે છે . જો તમે ખ ૂબ જ સંક્રવમત વિસ્તારમાં હોિ, ભીડભાડિાળા
ટ્રીટમેન્ટ સેન્ટરમાં ગયા હોિ તો તમને ર્ેપ લાગિાનું જોખમ િધી શકે છે .

●

ફક્ત પકિેલ ુ માંસ અને ઈંડા જ ખાિ.

સાધનોને કેવી રીતે ચેપમક્ત રાખશો?
●

ક્ક્લપ માઈકને બદલે સુરચક્ષત અંતરથી કામ કરતા 'હફશપોલ' માઈક્રોફોનનો ઉપયોગ કરો.

●

દરે ક એસાઈનમેન્ટ પછી માઈક્રોફોન કિરને એકદમ વ્યિસ્સ્થત ધ ૂઓ અને ર્ેપ મુક્ત કરો. ર્ેપ
લાગિાની શક્યતા જ ન રહે તે માટે કિર કેિી રીતે હટાિવું તેની તાલીમ કે માગચદશચન લઈ લો.

●

ઝડપથી અસર કરે તેિા મેચલસેપ્ટોલ જેિા એન્ન્ટમાઈક્રોચબયલ િાઈપ્સથી બધા જ સાધનોને ર્ેપ મુક્ત
કરો. સેલફોન, ટેબલેટ, લીડ, પ્લગ, ઈયરફોન, લેપટોપ, હાડચ ડ્રાઈિ, કેમેરા, પ્રેસ પાસ, કોઈ િસ્તુ સાથે
જોડાયેલી દોરી િગેરે તમામને ર્ેપ મુક્ત કરિાનું ભ ૂલશો નહહ.

●

તમે આ સાધનો પરત કરો ત્યારે તે એકદમ ર્ેપમુક્ત હોય તે િાતની ખાતરી કરી લો. એ િાતની ખાસ
તકેદારી લો કે સાધનોનો ઉપયોગ કરનાર વ્યસ્ક્તને આ અંગે પહેલેથી જાણ હોય અને તેમને આ સાધનો
સુરચક્ષત રીતે કેિી રીતે ર્ેપ મુક્ત કરાય તેની તાલીમ આપિામાં આિી હોય. ખાસ ધ્યાન રાખો કે
કોઈપણ સાધન એમ જ પાછં ન મ ૂકાય. તેને સ્િચ્છ કરિાની જિાબદારી જેની હોય તેની સહી લીધા વિના
સાધનો પાછા ન લેશો.

●

જો તમારી પાસે હડસઈન્ફેક્ટન્ટ ન હોય, છે િટે કોઈ વિકલ્પ ન બચ્યો હોય તો સાધનને અમુક કલાક સુધી
સીધા સ ૂયચપ્રકાશમાં રાખો. યાદ રાખો કે તમારી પાસે કોઈ વિકલ્પ ન બચ્યો હોય ત્યારે જ આ રસ્તો
અપનાિિાનો છે . એ પણ ધ્યાનમાં રાખો કે આનાથી તમારા સાધનોનો કલર ખરાબ થઈ શકે છે અથિા
તો તેની સાધન પર આડઅસર પડી શકે છે .

●

તમે કામ માટે કોઈ િાહનનો ઉપયોગ કરતા હોિ તો ખાતરી કરો કે કામ પતે પછી િાહન તાલીમ પામેલી
ટીમ દ્વારા વ્યિસ્સ્થત રીતે સાફ કરિામાં આિે. દરિાજાના હેન્ડલ, ન્સ્ટયહરિંગ વ્હીલ, બાજુ ના અરીસા, હેડ
રે સ્ટ, સીટ બેલ્ટ, ડેશ બોડચ , બટન, બારી ખોલિાનું હેન્ડલ િગેરેને વ્યિસ્સ્થત સાફ કરિામાં આિે.

તમારી જાતની સુંભાળ કેવી રીતે રાખશો?
કોરોનાના સંક્રમણથી બર્િામાં પસચનલ પ્રોટેન્ક્ટિ ઈસ્ક્િપમેન્ટ (PPE જેિા કે હડસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્ઝ, ફેસ માસ્ક,
સંક્રમણથી બર્ાિે તેિા એપ્રન, હડસ્પોઝેબલ શ ૂઝ કિર) િગેરે અગત્યનો ભાગ ભજિે છે . તેમને સુરચક્ષત રીતે
પહેરિા અને ઉતારિા જોઈએ. સુરચક્ષત રહેિા માટે તેન ું કડક રીતે પાલન થાય તે જરૂરી છે . આ અંગે માગચદશચન
મેળિિા માટે અહીં ક્ક્લક કરો. એક વ્યસ્ક્તથી બીજાને સંક્રમણ લાગિાની શક્યતા ખ ૂબ જ િધારે છે . આથી આ
તકેદારી લેિા અંગે જરાય ઉદાસીન રહેશો નહહ.
તમે કોઈ આરોગ્ય સંસ્થા, શબઘર િગેરે જગ્યાએ ગયા હોિ તો તમારે હડસ્પોઝેબલ જૂતા પહેરિા જોઈએ અથિા
તો ઉપર િોટરપ્ર ૂફ ઓિરશ ૂઝ પહેરિા જોઈએ. તમે લોકેશન પરથી નીકળો એવું તરત જ તેને લ ૂછી કે ધોઈ નાંખો.
તમે િોટરપ્ર ૂફ ઓિરશ ૂઝ પહેરતા હોિ તો તેને જગ્યાએથી નીકળતા પહેલા સુરચક્ષત રીતે હડસ્પોઝ કરો અને ફરી
ક્યારે ય તેનો ઉપયોગ કરશો નહહ.
તમે કોરોનાના દદીની ટ્રીટમેન્ટ ર્ાલતી હોય તેિી આરોગ્ય સંસ્થાની મુલાકાત લેતા હોિ તો સુરક્ષા માટે ગ્લોવ્ઝ
પહેરો. સ્િરક્ષા માટે બૉડી સ ૂટ કે પછી આખો ર્હેરો ઢંકાય તેવ ું માસ્ક પણ જરૂરી બની જાય છે .

િેસ માસ્ક અંગે જરૂરી સ ૂચનો
CDC અને WHO એ િાતથી સંમત છે કે જે લોકોને કોરોનાના લક્ષણ નથી તેમના માટે જયાં સુધી સ્થાવનક
આરોગ્ય અવધકારીઓ ન કહે ત્યાં સુધી માસ્ક પહેરવું જરૂરી નથી. તમે હોસ્સ્પટલ જેિા હાઈ-હરસ્ક વિસ્તારમાં હોિ,
તમે કોવિડ-19નું ઈન્ફેક્શન હોય તેિા શંકાસ્પદ વ્યસ્ક્તની સારિાર કરતા હોિ ત્યારે માસ્ક પહેરવું જરૂરી બની
જાય છે . એ િાત નોંધી લો કે ઘણા દે શોમાં સર્જરીના ઉપયોગમાં િપરાતા PPEનો સપ્લાય ખ ૂટી પડયો છે . આથી
આિા સાધનોના િધુ િપરાશથી તંગી સજાચઈ શકે છે . તમે માસ્ક પહેરતા હોિ તો તમારે નીર્ેની સલાહ ધ્યાનમાં
રાખિી જોઈએ.
●

જો જરૂર પડી તો સામાન્ય રીતે િપરાતા સજર્જકલ માસ્ક કરતા N95 માસ્ક (અથિા FFP2/FFP3) િાપરવું
િધુ સલાહપ્રદ છે . માસ્ક પહેરો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખો કે માસ્ક નાક અને દાઢીના ભાગમાં કોઈ જગ્યા ન
રહે તે રીતે હફટ બેસી જાય. ર્હેરા પરના િાળ વનયવમત શેિ થાય એ િાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

●

માસ્કને સ્પશચ કરિાનું ટાળો. માસ્કને પટ્ટી પરથી જ કાઢો. માસ્કના આગળના ભાગને સ્પશચ કરશો નહહ.

●

માસ્ક કાઢયા પછી હાથ સાબુ અને ગરમ પાણીથી ધ ૂઓ. અથિા તો તેના માટે આલ્કોહોલ ધરાિતા હેન્ડ
સેવનટાઈઝર (જેમાં 60 ટકા કરતા િધુ ઈથેનોલ અથિા 70 ટકા કરતા િધારે આઈસોપ્રોપેનોલ હોય
તેનો) નો ઉપયોગ કરો.

●

માસ્ક જેવું ભીનું થાય કે ભેજિાળં થાય તો તેને નિા, ર્ોખ્ખા, સ ૂકા માસ્કથી બદલી નાંખો.

●

માસ્ક ક્યારે ય ફરી ઉપયાગમાં ન લો. ઉપયોગમાં લેિાયેલા માસ્કને એક થેલીમાં બંધ કરીને ફેંકી દો.

●

હંમેશા યાદ રાખો કે માસ્કનો ઉપયોગ એ સ્િરક્ષણનો ફક્ત એક હહસ્સો છે . તેની સાથે સાથે ગરમ પાણી
અને સાબુથી હાથ ધોયા કરો. તમારા ર્હેરા, આંખો, મોં, કાન અને નાકને અડિાનું ટાળો.

●

કૉટન કે જાળીદાર કપડાના માસ્કનો કોઈપણ સંજોગોમાં ઉવપયોગ કરિો નહહ.

●

યાદ રાખો કે અત્યારે ફેસ માસ્કની તંગી છે અને જગ્યા પ્રમાણે તેની હકિંમતમાં પણ ભારે િધારો નોંધાયો
છે .

રડજીટલ સરક્ષા
●

એ િાત ધ્યાનમાં રાખો કે કોવિડ-19ના હરપોહટિંગના સંદભચમાં પત્રકારો સાથે ઓનલાઈન પણ દુ વ્યચિહાર
થઈ શકે છે . આ માટે સીપીજે (કવમટી ટુ પ્રોટેક્ટ જનાચચલસ્ટ)ની તમારી જાતને એટેકથી કેિી રીતે બર્ાિશો
તેની માગચદવશિકાને અનુસરો.

●

સરકાર અને ટેક કંપનીઓ કોવિડ-19ને ફેલાતો અટકાિિા માટે સિેલન્સનો ઉપયોગ િધારી રહી છે .
તેમાં NSO ગૃપનો સમાિેશ થાય છે . આ એ જ ગૃપ છે જેણે પેગાસસ નામનું સ્પાયિેર બનાવ્યું હતુ.ં
વસહટઝન લેબના જણાવ્યા મુજબ તેનો ઉપયોગ પત્રકારોને ટાગેટ કરિામાં થયો હતો. નાગહરકોના
વિશેષાવધકાર માટે લડતા જૂથોએ ચર્િંતા દશાચિી છે કે આ કટોકટી પ ૂરી થશે પછી આ સિેલન્સ ટેકવનકનો
ઉપયોગ લોકોને ટાગેટ કરિા માટે થશે.

●

ટ્રાન્સપરન્સી ઈન્ટરનેશનલ િૈવશ્વક સ્તરે થતી તજિીજની તેમની િેબસાઈટથી નજર રાખી રહી છે .

●

કોવિડ-19ની માહહતી ધરાિતી કોઈપણ ચલિંક પર ક્ક્લક કરતા પહેલા અથિા તો ડોક્યુમેન્ટ ડાઉનલોડ
કરતા પહેલા થોડો વિર્ાર કરજો. ઈલેક્ટ્રોવનક ફ્રન્ન્ટયર ફાઉન્ડેશનના જણાવ્યા મુજબ હાલ સ્િાસ્્યને
લઈને સજાચયેલી કટોકટી અને તેના ભયનો ઉપયોગ ગુનેગારો સંસ્થાઓ અને લોકોને ટાગેટ કરિા માટે
અને હફવશિંગ એટેક માટે કરી રહ્યા છે . તેનાથી તમારા હડિાઈસમાં કોઈ માલિેર કે િાયરસ ઘ ૂસી શકે છે .

●

કોવિડ-19 ટ્રેકર જેિી ખતરનાક એપથી બર્ીને રહો જે રે ન્સમિેર િાયરસ નાંખી શકે છે .

●

WHO જેિા વિશ્વાસપાત્ર સ્રોત પાસેથી માહહતી લઈને કોવિડ-19 અંગે છે લ્લામાં છે લ્લી માહહતી દશાચિતા
નક્શામાં પાસિડચ ર્ોરિાના માલિેર હોિાનું જાણિા મળયું છે .

●

ગાહડિયને હરપોટચ કયાચ મુજબ સરકાર દ્વારા કોઈ ખોટી માહહતી અપાઈ હોય તો તેના અંગે તકેદારી દાખિો.

બીબીસીએ ભારપ ૂિચક જણાવ્યું છે અને WHOએ ખાસ ર્ેતિણી આપી છે કે કોરોનાને લગતી અને જાહેરમાં
પ્રિતચતી ખોટી માહહતીથી પણ ર્ેતતા રહો. આ અંગે ગેરસમજો દૂ ર કરતી માગચદવશિકા WHOની
િેબસાઈટ પર છે .
●

મેસેજજિંગ એપ પર કોવિડ-19 અંગે પ્રિતચતી માહહતી અંગે ખાસ સર્ેત રહો. તેમાં ખોટા સમાર્ાર કે અફિા
હોઈ શકે છે .

●

ધ્યાન રાખો કે હાલ ફેસબુક પર કોવિડ-19 અંગે જે માહહતી આિે છે તે માણસોને બદલે આહટિહફવશયલ
ઈન્ટેચલજન્સ (AI) દ્વારા ર્ેક થાય છે જે ભ ૂલો કરે છે .

●

જો તમે આપખુદશાહી ધરાિતા દે શમાં કે દે શ વિષે કોવિડ-19 મહામારીનું હરપોહટિંગ કરતા હોિ તો સતકચ
રહેજો. આ હરપોટટચ સ પર બાજ નજર રખાય છે . અમુક સરકાર મહામારીના ફેલાિાને છૂપાિિાના પ્રયત્ન
કરતા હોિાનું અથિા તો મીહડયા હરપોટચ ને સેન્સર કરતા હોિાનું પણ સીપીજેએ જણાવ્યું છે .

કામ દરસમયાન તમારી જાતની રક્ષા કેવી રીતે કરશો?
●

જો તમે જેલ કે અટકાયત કેન્રમાંથી હરપોહટિંગ કરતા હોિ તો તમારે કોવિડ-19નો વિરોધ કરતા કે તેને
લઈને હલ્લો કરતા કેદીઓથી બર્ીને રહેવ ું જોઈએ. તાજેતરમાં જ આિી પહરસ્સ્થવત ઈટાલી, કોલોક્બબયા
અને ભારતમાં જોિા મળી હતી.

●

ધ્યાન રહે કે હિે ગુનામાં િધારો થઈ શકે છે . અમેહરકા, આયલેન્ડ, પેલેસ્ટાઈન, ઈરાન જેિા દે શોએ
જેલમાં ભીડ ઘટાડિા માટે કોવિડ-19 મહામારી દરવમયાન કેદીઓને છોડિાનું ર્ાલુ કયુું છે . જો જ્થો ખ ૂટી
પડે તો ર્ોરી અને લટ
ં ૂ ફાટના કેસમાં િધારો થઈ શકે છે .

●

આપખુદશાહી ધરાિતા દે શોમાં પત્રકારોએ કોવિડ-19 મહામારીના હરપોહટિંગ િખતે અટકાયત કે
ધરપકડના ભય અંગે સતકચ રહેવ,ું સીપીજેએ જણાવ્યું છે .

●

જો તમે આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય એસાઈનમેન્ટ માટે ટ્રાિેલ કરી શકો તો તમે જે જગ્યાએ જઈ રહ્યા છો ત્યાંની
છે લ્લામાં છે લ્લી સુરક્ષાની સ્સ્થવત શું છે તેની ર્કાસણી કરી લો. આજની તારીખ સુધી ઈઝરાયલ, બ્રાચઝલ,
પાહકસ્તાન, સાઈપ્રસ, હરયુવનયન અને યુક્રેઈનમાં અમુક જગ્યાએ હહિંસક હુમલા અને વિરોધના બનાિો
નોંધાયા છે . ઈરાક અને હોંગકોંગમાં હાલ ર્ાલતા વિરોધ કોવિડ-19 મહામારી બાદ િધુ ઉત્તેજજત બન્યા
છે .

કામ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ કરવો પડે તો?
અત્યારે આખી દુ વનયામાં આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય ટ્રાિેલ પર પ્રવતબંધો લાદી દે િામાં આવ્યા છે . આ કારણે આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય

પ્રિાસ હિે ખ ૂબ જ પડકારજનક છે અને ભાગ્યે જ કોઈને જિા મળે છે . જો તમારે પણ કામથી બીજા દે શમાં જિાનું
થાય તો તમારે નીર્ેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખિી જોઈએ.
●

ધ્યાન રાખો કે તમે જે જગ્યાએ જઈ રહ્યા છો ત્યાં જરૂરી રસી અને રોગનો પ્રવતબંધક ઉપર્ાર ટૂંક જ
સમયમાં પ્રાપ્ય હોય. તમને માંદગીના લક્ષણ દે ખાય તેમાં મઝિણ
ંૂ
દૂ ર કરિા માટે ફ્લુ કે તાિની રસી
લઈને જ જાિ.

●

તમારી ટ્રાિેલ ઈન્શ્યોરન્સ પોલીસી ર્ેક કરો. મોટા ભાગની સરકારો આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય પ્રિાસ સામે જાત
જાતની સ ૂર્ના અને ર્ેતિણી જાહેર કરે જ છે . તેમાં ચબ્રહટશ ફોરે ન તથા કોમનિેલ્થ ઑહફસ, યુ.એસ સ્ટેટ
હડપાટચ મેન્ટ, ફ્રાન્સના રાજદૂ તની સ ૂર્ના િગેરેનો સમાિેશ થાય છે . એ પણ ધ્યાનમાં લો કે કોવિડ-19
અંગે તમે ટ્રાિેચલિંગ કરતા હોિ તો તમને કિર ન મળે તેવ ું પણ બને.

●

તમે જે પ્લાન કે ઈિેન્ટનો ભાગ હોિ તેન ું સ્ટેટસ સતત ર્ેક કરતા રહો. હાલ વિશ્વના અનેક દે શો લોકો
મોટી સંખ્યામાં ભેગા થાય અથિા અમુક સંખ્યા કરતા િધુ લોકો ભેગા મળે તેના પર પ્રવતબંધ મ ૂકી રહ્યા
છે .

●

તમે જે જગ્યાએ ફરિા જિા માંગતા હોિ તેમાં હાલના અને નજીકના ભવિષ્ટ્યમાં પ્રિાસ પર પ્રવતબંધ
મ ૂકાઈ શકે કે કેમ તેના પર નજર રાખો. િૈવશ્વક સ્તરે વિદે શથી આિેલા પ્રિાસીઓ પર પ્રવતબંધમાં િધારો
થાય તેિી શક્યતા છે .

●

જો તમારે વિદે શ પ્રિાસ કરિાનો થાય તો અવનવિતતાની પહરસ્સ્થવતમાં તમારો બીજો શું પ્લાન છે તે પણ
વિર્ારી લો. ધ્યાન રાખો કે શહેરી કેન્રો, અમુક વિસ્તારો અથિા તો આખો દે શ સાિ ટૂંકાગાળાની
નોહટસમાં લોક ડાઉન કે ક્િોરન્ટાઈનમાં જઈ શકે છે . અમુક સંસ્થાઓ અને સંસ્થાના માચલકોએ આખી
દુ વનયામાં તૈનાત તેમના કમચર્ારીઓને પાછા લાિિા માટેની તૈયારીઓમાં િધારો કરી દીધો છે .

●

આખી દુ વનયામાં ઘણી ભ ૂવમ સીમાઓ બંધ કરિામાં આિી છે . હજુ િધારે પ્રવતબંધોની શક્યતા છે . તમારે
અવનિતતાની પહરસ્સ્થવતનો પ્લાન તૈયાર કરતી િખતે આ બાબત ધ્યાનમાં લેિી જોઈએ.

●

જો તમે માંદા હોિ તો પ્રિાસ ન કરશો. અત્યારે મોટા ભાગના સ્થાવનક અને આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય એરપોટટચ સ અને
ટ્રાન્સપોટે શન હબ્સમાં સ્િાસ્્યની ર્કાસણી ખ ૂબ જ ગંભીરતાથી કરિામાં આિી રહી છે . પ્રિાસીઓએ
અમુક પ્રકારની તપાસ કરાિિી પડે છે અથિા તો તેમને બળજબરીથી ક્િોરન્ટાઈન કે આઈસોલેશનમાં
જવું પડે છે . મોટાભાગની એરલાઈન્સે પોતાની ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ કરતા હિે દુ વનયામાં મોટા ભાગના
સ્થળોએ પ્રિાસ કરિાના વિકલ્પોમાં ઘટાડો થઈ ગયો છે . કોવિડ-19ના કેસ િધતા હજુ િધારે ફ્લાઈટ
કેન્સલ થિાની શક્યતા છે .

●

તમારે સંપ ૂણચ હરફંડ મળે તેિી જ ફ્લાઈટ હટહકટ ખરીદિી જોઈએ. IATAના જણાવ્યા મુજબ કોવિડ-19ને
કારણે ઘણી એરલાઈન્સને મોટા પાયે આવથિક નુકસાન થઈ રહ્ું છે . તેને કારણે જ તાજેતરમાં યુરોપની
સૌથી મોટી સ્થાવનક એરલાઈન ફ્લાયબી પડી ભાંગી હતી.

●

તમારે જે જ્થાની જરૂર પડિાની હોય તે સાથે લઈને જિો. લોકોએ ગભરામણ અને અફરાતફરીમાં
ખરીદી કરતા ઘણી જગ્યાએ ફેસ માસ્ક, હેન્ડ સેવનટાઈઝર, સાબુ, કેનમાં મળતા ખાદ્યપદાથો અને ટોઈલેટ
પેપરની અછત સજાચઈ છે . ધ્યાનમાં રાખો કે તમે જે જગ્યાએ જાિ છો ત્યાં કામદારોની હડતાળ કે અછતને
કારણે પહરસ્સ્થવત તંગ બની શકે છે .

●

ધ્યાન રહે કે જોડચ ન જેિા દે શો જેમાં પાણીનો જ્થો મયાચહદત છે તેમાં માંગમાં િધારો અને અછત જોિા
મળી શકે છે .

●

તમે જે જગ્યાએ જિા માંગો છો ત્યાંની છે લ્લામાં છે લ્લી વિઝાની પહરસ્સ્થવત ર્કાસો. એ િાત ધ્યાનમાં રહે
કે ઘણા દે શોએ વિઝા આપિાના બંધ કરી દીધા છે અને ટ્રાિેલ માટે અગાઉથી આપેલા વિઝા પણ
સસપેન્ડ કયાચ છે .

●

એ પણ તપાસી લો કે તમે જે દે શમાં જઈ રહ્યા છો ત્યાં તમને કોવિડ-19નો ર્ેપ નથી તે પુરિાર કરિા માટે
મેહડકલ સહટિહફકેટની જરૂર પડશે કે કેમ. જેિા કે આ.

●

અત્યારે પ્રિાસનું જડબેસલાક આયોજન કરિાનું ટાળો. એરપોટચ પર ઠેર ઠેર સ્િાસ્્યની તપાસ અને
યાત્રીઓના શરીરના તાપમાનની અિારનિાર તપાસ થઈ રહી છે . આથી પ્રિાસમાં એરપોટચ પરના
ર્ેહકિંગ માટે થોડો િધુ સમય ફાળિો. આ જ િાત અમુક રે લિે સ્ટેશન, બંદરો, ડોક્સ, લાંબા અંતરની
બસોના સ્ટેશન િગેરેને પણ લાગુ પડે છે .

●

તમે ક્યાં ઉતરિાના છો તે પણ ધ્યાનમાં લો. અમુક દે શો વિદે શી પ્રિાસીઓને ફક્ત અમુક જ એરપોટચ કે
ટવમિનલ પર આિિાની પરિાનગી આપે છે .

●

તમે જે શહેરમાં જઈ રહ્યા છો ત્યાંના સ્થાવનક સ ૂત્રોની મદદથી શહેરની અંદર ર્ાલતી હહલર્ાલ અને
પ્રવતબંધો પર નજર રાખો.

કામ પ ૂર થાય પછી આટલું કરોેઃ
●

માંદગીના કોઈ લક્ષણ તો નથી ને તે ર્કાસિા સતત પોતાના સ્િાસ્્ય પર નજર રાખો.

●

જો તમે કોઈ એિી જગ્યાએથી આિતા હોિ જયાં ઈન્ફેક્શનનો દર ઘણો ઊંર્ો હોય તો તમારે તમારી
જાતને આઈસોલેટ કરિી જ પડશે.

●

જે-તે સરકારની સ ૂર્ના શું કહે છે તે પણ ર્કાસી લો.

●

કોવિડ-19 અંગે છે લ્લામાં છે લ્લી અપડેટ અને માહહતી પર નજર રાખો. તમે જયાંથી ગયા હતા અને
જયાંથી આવ્યા છો તે બંને જગ્યાએ ક્િોરન્ટાઈન અને આઈસોલેશન માટે શું પ્રહક્રયા છે તે પણ જાણી લો.

●

તમે જે દે શમાં છો ત્યાં ઈન્ફેક્શન કેટલા દરે ફેલાય છે તે ધ્યાનમાં લઈને તમારે એક ડાયરી બનાિિી
જોઈએ જેમાં તમે પાછા ફયાચ પછીના 14 હદિસમાં જેના જેના સંપકચ માં આવ્યા હોિ તેના નામ અને નંબર

લખિા જોઈએ. આનાથી જો તમને કોઈ લક્ષણ દે ખાય તો ર્ેપ લાગિાની શક્યતા હોય તેિા બીજા
લોકોને શોધિામાં સરળતા પડે.

જો તમને લક્ષણો દે ખાય તો શું કરશો?
●

તમને કોવિડ-19ના ગમે તેટલા હળિા લક્ષણો દે ખાય તો પણ તમારી મેનેજમેન્ટ ટીમને જાણ કરો અને
તેમની સાથે િાતર્ીત કરીને તમે એરપોટચ કે િાહનવ્યિહારના બીજા માધ્યમથી ઘરે સુરચક્ષત કેિી રીતે
પહોંર્ી શકો તેની વ્યિસ્થા કરો. સીધા ટેક્સી પકડીને ઘરે પહોંર્િાની ભ ૂલ ન કરશો.

●

WHO,CDC અને સ્થાવનક આરોગ્ય સંસ્થાઓની સલાહને અનુસરો. તમારી જાત અને તમારી
આસપાસના લોકોની રક્ષા કરો.

●

તમને લક્ષણો દે ખાય તો કમ સે કમ સાત હદિસ સુધી ઘર છોડીને ન જાિ. આમ કરિાથી તમારો ર્ેપ
કોઈને લાગિાની શક્યતા નહહિતટ થઈ જશે.

●

આગળનું આયોજન કરો અને મદદ માંગો. તમારે જે ર્ીજો જોઈએ તેના માટે તમારા સહકમી, વમત્રો કે
પહરિારજનોની મદદ લો અને તેમને તે ર્ીજો તમારા દરિાજાની બહાર મ ૂકી જિા કહો.

●

તમારા ઘરમાં સાથે રહેતા લોકોથી કમ સે કમ 2 મીટરનું અંતર જાળિો.

●

શક્ય હોય તો એકલાં જ સ ૂિો.

●

જો ઘરમાં કોઈ બીજુ પણ
ં
રહેત ું હોય તો તમારે 14 હદિસ એકાંતમાં રહેવ ું જોઈએ. તેના માટે માગચદવશિકા
તમને અહીં મળશે.

●

બાથરૂમ, શૌર્ાલય અને રસોડાના િપરાશ િખતે ખાસ તકેદારી રાખિી જોઈએ જેનાથી તમારો ર્ેપ
બીજા કોઈને લાગિાની શક્યતા ન રહે.

●

તમારા હાથ િારં િાર સાબુ અને ગરમ પાણીથી ઘસીને કમ સે કમ 20 સેકન્ડ માટે ધ ૂઓ.

●

મોટી ઉંમરના લોકો અને અગાઉથી સ્િાસ્્યને લગતી સમસ્યા હોય તેિા લોકોથી શક્ય તેટલું દૂ ર રહો.

●

તમારે આઈસોલેશનમાં જિા માટે સ્િાસ્્ય વિભાગના લોકોને બોલાિિાની જરૂર નથી. જો આ ગાળામાં
લક્ષણો િકરે તો તેમની મદદ જરૂર લેિી જોઈએ.

●

સીપીજેની ઓનલાઈન સેફ્ટી હકટમાં પત્રકારો અને ન્યુઝરૂમ માટે શારીહરક, હડજીટલ અને માનવસક
સુરક્ષા જાળિિા માટેની તમામ માહહતી અને સાધનો છે . તેમાં સ્થાવનક પહરસ્સ્થવત િકરે કે ચટં ૂ ણી હોય
ત્યારે તેન ું હરપોહટિંગ કરતી િખતે સુરક્ષા કેિી રીતે જાળિિી તે અંગેની સ ૂર્નાનો પણ સમાિેશ થાય છે .

