
 

           
 

કોરોના મહામારીન ું રરપોરટિંગ કરતા પત્રકારોની સ રક્ષા માટે સીપીજેની ખાસ સચૂના 
 

વિશ્વ આરોગ્ય સસં્થા (WHO)એ કોવિડ-19 (નોિેલ કોરોનાિાયરસ)ના ફેલાિાને 11 માર્ચ 2020ના રોજ િૈવશ્વક 

મહામારી જાહરે કરી દીધો છે. WHOના જણાવ્યા મજુબ આખા વિશ્વમા ંકોરોનાથી સકં્રવમત લોકોની સખં્યામા ંસતત 

િધારો થઈ રહ્યો છે. કોરોનાને લગતી છેલ્લામા ંછેલ્લી માહહતી માટે જ્હોન હોપહકન્સ યવુનિવસિટી કોરોનાિાયરસ 

હરસોસચ સેન્ટર એક ભરોસાપાત્ર સ્રોત છે. 

 

આ કટોકટીના સમયમા ંઆખા વિશ્વના પત્રકારો લોકોન ેિાયરસ વિષ ેતથા તેને નાથિાના સરકારના પ્રયાસો 
અંગે ર્ોક્કસ માહહતી આપિાની મહત્િની ભવૂમકા ભજિી રહ્યા છે. તેનો અથચ એ પણ થયો કે હરપોહટિંગ માટે ટ્રાિેલ 

કરતી િખત,ે ઈન્ટરવ્ય ુલેતી િખતે અને કામના સ્થળે પણ તેમને ઈન્ફેક્શન લાગિાનો ભય રહ ેછે.  

 

પહરસ્સ્થવતમા ંજેમ જેમ પહરિતચન આિતુ ંજશે અને નિી માહહતી આિતી જશે તેમ તેમ લોકો માટે નિી આરોગ્ય 

સરૂ્ના અને મહામારીના સમાર્ાર જે-તે અવધકારીઓ દ્વારા બહાર પાડિામા ંઆિશે જ. કોરોના સદંભચમા ંછેલ્લામા ં
છેલ્લી સરૂ્ના અને પાબધંીઓ અંગે મહામારીનુ ંહરપોહટિંગ કરતા પત્રકારોએ WHO અથિા તો સ્થાવનક આરોગ્ય 

સસં્થા પાસેથી અવધકૃત માહહતી મેળિિી જોઈએ.  

 

 

રિલ્ડમાું સ રક્ષક્ષત કેવી રીત ેરહશેો? 

 

હાલ આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય પ્રિાસ કરિા પર પાબધંી છે. આથી તમને મોટા ભાગના અસાઈનમેન્ટ નજીકના ભવિષ્ટ્ય 

માટેના અને સ્થાવનક જગ્યાના જ મળશ.ે હાલ સજંોગો જોતા એિી શક્યતા છે કે બધા એસાઈનમેન્ટ કોઈપણ 

પ્રકારની સરૂ્ના વિના બદલાઈ પણ શકે કે પછી કેન્સલ પણ થઈ શકે. હાલ આખા વિશ્વમા ંપહરસ્સ્થવત ઘણી 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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ઝડપથી બદલાઈ રહી છે.  

કોવિડ-19નુ ંહરપોહટિંગ કરનારા પત્રકારોએ સરુક્ષા માટે નીરે્ મજુબની તકેદારી રાખિી જોઈએ.  

 

કામ હાથ ધરતા પહલેા ધ્યાન રાખવાની બાબતો 
 

ય.ુએસ સેન્ટસચ ફોર ડીસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ વપ્રિેન્શન (CDC)ના જણાવ્યા મજુબ વદૃ્ધ લોકો અને પહેલેથી સ્િાસ્્યને 
લગતી સમસ્યા હોય તેિા લોકોને રે્પ લાગિાની શક્યતા િધારે હોય છે. જો તમે આમાથંી કોઈપણ શ્રેણીમા ં
આિતા હોિ તો તમારે એવુ ંકોઈ કામ હાથ ન ધરવુ ંજોઈએ જેનાથી તમે સામાન્ય લોકોના સીધા સપંકચમા ંઆિો. 
જે મહહલા પત્રકાર ગભચિતી હોય તેમની પણ ખાસ કાળજી લેિાિી જોઈએ. 

કોવિડ-19 મહામારીના હરપોહટિંગ માટે સ્ટાફ પસદં કરતી િખતે મેનેજમેન્ટે અમકુ રાષ્ટ્ટ્રના લોકો સાથ ેદુવ્યચિહાર 

થતો હોિાની બાબત ધ્યાનમા ંરાખિી જોઈએ. બઝફીડ અને અદીસ અબાબાની અમેહરકાની એલર્ીની કરે્રીએ 

તાજેતરમા ંજ દેશમા ંવિદેશીઓ સાથે હહિંસક િતચન થતુ ંહોિાની રે્તિણી આપી હતી. મહામારી જેમ જેમ ફેલાશે 
તેમ આિી ઘટનાઓ િધ ુસામાન્ય થતી જશે.  

જો તમે કામ દરવમયાન માદંા પડો, તમારે આઈસોલેશનમા ંજિાની જરૂર પડે કે પછી ક્િોરન્ટાઈન (એક જ 

જગ્યાએ પરૂાઈ રહવે ુ)ંમા ંરહવે ુ ંપડે, લાબંો સમય લોકડાઉન ઝોનમા ંરહવે ુ ંપડે તો મેનેજમેન્ટ ટીમનુ ંશુ ંઆયોજન છે 

તેની પણ ર્ર્ાચ કરી લો.  
 

માનસસક સ્વાસ્્ય જાળવવા માટેેઃ 
 

જો તમે કોવિડ-19 મહામારીનુ ં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 
સસં્થાના મેહડકલ સલાહકારો િચ્રે્ િાતર્ીત થાય તેિા પ્રયત્ન કરો. કોવિડ-19થી ગ્રવસત વિસ્તાર કે સ્થળ, ખાસ 

કરી મેહડકલ કે આઈસોલેશન િોડચ કે ક્િોરન્ટાઈન ઝોનનુ ંહરપોહટિંગ કરતી િખતે તેની તમારા પર કેિી માનવસક 

અસર પડશે તેન ેપણ ધ્યાનમા ંલો. આ આઘાતજનક પહરસ્સ્થવતનુ ંહરપોહટિંગ કરનારા મીહડયાકમીઓ માટે ડાટચ  
સેન્ટર ફોર જનાચચલઝમ એન્ડ ટ્રોમા એક સારો સ્રોત છે.  

 

ચેપથી કેવી રીત ેબચવ ું અને બીજાને ચેપ લાગતો કેવી રીત ેઅટકાવવો 
 

ઘણા દેશો અત્યારે સામાજજક અને શારીહરક અંતર જાળિિાના વનયમનો અમલ કરી રહ્યા છે. જો તમે કોઈ 

આરોગ્ય સવુિધા, ઘરડા ઘર, માદંા માણસના ઘર, શબઘર, ક્િોરન્ટાઈન ઝોન કે ખીર્ોખીર્ િસ્તી ધરાિતી જગ્યા 
(સ્લમ િગેરે), પશઓુના બજાર કે ઉછેર ગહૃની મલુાકાત લેતા હોિ તો પહલેેથી જ ત્યા ંસરુક્ષા માટે શુ ંવ્યિસ્થા છે 

તેની ર્કાસણી કરી લો. કોઈ શકંા હોય તો જગ્યાની મલુાકાત લેિાનુ ંટાળો. ઈન્ફેક્શન ટાળિા માટે જે માનક 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fhigh-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pregnant-women-faq.html
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/coronavirus-racism-europe-covid-19
https://et.usembassy.gov/security-alert-reports-of-anti-foreigner-sentiment/
https://dartcenter.org/resources/covering-coronavirus-resources-journalists
https://dartcenter.org/resources/covering-coronavirus-resources-journalists
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


સરૂ્નો આપિામા ંઆવ્યા છે તે આ મજુબના છે.  

● બધા સાથે કમ સે કમ 2 મીટરનુ ંઅંતર જાળિો. જેને શ્વસનતતં્રની કોઈ બીમારીના લક્ષણ દેખાતા હોય, 

ઉધરસ-છીંક આિતી હોય તેનાથી ખાસ બર્ીને રહો. 
● વદૃ્ધો, અગાઉથી બીમાર હોય તેિા લોકો, જેને કોરોનાના લક્ષણ દેખાતા હોય તેિી વ્યસ્ક્તની નજીક રહતેા 

લોકો, કોવિડ-19ના દદીઓની સારિાર લેતા સ્િાસ્્યકમીઓ તથા ઘણુ ંિધારે જોખમ હોય તેિા લોકેશન 

પર કામ કરતા લોકોના ઈન્ટરવ્ય ુલેતી િખત ેપત્રકારોએ ખાસ સતકચ  રહવે ુ ંજોઈએ અને સરુચક્ષત અંતર 

જાળિવુ ંજોઈએ. 

● તમારા હાથ સાબ ુઅને ગરમ પાણીથી વનયવમત, વ્યિસ્સ્થત રીત ેઅને ઘસીને કમ સે કમ 20 સેકન્ડ માટે 

ધઓૂ. તમારા હાથ વ્યિસ્સ્થત રીતે સકૂા થાય તેની પણ તકેદારી લો. તમારા હાથ કેિી રીત ેધોિા અને 
સકૂિિા તેની ખબૂ જ ઉપયોગી માગચદવશિકા WHOની િેબસાઈટ પર ઉપસ્સ્થત છે. જો ગરમ પાણી અને 
સાબ ુન હોય તો એન્ટી-બેક્ટેહરયલ જેલ અથિા િાઈપ્સનો ઉપયોગ કરો પરંત ુજેટલુ ંજલ્દી શક્ય બને 
તેટલુ ંગરમ પાણી અને સાબથુી હાથ ધઓૂ. (સીડીસી આલ્કોહોલ હોય તેિા સેવનટાઈઝરના ઉપયોગની 
સલાહ આપ ેછે જેમા ંઈથેનોલ 60 ટકાથી િધ ુઅથિા આઈસોપ્રોપેનોલ 70 ટકાથી િધ ુહોય.) તેની 
જગ્યાએ કોઈ ર્ીલાર્ાલ ુસેવનટાઈઝર િાપરશો નહહ અને હાથ ધોિાને બદલે ફક્ત સેવનટાઈઝરનો 
ઉપયોગ કરશો નહહ.  

● ઉધરસ ખાતી િખત ેકે છીંક ખાતી િખતે તમારો ર્હરેો અને નાક ઢાકંો. તમે જો હટશ્ય ુપેપરમા ંઉધરસ કે 

છીંક ખાધી હોય તો તેનો િહલેી તકે સરુચક્ષત અને વ્યિસ્સ્થત રીતે વનકાલ કરો. ત્યાર પછી વ્યિસ્સ્થત 

રીત ેહાથ ધોિાનુ ંભલૂશો નહહ.  

● બીબીસીના જણાવ્યા મજુબ તમારો ર્હરેો, નાક, મોં, કાન િગેરેને સ્પશચ કરિાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ. 

● હાથ વમલાિિા, ભેટિાનુ ંકે હકસ કરિાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ. તેના બદલે કોણી કે પગથી અચભિાદન કરી 
શકો. 

● બીજા લોકોના સપંકચમા ંઆવ્યા હોય તેિા કપ, કારં્ના િાસણો કે િાસણોમા ંખાિા કે પીિાનુ ંટાળો.  
● કામ પર જાિ તે પહલેા તમામ ઘરેણા અને ઘહડયાળ કાઢી નાખંો. એવુ ંજોિા મળયુ ંછે કે કોવિડ-19 

િાયરસ જુદી જુદી સપાટી પર જુદી જુદી સમયાિવધ સધુી જીવિત રહી શકે છે. 

● જો તમે ર્શ્મા પહરેતા હોિ તો તેન ેસમયાતંરે ગરમ પાણી અન ેસાબથુી ર્ોખ્ખા કરો.  
● કોરોનાના હરપોહટિંગ િખતે તમે કેિા કપડા પહરેો છો તેના પર પણ ધ્યાન આપો. આસાનીથી સ્િચ્છ થઈ 

શકે તેિા કપડા પસદં કરો. કોઈપણ કામ પછી તમારા કપડા ગરમ કપડામા ંહડટર્જન્ટ નાખંીને ધોિા 
જોઈએ.  

● તમે કામ પર જિા આિિા માટે કયા િાહનનો ઉપયોગ કરો છો તે પણ ધ્યાનમા ંલો. હાલ ભીડ િધારે 

હોય તેિા સમયે જાહરે િાહનોમા ંપ્રિાસ કરિાનુ ંટાળો. ઉતરતી િખતે હાથ પર આલ્કોહોલ જેલ 

https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
https://www.bbc.com/news/av/uk-51879695/coronavirus-why-we-touch-our-faces-and-how-to-stop-it
https://abcnews.go.com/International/elbow-bumps-handshake-amid-coronavirus-outbreak/story?id=69434364
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext


લગાિિાનુ ંભલૂશો નહહ. જો તમે તમારા પોતાના િાહનમા ંજ સિારી કરતા હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખો કે 

રે્પ લાગ્યો હોય એિો એક યાત્રી િાહનની અંદર બીજા પ્રિાસીને રે્પ લગાિી શકે છે.  

● હરપોહટિંગની િચ્રે્ િચ્રે્ વનયવમત અંતરાલ લો. થાક ન લાગે, ઉજાચસભર રહિેાય તેની ખાસ તકેદારી 
રાખો. થાકેલી વ્યસ્ક્ત સ્િચ્છતાના ધોરણો સાથે સરળતાથી બાધંછોડ કરી નાખેં છે. એ પણ ધ્યાનમા ંલો કે 

લોકો કામની પહલેા અને પછી લાબંા અંતર સધુી પ્રિાસ કરતા હોય છે.  

● તમે સકં્રવમત વિસ્તારમા ંપ્રિેશો, ત્યા ંહોિ અને ત્યાથંી નીકળો ત્યારે તમારા હાથ ગરમ પાણી અને સાબથુી 
ખબૂ વ્યિસ્સ્થત રીત ેધોિા જોઈએ.  

● જો તમને કોઈ લક્ષણો દેખાય, ખાસ કરીને તાિ કે શ્વાસ લેિામા ંતકલીફ પડે તો વિર્ારી લો કે તમે 

મેહડકલ ટ્રીટમેન્ટ કેિી રીતે લેશો. મોટા ભાગની સરકારી સ્િાસ્્ય સસં્થાઓ બીજાને રે્પ લાગતો 
અટકાિિા માટે ક્િોરન્ટાઈનની સલાહ આપ ેછે. જો તમે ખબૂ જ સકં્રવમત વિસ્તારમા ંહોિ, ભીડભાડિાળા 
ટ્રીટમેન્ટ સેન્ટરમા ંગયા હોિ તો તમને રે્પ લાગિાનુ ંજોખમ િધી શકે છે.  

● ફક્ત પકિેલ ુમાસં અને ઈંડા જ ખાિ. 

 

 

સાધનોને કેવી રીતે ચેપમ ક્ત રાખશો? 

 

● ક્ક્લપ માઈકને બદલે સરુચક્ષત અંતરથી કામ કરતા 'હફશપોલ' માઈક્રોફોનનો ઉપયોગ કરો.  
● દરેક એસાઈનમેન્ટ પછી માઈક્રોફોન કિરને એકદમ વ્યિસ્સ્થત ધઓૂ અને રે્પ મકુ્ત કરો. રે્પ 

લાગિાની શક્યતા જ ન રહ ેતે માટે કિર કેિી રીતે હટાિવુ ંતનેી તાલીમ કે માગચદશચન લઈ લો.  
● ઝડપથી અસર કરે તેિા મેચલસેપ્ટોલ જેિા એન્ન્ટમાઈક્રોચબયલ િાઈપ્સથી બધા જ સાધનોને રે્પ મકુ્ત 

કરો. સેલફોન, ટેબલેટ, લીડ, પ્લગ, ઈયરફોન, લેપટોપ, હાડચ ડ્રાઈિ, કેમેરા, પ્રેસ પાસ, કોઈ િસ્ત ુસાથે 
જોડાયેલી દોરી િગેરે તમામને રે્પ મકુ્ત કરિાનુ ંભલૂશો નહહ.  

● તમે આ સાધનો પરત કરો ત્યારે તે એકદમ રે્પમકુ્ત હોય તે િાતની ખાતરી કરી લો. એ િાતની ખાસ 

તકેદારી લો કે સાધનોનો ઉપયોગ કરનાર વ્યસ્ક્તન ેઆ અંગે પહલેેથી જાણ હોય અને તેમને આ સાધનો 
સરુચક્ષત રીત ેકેિી રીત ેરે્પ મકુ્ત કરાય તેની તાલીમ આપિામા ંઆિી હોય. ખાસ ધ્યાન રાખો કે 

કોઈપણ સાધન એમ જ પાછં ન મકૂાય. તેન ેસ્િચ્છ કરિાની જિાબદારી જેની હોય તેની સહી લીધા વિના 
સાધનો પાછા ન લેશો.  

● જો તમારી પાસે હડસઈન્ફેક્ટન્ટ ન હોય, છેિટે કોઈ વિકલ્પ ન બચ્યો હોય તો સાધનને અમકુ કલાક સધુી 
સીધા સયૂચપ્રકાશમા ંરાખો. યાદ રાખો કે તમારી પાસે કોઈ વિકલ્પ ન બચ્યો હોય ત્યારે જ આ રસ્તો 
અપનાિિાનો છે. એ પણ ધ્યાનમા ંરાખો કે આનાથી તમારા સાધનોનો કલર ખરાબ થઈ શકે છે અથિા 
તો તેની સાધન પર આડઅસર પડી શકે છે.  

https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/03/14/811609026/the-new-coronavirus-can-live-on-surfaces-for-2-3-days-heres-how-to-clean-them


● તમે કામ માટે કોઈ િાહનનો ઉપયોગ કરતા હોિ તો ખાતરી કરો કે કામ પતે પછી િાહન તાલીમ પામેલી 
ટીમ દ્વારા વ્યિસ્સ્થત રીતે સાફ કરિામા ંઆિ.ે દરિાજાના હને્ડલ, ન્સ્ટયહરિંગ વ્હીલ, બાજુના અરીસા, હડે 

રેસ્ટ, સીટ બેલ્ટ, ડેશ બોડચ,  બટન, બારી ખોલિાનુ ંહને્ડલ િગેરેને વ્યિસ્સ્થત સાફ કરિામા ંઆિ.ે   

 

 

તમારી જાતની સુંભાળ કેવી રીતે રાખશો? 

 

કોરોનાના સકં્રમણથી બર્િામા ંપસચનલ પ્રોટેન્ક્ટિ ઈસ્ક્િપમેન્ટ (PPE જેિા કે હડસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્ઝ, ફેસ માસ્ક, 

સકં્રમણથી બર્ાિે તેિા એપ્રન, હડસ્પોઝેબલ શઝૂ કિર) િગેરે અગત્યનો ભાગ ભજિ ેછે. તેમને સરુચક્ષત રીતે 
પહરેિા અને ઉતારિા જોઈએ. સરુચક્ષત રહિેા માટે તેનુ ંકડક રીતે પાલન થાય તે જરૂરી છે. આ અંગે માગચદશચન 

મેળિિા માટે અહીં ક્ક્લક કરો. એક વ્યસ્ક્તથી બીજાને સકં્રમણ લાગિાની શક્યતા ખબૂ જ િધારે છે. આથી આ 

તકેદારી લેિા અંગે જરાય ઉદાસીન રહશેો નહહ.  

તમે કોઈ આરોગ્ય સસં્થા, શબઘર િગેરે જગ્યાએ ગયા હોિ તો તમારે હડસ્પોઝેબલ જૂતા પહરેિા જોઈએ અથિા 
તો ઉપર િોટરપ્રફૂ ઓિરશઝૂ પહરેિા જોઈએ. તમે લોકેશન પરથી નીકળો એવુ ંતરત જ તેને લછૂી કે ધોઈ નાખંો. 
તમે િોટરપ્રફૂ ઓિરશઝૂ પહરેતા હોિ તો તેન ેજગ્યાએથી નીકળતા પહલેા સરુચક્ષત રીત ેહડસ્પોઝ કરો અને ફરી 
ક્યારેય તેનો ઉપયોગ કરશો નહહ.  

તમે કોરોનાના દદીની ટ્રીટમેન્ટ ર્ાલતી હોય તેિી આરોગ્ય સસં્થાની મલુાકાત લેતા હોિ તો સરુક્ષા માટે ગ્લોવ્ઝ 

પહરેો. સ્િરક્ષા માટે બૉડી સટૂ કે પછી આખો ર્હરેો ઢંકાય તેવુ ંમાસ્ક પણ જરૂરી બની જાય છે.  

 

 

િેસ માસ્ક અંગે જરૂરી સચૂનો 
 

CDC અને WHO એ િાતથી સમંત છે કે જે લોકોને કોરોનાના લક્ષણ નથી તેમના માટે જયા ંસધુી સ્થાવનક 

આરોગ્ય અવધકારીઓ ન કહ ેત્યા ંસધુી માસ્ક પહરેવુ ંજરૂરી નથી. તમે હોસ્સ્પટલ જેિા હાઈ-હરસ્ક વિસ્તારમા ંહોિ, 

તમે કોવિડ-19નુ ંઈન્ફેક્શન હોય તેિા શકંાસ્પદ વ્યસ્ક્તની સારિાર કરતા હોિ ત્યારે માસ્ક પહરેવુ ંજરૂરી બની 
જાય છે. એ િાત નોંધી લો કે ઘણા દેશોમા ંસર્જરીના ઉપયોગમા ંિપરાતા PPEનો સપ્લાય ખટૂી પડયો છે. આથી 
આિા સાધનોના િધ ુિપરાશથી તગંી સજાચઈ શકે છે. તમે માસ્ક પહરેતા હોિ તો તમારે નીરે્ની સલાહ ધ્યાનમા ં
રાખિી જોઈએ. 

● જો જરૂર પડી તો સામાન્ય રીતે િપરાતા સજર્જકલ માસ્ક કરતા N95 માસ્ક (અથિા FFP2/FFP3) િાપરવુ ં
િધ ુસલાહપ્રદ છે. માસ્ક પહરેો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખો કે માસ્ક નાક અને દાઢીના ભાગમા ંકોઈ જગ્યા ન 

રહ ેતે રીતે હફટ બેસી જાય. ર્હરેા પરના િાળ વનયવમત શેિ થાય એ િાતનુ ંખાસ ધ્યાન રાખો.  
● માસ્કન ેસ્પશચ કરિાનુ ંટાળો. માસ્કન ેપટ્ટી પરથી જ કાઢો. માસ્કના આગળના ભાગને સ્પશચ કરશો નહહ.  

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.livescience.com/face-mask-new-coronavirus.html


● માસ્ક કાઢયા પછી હાથ સાબ ુઅને ગરમ પાણીથી ધઓૂ. અથિા તો તેના માટે આલ્કોહોલ ધરાિતા હને્ડ 

સેવનટાઈઝર (જેમા ં60 ટકા કરતા િધ ુઈથેનોલ અથિા 70 ટકા કરતા િધારે આઈસોપ્રોપેનોલ હોય 

તેનો) નો ઉપયોગ કરો.  
● માસ્ક જેવુ ંભીનુ ંથાય કે ભેજિાળં થાય તો તેન ેનિા, ર્ોખ્ખા, સકૂા માસ્કથી બદલી નાખંો.  
● માસ્ક ક્યારેય ફરી ઉપયાગમા ંન લો. ઉપયોગમા ંલેિાયેલા માસ્કન ેએક થેલીમા ંબધં કરીન ેફેંકી દો.  
● હમંેશા યાદ રાખો કે માસ્કનો ઉપયોગ એ સ્િરક્ષણનો ફક્ત એક હહસ્સો છે. તેની સાથે સાથ ેગરમ પાણી 

અને સાબથુી હાથ ધોયા કરો. તમારા ર્હરેા, આંખો, મોં, કાન અને નાકને અડિાનુ ંટાળો.  
● કૉટન કે જાળીદાર કપડાના માસ્કનો કોઈપણ સજંોગોમા ંઉવપયોગ કરિો નહહ.  

● યાદ રાખો કે અત્યારે ફેસ માસ્કની તગંી છે અને જગ્યા પ્રમાણે તેની હકિંમતમા ંપણ ભારે િધારો નોંધાયો 
છે.  

 

 

રડજીટલ સ રક્ષા 
 

● એ િાત ધ્યાનમા ંરાખો કે કોવિડ-19ના હરપોહટિંગના સદંભચમા ંપત્રકારો સાથે ઓનલાઈન પણ દુવ્યચિહાર 

થઈ શકે છે. આ માટે સીપીજે (કવમટી ટુ પ્રોટેક્ટ જનાચચલસ્ટ)ની તમારી જાતન ેએટેકથી કેિી રીતે બર્ાિશો 
તેની માગચદવશિકાને અનસુરો. 

● સરકાર અને ટેક કંપનીઓ કોવિડ-19ને ફેલાતો અટકાિિા માટે સિેલન્સનો ઉપયોગ િધારી રહી છે. 

તેમા ંNSO ગપૃનો સમાિેશ થાય છે. આ એ જ ગપૃ છે જેણે પેગાસસ નામનુ ંસ્પાયિેર બનાવ્યુ ંહતુ.ં 
વસહટઝન લેબના જણાવ્યા મજુબ તેનો ઉપયોગ પત્રકારોને ટાગેટ કરિામા ંથયો હતો. નાગહરકોના 
વિશેષાવધકાર માટે લડતા જૂથોએ ચર્િંતા દશાચિી છે કે આ કટોકટી પરૂી 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 પહલેા અથિા તો ડોક્યમુેન્ટ ડાઉનલોડ 

કરતા પહલેા થોડો વિર્ાર કરજો. ઈલેક્ટ્રોવનક ફ્રન્ન્ટયર ફાઉન્ડેશનના જણાવ્યા મજુબ હાલ સ્િાસ્્યને 
લઈન ેસજાચયેલી કટોકટી અને તેના ભયનો ઉપયોગ ગનુેગારો સસં્થાઓ અને લોકોને ટાગેટ કરિા માટે 

અને હફવશિંગ એટેક માટે કરી રહ્યા છે. તેનાથી તમારા હડિાઈસમા ંકોઈ માલિેર કે િાયરસ ઘસૂી શકે છે.  

● કોવિડ-19 ટે્રકર જેિી ખતરનાક એપથી બર્ીને રહો જે રેન્સમિેર િાયરસ નાખંી શકે છે.  

● WHO જેિા વિશ્વાસપાત્ર સ્રોત પાસેથી માહહતી લઈન ેકોવિડ-19 અંગે છેલ્લામા ંછેલ્લી માહહતી દશાચિતા 
નક્શામા ંપાસિડચ ર્ોરિાના માલિેર હોિાનુ ંજાણિા મળયુ ંછે.  

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

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/hcp-hand-sanitizer.html
https://www.nytimes.com/article/face-masks-coronavirus.html
https://www.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
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://privacyinternational.org/examples/tracking-global-response-covid-19
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.businessinsider.com/coronavirus-fake-app-ransomware-malware-bitcoin-android-demands-ransom-domaintools-2020-3?r=US&IR=T
https://www.bbc.com/news/technology-51838468
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


બીબીસીએ ભારપિૂચક જણાવ્યુ ંછે અને WHOએ ખાસ રે્તિણી આપી છે કે કોરોનાને લગતી અને જાહરેમા ં
પ્રિતચતી ખોટી માહહતીથી પણ રે્તતા રહો. આ અંગે ગેરસમજો દૂર કરતી માગચદવશિકા WHOની 
િેબસાઈટ પર છે. 

● મેસેજજિંગ એપ પર કોવિડ-19 અંગે પ્રિતચતી માહહતી અંગે ખાસ સરે્ત રહો. તેમા ંખોટા સમાર્ાર કે અફિા 
હોઈ શકે છે.  

● ધ્યાન રાખો કે હાલ ફેસબકુ પર કોવિડ-19 અંગે જે માહહતી આિ ેછે તે માણસોને બદલે આહટિહફવશયલ 

ઈન્ટેચલજન્સ (AI) દ્વારા રે્ક થાય છે જે  ભલૂો કરે છે. 

● જો તમે આપખદુશાહી ધરાિતા દેશમા ંકે દેશ વિષ ેકોવિડ-19 મહામારીનુ ંહરપોહટિંગ કરતા હોિ તો સતકચ  
રહજેો. આ હરપોટટચસ પર બાજ નજર રખાય છે. અમકુ સરકાર મહામારીના ફેલાિાને છૂપાિિાના પ્રયત્ન 

કરતા હોિાનુ ંઅથિા તો મીહડયા હરપોટચને સેન્સર કરતા હોિાનુ ંપણ સીપીજેએ જણાવ્યુ ંછે.  

 

 

કામ દરસમયાન તમારી જાતની રક્ષા કેવી રીત ેકરશો? 

 

● જો તમે જેલ કે અટકાયત કેન્રમાથંી હરપોહટિંગ કરતા હોિ તો તમારે કોવિડ-19નો વિરોધ કરતા કે તેન ે

લઈન ેહલ્લો કરતા કેદીઓથી બર્ીને રહવે ુ ંજોઈએ. તાજેતરમા ંજ આિી પહરસ્સ્થવત ઈટાલી, કોલોક્બબયા 
અને ભારતમા ંજોિા મળી હતી.  

● ધ્યાન રહ ેકે હિે ગનુામા ંિધારો થઈ શકે છે. અમેહરકા, આયલેન્ડ, પેલેસ્ટાઈન, ઈરાન જેિા દેશોએ 

જેલમા ંભીડ ઘટાડિા માટે કોવિડ-19 મહામારી દરવમયાન કેદીઓને છોડિાનુ ંર્ાલ ુકયુું છે. જો જ્થો ખટૂી 
પડે તો ર્ોરી અને લ ૂટંફાટના કેસમા ંિધારો થઈ શકે છે.  

● આપખદુશાહી ધરાિતા દેશોમા ંપત્રકારોએ કોવિડ-19 મહામારીના હરપોહટિંગ િખત ેઅટકાયત કે 

ધરપકડના ભય અંગે સતકચ  રહવે ુ,ં સીપીજેએ જણાવ્યુ ંછે. 

● જો તમે આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય એસાઈનમેન્ટ માટે ટ્રાિેલ કરી શકો તો તમે જે જગ્યાએ જઈ રહ્યા છો ત્યાનંી 
છેલ્લામા ંછેલ્લી સરુક્ષાની સ્સ્થવત શુ ંછે તેની ર્કાસણી કરી લો. આજની તારીખ સધુી ઈઝરાયલ, બ્રાચઝલ, 

પાહકસ્તાન, સાઈપ્રસ, હરયવુનયન અને યકેુ્રઈનમા ંઅમકુ જગ્યાએ હહિંસક હુમલા અને વિરોધના બનાિો 
નોંધાયા છે. ઈરાક અને હોંગકોંગમા ંહાલ ર્ાલતા વિરોધ કોવિડ-19 મહામારી બાદ િધ ુઉતે્તજજત બન્યા 
છે.  

 

 

કામ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ કરવો પડે તો? 

 

અત્યારે આખી દુવનયામા ંઆંતરરાષ્ટ્ટ્રીય ટ્રાિેલ પર પ્રવતબધંો લાદી દેિામા ંઆવ્યા છે. આ કારણે આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય 

https://www.bbc.co.uk/news/world-51429400
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/18/covid-19-fallout-why-is-facebook-wrongly-removing-legitimate-content/
https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-italy-prison-riots-death-toll-modena-foggia-alfonso-bonafede-a9396311.html
https://www.bbc.com/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.thejournal.ie/prisoners-released-coronavirus-charlie-flanagan-5052634-Mar2020/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-leader-issues-amnesty-order-amid-covid-19/1775381
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://www.express.co.uk/news/world/1257518/coronavirus-germany-far-left-extremists-riot-looting-violence
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://www.nytimes.com/2020/03/19/world/middleeast/israel-convoy-protest-netanyahu.html
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51955679
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://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


પ્રિાસ હિે ખબૂ જ પડકારજનક છે અને ભાગ્યે જ કોઈન ેજિા મળે છે. જો તમારે પણ કામથી બીજા દેશમા ંજિાનુ ં
થાય તો તમારે નીરે્ની બાબતો ધ્યાનમા ંરાખિી જોઈએ.  

● ધ્યાન રાખો કે તમે જે જગ્યાએ જઈ રહ્યા છો ત્યા ંજરૂરી રસી અન ેરોગનો પ્રવતબધંક ઉપર્ાર ટંૂક જ 

સમયમા ંપ્રાપ્ય હોય. તમને માદંગીના લક્ષણ દેખાય તેમા ંમ ૂઝંિણ દૂર કરિા માટે ફ્લ ુકે તાિની રસી 
લઈન ેજ જાિ.  

● તમારી ટ્રાિેલ ઈન્શ્યોરન્સ પોલીસી રે્ક કરો. મોટા ભાગની સરકારો આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય પ્રિાસ સામે જાત 

જાતની સરૂ્ના અને રે્તિણી જાહરે કરે જ છે. તેમા ંચબ્રહટશ ફોરેન તથા કોમનિેલ્થ ઑહફસ, ય.ુએસ સ્ટેટ 

હડપાટચમેન્ટ, ફ્રાન્સના રાજદૂતની સરૂ્ના િગેરેનો સમાિેશ થાય છે. એ પણ ધ્યાનમા ંલો કે કોવિડ-19 

અંગે તમે ટ્રાિેચલિંગ કરતા હોિ તો તમને કિર ન મળે તેવુ ંપણ બન.ે   

● તમે જે પ્લાન કે ઈિેન્ટનો ભાગ હોિ તેનુ ંસ્ટેટસ સતત રે્ક કરતા રહો. હાલ વિશ્વના અનેક દેશો લોકો 
મોટી સખં્યામા ંભેગા થાય અથિા અમકુ સખં્યા કરતા િધ ુલોકો ભેગા મળે તેના પર પ્રવતબધં મકૂી રહ્યા 
છે.  

● તમે જે જગ્યાએ ફરિા જિા માગંતા હોિ તેમા ંહાલના અને નજીકના ભવિષ્ટ્યમા ંપ્રિાસ પર પ્રવતબધં 

મકૂાઈ શકે કે કેમ તેના પર નજર રાખો. િૈવશ્વક સ્તરે વિદેશથી આિેલા પ્રિાસીઓ પર પ્રવતબધંમા ંિધારો 
થાય તેિી શક્યતા છે.  

● જો તમારે વિદેશ પ્રિાસ કરિાનો થાય તો અવનવિતતાની પહરસ્સ્થવતમા ંતમારો બીજો શુ ંપ્લાન છે તે પણ 

વિર્ારી લો. ધ્યાન રાખો કે શહરેી કેન્રો, અમકુ વિસ્તારો અથિા તો આખો દેશ સાિ ટંૂકાગાળાની 
નોહટસમા ંલોક ડાઉન કે ક્િોરન્ટાઈનમા ંજઈ શકે છે. અમકુ સસં્થાઓ અને સસં્થાના માચલકોએ આખી 
દુવનયામા ંતૈનાત તેમના કમચર્ારીઓને પાછા લાિિા માટેની તૈયારીઓમા ંિધારો કરી દીધો છે.  

● આખી દુવનયામા ંઘણી ભવૂમ સીમાઓ બધં કરિામા ંઆિી છે. હજુ િધારે પ્રવતબધંોની શક્યતા છે. તમારે 

અવનિતતાની પહરસ્સ્થવતનો પ્લાન તૈયાર કરતી િખતે આ બાબત ધ્યાનમા ંલેિી જોઈએ.  

● જો તમે માદંા હોિ તો પ્રિાસ ન કરશો. અત્યારે મોટા ભાગના સ્થાવનક અને આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય એરપોટટચસ અને 
ટ્રાન્સપોટેશન હબ્સમા ંસ્િાસ્્યની ર્કાસણી ખબૂ જ ગભંીરતાથી કરિામા ંઆિી રહી છે. પ્રિાસીઓએ 

અમકુ પ્રકારની તપાસ કરાિિી પડે છે અથિા તો તેમને બળજબરીથી ક્િોરન્ટાઈન કે આઈસોલેશનમા ં
જવુ ંપડે છે. મોટાભાગની એરલાઈન્સે પોતાની ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ કરતા હિે દુવનયામા ંમોટા ભાગના 
સ્થળોએ પ્રિાસ કરિાના વિકલ્પોમા ંઘટાડો થઈ ગયો છે. કોવિડ-19ના કેસ િધતા હજુ િધારે  ફ્લાઈટ 

કેન્સલ થિાની શક્યતા છે.   

● તમારે સપંણૂચ હરફંડ મળે તેિી જ ફ્લાઈટ હટહકટ ખરીદિી જોઈએ. IATAના જણાવ્યા મજુબ કોવિડ-19ને 

કારણે ઘણી એરલાઈન્સને મોટા પાયે આવથિક નકુસાન થઈ રહ્ુ ંછે. તેન ેકારણે જ તાજેતરમા ંયરુોપની 
સૌથી મોટી સ્થાવનક એરલાઈન ફ્લાયબી પડી ભાગંી હતી.  

https://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations
https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/nouveau-coronavirus-covid-19-14-03-2020
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/12/how-do-coronavirus-containment-measures-vary-across-europe
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus-flights-cancelled-ba-ryanair-easyjet-virgin-american-airlines-a9371416.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/coronavirus-flights-cancelled-ba-ryanair-easyjet-virgin-american-airlines-a9371416.html
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/
https://www.euronews.com/2020/03/05/flybe-collapses-as-covid-19-triggers-fall-in-airline-bookings


● તમારે જે જ્થાની જરૂર પડિાની હોય તે સાથે લઈન ેજિો. લોકોએ ગભરામણ અને અફરાતફરીમા ં
ખરીદી કરતા ઘણી જગ્યાએ ફેસ માસ્ક, હને્ડ સેવનટાઈઝર, સાબ,ુ કેનમા ંમળતા ખાદ્યપદાથો અને ટોઈલેટ 

પેપરની અછત સજાચઈ છે. ધ્યાનમા ંરાખો કે તમે જે જગ્યાએ જાિ છો ત્યા ંકામદારોની હડતાળ કે અછતને 
કારણે પહરસ્સ્થવત તગં બની શકે છે.  

● ધ્યાન રહ ેકે જોડચન જેિા દેશો જેમા ંપાણીનો જ્થો મયાચહદત છે તેમા ંમાગંમા ંિધારો અને અછત જોિા 
મળી શકે છે.  

● તમે જે જગ્યાએ જિા માગંો છો ત્યાનંી છેલ્લામા ંછેલ્લી વિઝાની પહરસ્સ્થવત ર્કાસો. એ િાત ધ્યાનમા ંરહ ે

કે ઘણા દેશોએ વિઝા આપિાના બધં કરી દીધા છે અને ટ્રાિેલ માટે અગાઉથી આપેલા વિઝા પણ 

સસપેન્ડ કયાચ છે.  

● એ પણ તપાસી લો કે તમે જે દેશમા ંજઈ રહ્યા છો ત્યા ંતમને કોવિડ-19નો રે્પ નથી તે પરુિાર કરિા માટે 

મેહડકલ સહટિહફકેટની જરૂર પડશે કે કેમ. જેિા કે આ. 

● અત્યારે પ્રિાસનુ ંજડબેસલાક આયોજન કરિાનુ ંટાળો. એરપોટચ  પર ઠેર ઠેર સ્િાસ્્યની તપાસ અને 
યાત્રીઓના શરીરના તાપમાનની અિારનિાર તપાસ થઈ રહી છે. આથી પ્રિાસમા ંએરપોટચ  પરના 
રે્હકિંગ માટે થોડો િધ ુસમય ફાળિો. આ જ િાત અમકુ રેલિે સ્ટેશન, બદંરો, ડોક્સ, લાબંા અંતરની 
બસોના સ્ટેશન િગેરેને પણ લાગ ુપડે છે.  

● તમે ક્યા ંઉતરિાના છો તે પણ ધ્યાનમા ંલો. અમકુ દેશો વિદેશી પ્રિાસીઓને ફક્ત અમકુ જ એરપોટચ  કે 

ટવમિનલ પર આિિાની પરિાનગી આપ ેછે.  

● તમે જે શહરેમા ંજઈ રહ્યા છો ત્યાનંા સ્થાવનક સતૂ્રોની મદદથી શહરેની અંદર ર્ાલતી હહલર્ાલ અને 
પ્રવતબધંો પર નજર રાખો.  

 

 

કામ પરૂ  થાય પછી આટલ ું કરોેઃ 
 

● માદંગીના કોઈ લક્ષણ તો નથી ને તે ર્કાસિા સતત પોતાના સ્િાસ્્ય પર નજર રાખો.  
● જો તમે કોઈ એિી જગ્યાએથી આિતા હોિ જયા ંઈન્ફેક્શનનો દર ઘણો ઊંર્ો હોય તો તમારે તમારી 

જાતન ેઆઈસોલેટ કરિી જ પડશે.  

● જે-તે સરકારની સરૂ્ના શુ ંકહ ેછે તે પણ ર્કાસી લો.  
● કોવિડ-19 અંગે છેલ્લામા ંછેલ્લી અપડેટ અને માહહતી પર નજર રાખો. તમે જયાથંી ગયા હતા અને 

જયાથંી આવ્યા છો તે બનંે જગ્યાએ ક્િોરન્ટાઈન અને આઈસોલેશન માટે શુ ંપ્રહક્રયા છે તે પણ જાણી લો.  
● તમે જે દેશમા ંછો ત્યા ંઈન્ફેક્શન કેટલા દરે ફેલાય છે તે ધ્યાનમા ંલઈને તમારે એક ડાયરી બનાિિી 

જોઈએ જેમા ંતમે પાછા ફયાચ પછીના 14 હદિસમા ંજેના જેના સપંકચમા ંઆવ્યા હોિ તેના નામ અને નબંર 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200304-coronavirus-covid-19-update-why-people-are-stockpiling
https://www.bbc.com/worklife/article/20200304-coronavirus-covid-19-update-why-people-are-stockpiling
https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/italys-lombardy-workers-to-strike-for-tougher-coronavirus-shutdowns
https://www.devdiscourse.com/article/health/951284-concerns-over-water-shortages-jump-in-jordan-amid-coronavirus-lockdown
https://www.forbes.com/sites/jamesasquith/2020/03/17/a-z-complete-coronavirus-travel-guide-the-latest-countries-restricting-travel-updated/#301b091714c4
https://www.internationalsos.com/pandemic-sites/pandemic/home/2019-ncov/ncov-travel-restrictions-flight-operations-and-screening
https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/


લખિા જોઈએ. આનાથી જો તમને કોઈ લક્ષણ દેખાય તો રે્પ લાગિાની શક્યતા હોય તેિા બીજા 

લોકોન ેશોધિામા ંસરળતા પડે.  

 

 

જો તમને લક્ષણો દેખાય તો શ ું કરશો? 

 

● તમને કોવિડ-19ના ગમે તેટલા હળિા લક્ષણો દેખાય તો પણ તમારી મેનેજમેન્ટ ટીમને જાણ કરો અને 
તેમની સાથે િાતર્ીત કરીને તમે એરપોટચ  કે િાહનવ્યિહારના બીજા માધ્યમથી ઘરે સરુચક્ષત કેિી રીત ે

પહોંર્ી શકો તેની વ્યિસ્થા કરો. સીધા ટેક્સી પકડીને ઘરે પહોંર્િાની ભલૂ ન કરશો.  
● WHO,CDC અને સ્થાવનક આરોગ્ય સસં્થાઓની સલાહને અનસુરો. તમારી જાત અને તમારી 

આસપાસના લોકોની રક્ષા કરો.  
● તમને લક્ષણો દેખાય તો કમ સે કમ સાત હદિસ સધુી ઘર છોડીને ન જાિ. આમ કરિાથી તમારો રે્પ 

કોઈન ેલાગિાની શક્યતા નહહિતટ થઈ જશે.  

● આગળનુ ંઆયોજન કરો અને મદદ માગંો. તમારે જે ર્ીજો જોઈએ તેના માટે તમારા સહકમી, વમત્રો કે 

પહરિારજનોની મદદ લો અને તેમને તે ર્ીજો તમારા દરિાજાની બહાર મકૂી જિા કહો.  
● તમારા ઘરમા ંસાથે રહતેા લોકોથી કમ સે કમ 2 મીટરનુ ંઅંતર જાળિો.  
● શક્ય હોય તો એકલા ંજ સિૂો.  
● જો ઘરમા ંકોઈ બીજુ ં પણ રહતે ુ ંહોય તો તમારે 14 હદિસ એકાતંમા ંરહવે ુ ંજોઈએ. તેના માટે માગચદવશિકા 

તમને અહીં મળશ.ે  

● બાથરૂમ, શૌર્ાલય અને રસોડાના િપરાશ િખત ેખાસ તકેદારી રાખિી જોઈએ જેનાથી તમારો રે્પ 

બીજા કોઈને લાગિાની શક્યતા ન રહ.ે  

● તમારા હાથ િારંિાર સાબ ુઅને ગરમ પાણીથી ઘસીને કમ સે કમ 20 સેકન્ડ માટે ધઓૂ.  

● મોટી ઉંમરના લોકો અને અગાઉથી સ્િાસ્્યને લગતી સમસ્યા હોય તેિા લોકોથી શક્ય તેટલુ ંદૂર રહો.  
● તમારે આઈસોલેશનમા ંજિા માટે સ્િાસ્્ય વિભાગના લોકોને બોલાિિાની જરૂર નથી. જો આ ગાળામા ં

લક્ષણો િકરે તો તેમની મદદ જરૂર લેિી જોઈએ.  

● સીપીજેની ઓનલાઈન સેફ્ટી હકટમા ંપત્રકારો અને ન્યઝુરૂમ માટે શારીહરક, હડજીટલ અને માનવસક 

સરુક્ષા જાળિિા માટેની તમામ માહહતી અને સાધનો છે. તેમા ંસ્થાવનક પહરસ્સ્થવત િકરે કે ચ ૂટંણી હોય 

ત્યારે તેનુ ંહરપોહટિંગ કરતી િખતે સરુક્ષા કેિી રીત ેજાળિિી તે અંગેની સરૂ્નાનો પણ સમાિેશ થાય છે. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#ending-isolation
https://cpj.org/safety-kit/
https://cpj.org/2019/07/digital-safety-kit-journalists.php
https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder.php
https://cpj.org/2019/03/covering-elections-journalist-safety-kit.php

