
 

 

           

คำ ำแนะน ำควำมปลอดภยัจำกคณะกรรมำธิกำรควำมปลอดภยัสื่อ (CPJ): กำรน ำเสนอข่ำวไวรสัโคโรนำ 

แก้ไขเมือ่วนัที ่25 มีนาคม 2563 

องค์การอนามยัโลก (WHO) ประกาศให้ COVID-19 (ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่) เป็นโรคที่มกีารแพร่กระจายอย่างรุนแรงตัง้แต่วนัที่ 11 มนีาคม 

2563 แต่ละวนัมผีู้ตดิเชื้อเพิม่ขึ้นทัว่โลกเป็นจ านวนมาก แหล่งขอ้มูลที่ถูกต้องแม่นย าที่สุดในขณะนี้คอืขอ้มูลจากองค์การอนามยัโลก 

และศูนย์ขอ้มูลไวรสัโคโรนา มหาวทิยาลยัจอห์น ฮอปกนิส์ 

ปัจจุบนันักข่าวทัว่โลกท าหน้าที่ส าคญัในการสื่อสารให้สาธารณชนได้ทราบเกี่ยวกบัขอ้มูลของไวรสั และนโยบายในการจดัการกบัไวรัสของรฐับาล 

ดงันัน้สื่อมวลชนจงึมคีวามเสีย่งตดิเชื้อในพื้นที่ที่ตนเองท างาน ขณะที่เดนิทาง และขณะที่สมัภาษณ์แหล่งข่าว  

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ปฏบิตังิานด้านสื่อควรตดิตามขอ้มูล ข่าวสาร และขอ้ปฏบิตัติ่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

โดยเฉพาะนักข่าวควรตดิตามขอ้มูลข่าวสารจากองค์การอนามยัโลก และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างสม ่าเสมอ 

ควำมปลอดภยัขณะปฏิบติังำนภำคสนำม 

ปัจจุบนัหลายพื้นที่ทัว่โลกไม่อนุญาตให้มกีารเดนิทางระหว่างประเทศ ดงันัน้การรายงานข่าวส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ 

และจะเป็นเช่นนี้ไปอกีสกัพัก อย่ำงไรกต็ำมกำรปฏิบติังำนอำจจ ำเป็นต้องยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยกระทนัหนั 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ 

ผู้ปฏบิตังิานน าเสนอข่าว COVID-19 ควรปฏบิตัติามค าแนะน าเพื่อความปลอดภยัดงันี้: 

ก่อนรบัมอบหมำยงำน 

● กรมควบคุมโรคสหรฐัฯ (CDC) ระบุว่า ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีโรคประจ าตวัเป็นผู้มคีวามเสีย่งสูงต่อการตดิเชื้อ หำกคุณเป็นบุคคลประเภทน้ี 

คุณต้องหยุดกำรปฏิบติังำน โดยเฉพำะงำนภำคสนำมซึ่งคุณต้องไปพบปะผู้คนในท่ีสำธำรณะ 

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://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
mailto:?subject=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(CPJ)%3A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2&body=https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf&title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(CPJ)%3A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2&summary=&source=Committee%20to%20Protect%20Journalists
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf&text=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(CPJ)%3A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
whatsapp://send/?text=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(CPJ)%3A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%20https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf&title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(CPJ)%3A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
fb-messenger://share/?app_id=331334317387812&link=https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf&t=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(CPJ)%3A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%20(CPJ)%3A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%20https%3A%2F%2Fcpj.org%2Fcoronavirus_safety_advisory_thai.pdf


 

เราแนะน าว่าสตรมีคีรรภ์ควรหลกีเลี่ยงการปฏบิตัหิน้าที่ภาคสนามเช่นกนั 

 

● ในการเลอืกพนักงานปฏบิตัหิน้าที่ภาคสนาม 

ฝ่ายบรหิารควรตระหนักถงึสถานการณ์ที่ผู้ปฏบิตังิานอาจถูกท าร้ายร่างกายอนัเนื่องมาจากเชื้อชาตขิองตวัผู้ปฏบิตังิาน ตวัอย่างจาก 

BuzzFeed และสถานทูตสหรฐัฯ ประจ ากรุงแอดดสิอาบาบา ประกาศเตอืนผู้สื่อข่าวต่างชาตใิห้ระมดัระวงัตนเองจากการถูกลอบท าร้ายร่างกาย 

เหตุการณ์เช่นนี้อาจพบเหน็ไดบ้่อยขึ้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อยังลุกลาม 

 

● ผู้ปฏบิตังิานและฝ่ายบรหิารควรหารอืกนัว่าองค์กรจะให้การสนับสนุนอะไรบ้างหากผู้ปฏบิตังิานเกดิเจบ็ป่วยขณะปฏบิตัหินา้ที่ 

โดยค านึงถงึมาตรการของแต่ละพื้นที่ เช่น การกักตวัเองที่บ้าน หรอืการห้ามออกจากเคหสถานตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

ผลกระทบทำงสุขภำพจิต 

● เป็นเรื่องปกตทิี่ครอบครัวของผู้ปฏบิตังิานจะรู้สึกกังวล โดยเฉพาะหากผู้ปฏบิตังิานต้องลงพื้นที่รายงานสถานการณ์ COVID-19 

ดงันัน้การพูดคุยสร้างความเขา้ใจกบัครอบครวัผู้ปฏบิตังิานก่อนจงึเป็นสิง่ส าคญั 

เราแนะน าให้แต่ละองค์กรมผีู้ให้ค าปรกึษาด้านสุขภาพคอยให้ค าปรกึษาครอบครวัของผู้ปฏบิตังิาน 

 

● ผู้ปฏบิตังิานควรระมดัระวงัการน าเสนอข่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจติใจในพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 

โดยเฉพาะพื้นที่ที่จดัให้มกีารกกับรเิวณโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุข หรอืสถานพยาบาลต่างๆ 

สามารถอ่านค าแนะน าเกี่ยวกบัการรายงานข่าวในสถานการณ์วกิฤตไิด้จาก the DART Center for Journalism and Trauma  

วิธีหลีกเลี่ยงกำรติดเชื้อ และแพร่เชื้อไปสู่ผู้อ่ืน 

ปัจจุบนัหลายประเทศใช้มาตรการ ลดระยะห่างทางสังคม หากคุณจ าเป็นต้องไปรายงานข่าวในสถานที่บรกิารด้านสาธารณสุข, บ้านพกัคนชรา, 

บ้านของผู้ตดิเชื้อ, บ้านของบุคคลกลุ่มเสีย่ง, พื้นที่ที่ประกาศให้เป็นเขตกกับรเิวณ, พื้นที่ชุมชนแออดั, ตลาดขายสตัว์, หรอืฟาร์มเลี้ยงสตัว์ 

คุณจะต้องรกัษาความสะอาดตามมาตรการที่แต่ละพื้นที่ก าหนดอย่างเขม้งวด หำกไม่มัน่ใจ ไม่ควรเดินทำงไป 

มาตรการการปฏบิตัตินเพื่อการป้องกนัตวัจากการตดิเชื้อได้แก่: 

● เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ระมดัระวงัการเขา้ใกล้ผู้ที่มอีาการเกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ เช่นอาการไอ หรือจาม 

 

● นักข่าวควรเว้นระยะห่างระหว่างการสมัภาษณ์แหล่งข่าว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ, ผู้ที่มโีรคประจ าตวั, ผู้ที่มอีาการป่วย, 

ผู้ปฏบิตังิานด้านการรกัษาผู้ป่วย COVID-19, และผู้ปฏบิตังิานในพื้นที่เสีย่งต่อการตดิเชื้อ  

 

 

● ล้ำงมืออย่ำงถกูวิธีอย่ำงน้อย 20 วินำทีด้วยน ้ำและสบู่อย่ำงสม ำ่เสมอ และเชด็มอื หรอืเป่ามอืให้แห้งอย่างถูกวธิ ี

คุณสามารถตรวจสอบวธิีการล้างมอือย่างถูกวธิี ตามคู่มอืขององค์การอนามยัโลก 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pregnant-women-faq.html
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/coronavirus-racism-europe-covid-19
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://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/


 

● ใช้เจลล้างมอื หรอืทชิชู่เปียกเชด็มอืหากไม่สามารถหาสถานที่ที่ล้างมอืด้วยน ้าและสบู่ได้ 

อย่างไรก็ตามเราแนะน าให้ล้างมอืกบัน ้าและสบู่หากสามารถท าได้ (กรมควบคุมโรคสหรฐัฯ 

แนะน าให้ใช้เจลล้างมือหรอืทชิชู่เปียกที่มส่ีวนผสมของเอทานอล 60% หรือไอโซโพรพานอล 70% ขึ้นไป) 

ไม่ควรทดแทนกำรล้ำงมือด้วยน ้ำและสบู่ด้วยเจลล้ำงมือหำกไม่จ ำเป็น 

 

● ปิดปากและจมูกทุกครัง้เวลาไอหรอืจาม หากไอหรอืจามใส่กระดาษทชิชู่ จะต้องทิ้งกระดาษนัน้ลงถงัขยะทนัท ี

และล้างมอืทุกครัง้หลงัจากไอหรอืจาม 

 

● หลกีเลี่ยงการจบัใบหน้า, จมูก, ปาก, หู และส่วนต่างๆ ของใบหน้า ตามที่ปรากฎในเวบ็ไซต์ BBC 

 

● หลกีเลี่ยงการจบัมอื, กอด, หรอืจูบ อาจจะเปลี่ยนมาใช้วิธชีนศอกแทน 

 

● หลกีเลี่ยงการใช้อุปกรณ์รบัประทานอาหาร เช่น แก้วน ้า ช้อน ส้อม ร่วมกบัผู้อื่น 

 

● ถอดนาฬิกาขอ้มอื และเครื่องประดบัต่างๆ หลงัจากปฏบิตังิานเสรจ็ เนื่องจากเชื้อ COVID-19 สามารถตดิกบัผวิสมัผสัต่างๆ 

ได้ในระยะเวลาที่แตกต่างกนั ตามประเภทของผวิสมัผสั 

 

● หากคุณสวมใส่แว่น ควรถอดแว่นออกและท าความสะอาดด้วยน ้าและสบู่อย่างสม ่าเสมอ 

 

● ควรเลอืกเสื้อผ้าในการใส่ปฏบิตังิานที่ท าความสะอาดได้ง่าย เมื่อปฏบิตังิานเสรจ็ควรท าความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน ้าอุ่นและผงซกัฟอกทนัที 

 

● หลกีเลี่ยงการเดนิทางไปปฏบิตังิานด้วยขนส่งสาธารณะในชัว่โมงเร่งด่วน ล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอลหลงัจากใช้บริการ 

หากใช้ยาพาหนะส่วนตวัควรระมดัระวงัด้วยว่าผู้โดยสารภายในรถสามารถแพร่กระจายเชื้อมาสู่ตวัเรา 

หรอืเราสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้โดยสารคนอื่นได ้

 

● ควรหาเวลาหยุดพกัระหว่างวนั พงึระลกึเสมอว่าการท างานหนักจนเกนิไปอาจส่งผลให้เราลมืวธิกีารรกัษาความสะอาดที่ถูกต้อง 

และอย่าลมืว่าผู้ปฏบิตังิานอาจต้องขบัรถไป-กลบัจากที่ท างานเป็นระยะทางไกล ดงันัน้พวกเขาอาจรู้สกึอ่อนเพลยี เหนื่อยล้า 

ซึ่งอาจลดประสทิธภิาพการท างานของพวกเขาได้ 

 

● อย่าลมืล้างมอืให้สะอาดด้วยสบู่และน ้าทุกครัง้หลัง ก่อน และ หลงัการกลบัมาจากพื้นที่เสีย่ง 

 

● หากคุณมอีาการป่วย เช่น มไีข ้หายใจไม่เต็มปอด ควรรบีไปพบแพทย์ 

ปัจจุบนัรฐับาลในหลายประเทศออกมาตรการให้ผู้มอีาการป่วยกกัตวัในบ้านเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มกีารแพร่ระบาดของ 

COVID-19 หรือปฏบิตัหิน้าที่ในสถานที่ที่มกีารรกัษาผู้ป่วย COVID-19 จ านวนมาก คุณอาจมีความเสีย่งที่จะตดิเชื้อเพิม่ขึ้นเช่นกนั 

 

● รบัประทานเนื้อสตัว์และไข่ที่ปรุงสุกแล้วเท่านัน้ 

 

     ควำมปลอดภยัด้ำนอุปกรณ์กำรท ำงำน 

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.bbc.co.uk/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


 

● ใช้ไมโครโฟนแบบมก้ีาน แทนการใช้ไมโครโฟนแบบเหน็บเสื้อเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างตวันักข่าวและแหล่งข่าว 

 

● ควรถอดฟองน ้าคลุมไมโครโฟนออกมาล้างและฆ่าเชื้ออย่างสม ่าเสมอทุกครัง้หลงัจากปฏบิตังิานเสรจ็ 

และควรศึกษำวิธีกำรถอดฟองน ้ำอย่ำงถกูวิธีเพ่ือป้องกนักำรแพร่เช้ือ 

 

● ควรท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่นโทรศพัท์มอืถอื แทบ็เล็ต คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก หวัเสยีบอุปกรณ์ หูฟัง ฮาร์ดไดร์ฟ กล้อง บตัรประจ าตวัสื่อ 

สายคล้องคอ ฯลฯ ด้วยแผ่นท าความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างทัว่ถงึ  

 

● ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นผ่านการท าความสะอาดแล้ว ก่อนน ากลบัไปเก็บในห้องเก็บอุปกรณ์ 

ควรมผีู้ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ว่าได้รบัการเก็บอย่างเหมาะสม ไม่กระจดักระจายบนพืน้ และมรีะบบตรวจสอบผู้เบกิอุปกรณ์แต่ละวนัโดยละเอยีด 

 

● หากคุณไม่สามารถหาอุปกรณ์ท าความสะอาดเครื่องมือได้ การน าอุปกรณ์ไปตากแดดในระยะเวลาหนึ่งจะสามารถฆ่าไวรสัได้ 

แต่เราแนะน าว่าวธินีี้ควรเป็นวธิสุีดท้ายหากไม่มวีธิใีดๆ อกีแล้ว เนื่องจากแสงแดดอาจส่งผลให้อุปกรณ์บางชนิดเกดิความเสยีหาย 

 

● ควรท าความสะอาดยานพาหนะที่น าไปใช้รายงานข่าว โดยเฉพาะบรเิวณที่จบัประตู พวงมาลยั กระจกมองขา้ง เบาะรองศีรษะ เขม็ขดันิรภยั 

แผงคอนโซล และปุ่มกดต่างๆ ที่มกีารใช้ผวิสมัผัสร่วมกนั 

 

     อุปกรณ์ป้องกนัตวัส่วนบุคคล (PPE) 

ขอ้ปฏบิตัดิ้านความปลอดภยัในการถอดอุปกรณ์ PPE (เช่น ถุงมอืแบบใช้แล้วทิ้ง, หน้ากากอนามยั, และชุดคลุมต่างๆ) 

จะต้องปฏบิตัติามวธิกีารถอดอย่างถูกวิธ ีคลกิที่นี่เพื่ออ่านวธิกีารปฏบิตัจิากกรมควบคุมโรคสหรฐัฯ ควำมเส่ียงจำกกำรติดเช้ือมีสูงมำก 

ดงันัน้ต้องปฏิบติัตำมคู่มืออย่ำงเคร่งครดั 

● ควรสวมใส่รองเท้ากนัน ้าหรอืรองเท้าแบบใส่แล้วทิ้งหากจ าเป็นต้องปฏบิตัหิน้าที่ในสถานพยาบาล หรอืห้องเก็บศพ 

โดยผู้ปฏบิตังิานจะต้องล้างหรอืทิ้งรองเท้าก่อนออกจำกสถำนท่ีเหล่ำนัน้ ส าหรบัรองเท้ากนัน ้าควรจดัเก็บอย่างเหมาะสม 

และไม่ควรน ากลบัมาใช้ต่อ 

● ควรสวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อต้องปฏบิตังิานในพื้นที่เสีย่งตดิเชื้อ เช่นสถานพยาบาล อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล เช่นชุดคลุมตวั 
และหน้ากากแบบเต็มใบหน้าอาจมคีวามจ าเป็นในบางสถานที่ 

 

        หน้ำกำกอนำมยั 

 

องค์การอนามยัโลก และกรมควบคุมโรคสหรฐัฯ เหน็ตรงกนัว่าบุคคลทัว่ไปที่ไม่มอีาการป่วยไม่จ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามยั 

ยกเว้นจะได้รบัค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ หรอืเขา้ไปในพื้นที่เสีย่ง เช่น โรงพยาบาล หรอืจ าเป็นต้องดูแลผู้ที่มคีวามเสีย่งตดิเชื้อ COVID-

19 อย่าางไรก็ตามในหลายประเทศขณะนี้มปัีญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง เช่นหน้ากากอนามยัทางการแพทย์ 

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


 

ดงันัน้การสวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นอาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่มอุีปกรณ์เหล่านี้เพยีงพอต่อการใช้งาน 

หากคุณจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามยั คุณควรท าตามค าแนะน าดงันี้:  

● หากจ าเป็น ควรสวมหน้ากากอนามยัแบบ N95 (หรอื FFP2 / FFP3) แทนการสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทย์แบบทัว่ไป 

ครอบบรเิวณจมูกและคางให้สนิท และควรโกนหนวดเคราก่อนสวมใส่ 

 

● ห้ามจบับรเิวณพื้นผวิหน้ากาก เวลาถอดหน้ากากต้องจบับรเิวณเชอืกและขอบหน้ากากเท่านัน้ 

 

● ล้างมอืด้วยน ้าและสบู่ หรอืเจลแอลกอฮอล (เอนานอล 60% หรอืไอโซโพรพานอล 70% ขึ้นไป) หลงัจากถอดหนัากากออก 

 

● เปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกครัง้หากสภาพหน้ากากหรอืเริม่ยุ่ยหรอืเปียกชื้น 

 

● ห้ามน าหน้ากากกลบัมาใช้ซ ้า และน าหน้ากากใส่ถุงปิดสนิทก่อนน าไปทิ้ง 

 

● จ าไว้เสมอว่า การสวมหน้ากากจะต้องควบคู่ไปกบัการล้างมอืด้วยน ้าและสบู่อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้หลกีเลี่ยงการสมัผัสใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก 

และใบหู 

 

● ไม่แนะน าให้สวมใส่หน้ากากที่ผลติจากผ้ากอซ หรอืผ้าฝ้าย 

 

● ในบางพื้นที่หน้ากากอนามยัอาจมปีรมิาณจ ากดั หรอืราคาสูง ควรตรวจสอบให้แน่ชดัก่อนซื้อ 

 
ควำมปลอดภยัทำงดิจิทลั 

● นักข่าวควรใช้ความระมดัระวงัในการและการถูกโจมตีการน าเสนอขอ้มูล และรายงานข่าวการแพร่ระบาดของ COVID-19 บนช่องทางออนไลน์ 

ท่านสามารถอ่านวธิกีารป้องกนัตนเองจากการถูกโจมตไีด้จาก CPJ 

 

● ปัจจุบนัรฐับาลในหลายประเทศ และบรษิทัเทคโนโลยบีางแห่งมีการใช้เครื่องมอืสอดส่องเพื่อหาขอ้มูลการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 

หนึ่งในนัน้คอืสปายแวร์ชื่อ Pegaus ซึ่งพฒันาโดย NSO Group จากการตรวจสอบของ Citizen Lab 

พบว่าสปายแวร์ตวันี้พุ่งเป้าการโจมตไีปที่นักข่าว หน่วยงานด้านสทิธมินุษยชนหลายแห่งกงัวลว่าวธิีลกัษณะนี้อาจถูกใช้ต่อไป 

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง ดงันัน้หน่วยงานระดบัสากลหลายแห่งจงึเร่งตรวจสอบและตดิตามการกระท าเหล่านี้ทัว่โลก 

สามารถตรวจสอบได้ทาง เวบ็ไซต ์

 

● รายงานของ Electronic Frontier Foundation แนะน าให้ผู้ปฏบิตังิานตรวจสอบที่มาของลงิค์ หรอืไฟล์ขอ้มูล COVID-19 

ก่อนดาวน์โหลดทุกครัง้ เนื่องจากมจิฉาชพีมกัฉวยโอกาสในสถานการณ์โรคระบาดในการโจมตขีอ้มูลขององค์กรต่างๆ 

และอาจท าให้อุปกรณ์ของคุณตดิมลัแวร์ได้ 

 

https://www.livescience.com/face-mask-new-coronavirus.html
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
https://cpj.org/2019/11/cpj-safety-advisory-journalist-targets-of-pegasus-.php
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/surveillance-company-nso-supplying-data-analysis-to-stop-virus
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


 

● ระมดัระวงัการคลิกลงิค์ที่เกี่ยวขอ้งกบั COVID-19 ทางช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืขอ้ความจากแอปพลเิคชนัส่งขอ้ความต่างๆ 

บางลงิค์อาจมาพร้อมกบัมลัแวร์ 

 

● ระมดัระวงัแอปพลเิคชนัที่อาจตดิมาพร้อมซอฟต์แวร์เรยีกค่าไถ่ เช่น COVID-19 Traker 

 

● มเีวบ็ไซต์แสดงแผนที่บางเวบ็อ้างว่าแสดงขอ้มูลการแพร่เชื้อ COVID-19 จากแหล่งที่มาที่เชื่อถอืได้ เช่นจาก WHO 

ซึ่งอาจมาพร้อมกบัมลัแวร์ที่สามารถโจรกรรมรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้ 

 

● รายงานจากส านักข่าว The Guardian เตอืนให้ระมดัระวงัเวบ็ไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารอนัเป็นเทจ็ ซึ่งได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัในบางประเทศ 

ซึ่งองค์การอนามยัโลกประกาศเตอืน และส านักข่าว BBC เคยเน้นย ้า โดยศกึษาได้จากคู่มอืการตรวจสอบขอ้มูลเท็จของ WHO  

 

● ระมดัระวงัการแชร์ข้อมูลข่าวสารจากแอปพลเิคชนัส่งขอ้ความต่างๆ ซึ่งอาจเป็นขอ้มูลข่าวปลอม หรอืข่าวลอื 

 

● ขณะนี้เฟสบุ๊กได้ใช้ระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI) ในการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสาร COVID-19 ที่บดิเบอืน บางครัง้โพสต่างๆ อาจถูกลบ หรือขึ้นเป็น 

Error 

 

● โปรดระมดัระวงัการน าเสนอข่าวในประเทศที่มกีารปกครองด้วยระบอบเผดจ็การ เนื่องจากประเทศเหล่านี้อาจใช้อ านาจตรวจสอบ 

และควบคุมการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการแพร่ระบาดของ COVID-19 รฐับาลบางประเทศอาจเซ็นเซอร์เนื้อหา 

หรอืปกปิดขอ้มูลตามรายงานของ CPJ 

 

ควำมปลอดภยัต่อร่ำงกำยขณะปฏิบติังำน 

● หากนักข่าวจ าเป็นต้องรายงานสถานาการณ์จากทณัฑสถาน หรอืสถานที่คุมประพฤต ิตวันักข่าวต้องระวงัอนัตรายที่อาจเกดิจากการประท้วง 
และก่อจลาจลของผู้ต้องขงั เช่นสถานการณ์ที่เกดิขึ้นในอติาล ีโคลอมเบยี และอนิเดยี  

 

● โปรดระมดัระวงัอาชญากรรมที่อาจเพิม่ขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากในหลายประเทศ เช่น สหรฐัฯ, ไอร์แลนด์, 

ปาเลสไตน์, และอหิร่าน เริม่ปล่อยตวัผู้ต้องขงัชัว่คราวเพื่อลดความแออดัในทณัฑสถาน และด้วยเครื่องอุปโภคบรโิภคต่างๆ มจี านวนน้อยลง 

อาจส่งผลให้เกดิการปลน้ และขโมยของเพิม่ขึ้น 

 

● จากรายงานของ CPJ พบว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผดจ็การอาจใช้ช่องทางในการจบักุมผู้ที่น าเสนอข่าวเกี่ยวกบั COVID-19 

 

● นอกเหนือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หากคุณต้องเดนิทางไปปฏบิตังิานในต่างประเทศ (ตรวจสอบ) 

คุณควรตรวจสอบขอ้มูลด้านความปลอดภยัในสถานที่ที่จะเดนิทางไป เนื่องจากปัจจุบนัมรีายงานปัญหาความรุนแรงใน อสิราเอล, บราซิล, 

ปากสีถาน, ไซปรสั, เกาะรยีูเนียน, และยูเครน รวมทัง้การชุมนุมที่ยดืเยื้อในอริกั และฮ่องกง  

กำรปฏิบติังำนในต่ำงประเทศ 

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://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.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/citizen-lab-chinese-censorship-coronavirus.php
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.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.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.express.co.uk/news/world/1257518/coronavirus-germany-far-left-extremists-riot-looting-violence
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ukraine/robbers-grab-100000-surgical-masks-at-gunpoint-as-ukraine-enters-shutdown-idUSKBN2142WL
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://www.nytimes.com/2020/03/19/world/middleeast/israel-convoy-protest-netanyahu.html
https://www.bbc.co.uk/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


 

 

สถานการณ์ในปัจจุบนัส่งผลให้การเดนิทางไปต่างประเทศยากขึ้น หากคุณจ าเป็นต้องเดนิทางไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ คุณควรท าตามค าแนะน าต่อไปนี ้

● ท าการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตามค าแนะน าของสถานที่ที่จะเดนิทางไป 

ควรฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิอาการป่วยที่อาจสบัสนกบั COVID-19 

 

● ตรวจสอบข้อก าหนดของประกนัการเดนิทางให้ถี่ถ้วน เนื่องจากปัจจุบนัหลายประเทศมกีารประกาศเตอืนระดบัความปลอดภยัในการเดนิทาง เช่น 

กระทรวงการต่างประเทศองักฤษ, กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ, และกระทรวงการต่างประเทศฝรัง่เศส 

ซึ่งประกนักำรเดินทำงอำจไม่ครอบคลุมกำรเดินทำงไปยงัประเทศกลุ่มเส่ียง COVID-19 ตำมประกำศ 

 

● ตรวจสอบสถานะของแต่ละงานที่คุณจะเขา้ร่วม พงึระลกึว่าในหลายประเทศได้สัง่ห้ามให้มกีารชุมนุมในที่สาธารณะ 
หรอืห้ามจดังานที่มกีารชุมนุมของคนจ านวนหนึ่งจ านวนใด 

 

● ตรวจสอบมาตรการห้ามคนเขา้ออกในสถานที่ที่คุณจะเดนิทางไป รวมทัง้มาตรการห้ามการเขา้ออกของชาวต่างชาติ 

 

● โปรดเตรยีมแผนส ารองในการเดนิทาง เนื่องจากหลายพื้นที่ และหลายประเทศมีการปิดการเขา้ออก 

หรอืกักบรเิวณโดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

● หลายประเทศเริม่ทยอยปิดด่านชายแดน และคาดว่าจะเป็นเช่นนีต้่อไปเรื่อยๆ ซึ่งคุณควรมแีผนรบัมอืเรื่องนี้ไว้ด้วย 

 

● งดเดนิทางหากคุณมอีาการป่วย เนื่องจากสนามบนิในหลายประเทศเริม่บงัคบัใช้มาตรการที่เขม้งวดในการตรวจการเดนิทางเขา้-ออก 

หากคุณป่วย คุณอาจต้องเขา้รบัการตรวจหาเชื้อ หรอืถูกกกับรเิวณได้ 

 

● หลาพื้นที่มกีารยกเลกิเที่ยวบนิระหว่างประเทศ และคาดว่าเที่ยวบนิต่างๆ จะยกเลกิเพิม่เตมิอกีจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยงัไม่คลี่คลาย 

 

● ควรซื้อตัว๋เครื่องบนิแบบคนืเงนิได้เต็มจ านวน เนื่องจากหลายสายการบนิก าลงัประสบกบัปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ โดยขอ้มูลล่าสุดจาก 

IATA พบว่าสถานการณ์ปัจจุบนัส่งผลให้สายการบนิขนาดใหญ่เช่น Flybe ต้องปิดกจิการ 

 

● ควรเตรยีมเครื่องอุปโภคบรโิภคที่จ าเป็นให้พร้อม เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภคจากการกว้านซื้อโดยขาดสต ิ

โดยเฉพาะหน้ากากอนามยั, เจลล้างมอื, สบู่, อาหารกระป๋อง, และกระดาษช าระ 

และพงึระลึกว่าในบางสถานที่ที่มกีารประท้วงของคนงานจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 

อาจส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครุนแรงกว่าพื้นที่อื่นๆ 

 

● โปรดระมดัระวงัการเดนิทางไปยงัพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน ้า เช่น จอร์แดน  

 

● ตรวจสอบข้อก าหนดด้านวซีา่ของสถานที่ที่จะเดนิทางไป เนื่องจากหลายประเทศเริม่หยุดออกวซี่า หรอืยกเลิกวซี่าให้กบัชาวต่างชาติ 

 

● บางประเทศจ าเป็นต้องดูใบรบัรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้เดนิทางไม่มเีชื้อ COVID-19 ดูตวัอย่างได้ที่นี ่

 

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-3-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-news-flights-travel-cancelled-italy-south-korea-singapore-japan-china-a9371416.html
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/
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
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/#3e291bf514c4
https://www.internationalsos.com/pandemic-sites/pandemic/home/2019-ncov/ncov-travel-restrictions-flight-operations-and-screening


 

● ควรมแีผนการเดนิทางที่ยดืหยุ่น และควรเผื่อเวลาไปถงึสนามบนิ สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งต่างๆ 

เนื่องจากหลายสนามบนิเพิม่มาตรการตรวจและคดักรองผู้ป่วยก่อนใช้บรกิาร 

 

● ตดิตามขา่วสารและขอ้มูลการเดนิทางของสถานที่ที่จะเดนิทางไปอย่างสม ่าเสมอ 

เนื่องจากบางประเทศอนุญาตให้สายการบนิสามารถลงจอดได้เฉพาะบางสนามบนิ หรอืบางอาคาร 

 

● ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวในพื้นที่ โดยเฉพาะการประกาศห้ามการเดนิทางภายในพืน้ที่ 

 

หลงัจำกปฏิบติังำนเสรจ็ 

● เฝ้าระวงัสุขภาพและอาการป่วยของตนเอง 

 

● หากเดนิทางกลบัมาจากพื้นที่ที่มกีารแพร่ระบาดของเชื้อมาก จะต้องกักบรเิวณตวัเองภายในที่พกัอาศยั หรอืขอค าแนะน าจากหน่วยงานของรฐั 

 

● ตรวจสอบสถานการณ์ และขอ้มูล COVID-19 ล่าสุด โดยเฉพาะขอ้มูลเกี่ยวกบัการกกัตวัจากพื้นที่เสีย่งที่คุณเดนิทางกลบัมา 

และพื้นที่ที่คุณพกัอาศยั 

 

● ควรจดบนัทกึรายชื่อ และจ านวนคนที่คุณตดิต่อหรอืสมัผสัในช่วง 14 วนันับตัง้แต่เดนิทางกลบั 

วธินีี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งสามารถตรวจสอบผู้ที่เขา้ข่ายเฝ้าระวงัการตดิเชื้อได้ 

 

-- หำกคุณมีอำกำรป่วย 

 

● หากคุณมอีาการป่วยลกัษณะเขา้ข่ายการตดิเชื้อ COVID-19 ไม่ว่าอาการจะหนักหรอืเบา คุณจะต้องแจ้งผู้บริหาร ทมีงาน 

หรอืบุคคลใกล้ตวัในการเรยีกยานพาหนะที่เหมาะสม ไม่ควรเรยีกแทก็ซี่ด้วยตนเอง 

 

● ปฏบิตัติามค าแนะน าขององค์การอนามยัโลก, กรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อปกป้องตวัคุณจากชุมชน 

 

● ควรอยู่แต่ในที่พกัอาศยั อย่ำงน้อย 7 วนั นับตัง้แต่มอีาการ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ชุมชนและผู้อื่น 

 

● วานให้เพื่อนหรอืครอบครัวซื้ออาหารหรือเครื่องใช้จ าเป็น และให้วางสิง่ของเหล่านัน้หน้าประตูห้อง หรอืประตูบ้าน 

 

● หากอาศยัอยู่ในบ้านร่วมกบัสมาชกิครอบครวัคนอื่นๆ จะต้องอยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครวัอย่างน้อย 2 เมตร 

 

● นอนแยกห้องกบัสมาชกิในบ้านคนอื่นๆ 

 

https://www.airport-technology.com/features/coronavirus-measures-world-airports/
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


 

● หากจ าเป็นต้องพกัอาศยัในห้องร่วมกบัสมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวั สมาชกิในครอบครวัทุกคนจะต้องเขา้รบัการเฝ้าระวงั 14 วนั 

ระมดัระวงัการใช้สิง่ของร่วมกนัในบ้าน โดยเฉพาะในห้องน ้า และห้องครวั เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อ สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ ที่นี ่

 

● ล้างมอืด้วยน ้าและสบู่อย่างสม ่าเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วนิาที 

 

● อยู่ห่างจากบุคคลกลุ่มเสีย่ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ าตวั 

 

● ไม่ควรโทรศพัท์หาหน่วยงานด้านสาธารณสุขจนกว่าอาการจะรุนแรงขึ้น 

คุณสามารถตรวจสอบคู่มือความปลอดภยัของนักข่าว และกองบรรณาธิการข่าว จดัท าโดย CJP ไม่ว่าจะเป็นคู่มอืแบบเล่ม คู่มอืดจิทิลั คู่มอืด้านสภาพจติใจ 

และขอ้มูลต่างๆ ด้านความปลอดภยัเพิม่เตมิ เช่น การรบัมอืสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมอืง และการรบัมอืการรายงานผลการเลอืกตัง้ 

 

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

