
 

 

           

Tư vấn an toàn của Uỷ ban bảo vệ nhà báo, CPJ: trong công tác phòng chống 

bệnh dịch Coronavirus. 

Cập nhật ngày 25 tháng 3, 2020. 

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh  COVID-19 ( chủng 

Coronavirus mới) là một đại dịch toàn cầu và  theo WHO, số  ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng trên toàn thế 

giới . Trung tâm nghiên cứu Coronavirus của trường Đại Học John Hopkin là một nguồn an toàn và đáng 

tin cậy để  cập nhật những chuyển biến của dịch bệnh này. 

Nhiều phóng viên trên toàn thế giới đang đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải những thông 

tin về virus và những nỗ lực của các chính phủ chiến đấu với bệnh dịch .  Điều đó có nghĩa rằng các 

phóng viên báo chí luôn phải tiếp xúc với dịch bệnh trong lúc di chuyển, phỏng vấn và tại nhiều địa điểm 

khi họ tác nghiệp. 

Vì diễn biến liên tục thay đổi với nhiều tin tức mới xuất hiện, những khuyến cáo y tế  và tin tức dịch 

bệnh sẽ được ban hành từ các cơ quan có thẩm quyền. Để cập nhật những khuyến cáo và hạn chế mới 

nhất,  những phóng viên báo chí tác nghiệp về dịch bệnh nên theo dõi tin tức của WHO và các tổ chức y 

tế ở địa phương của họ. 

GIỮ AN TOÀN NGAY TRÊN TRẬN TUYẾN  

Do những quy định nghiêm ngặt trong việc di chuyển trên toàn thế giới với phạm vi rộng, đa số những 

tác nghiệp của giới báo chí sẽ bị giới hạn ở ngay nơi sở tại trong thời gian trước mắt. Tất cả nhiệm vụ 

đều có khả năng cao bị thay đổi hay hủy bỏ không được báo trước, do tình hình biến chuyển nhanh 

chóng trên toàn thế giới. 

Những ai có dự định tác nghiệp về dịch bệnh COVID -19 nên xem xét những thông tin an toàn sau: 
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Trước khi tác nghiệp: 

● Theo Trung Tâm kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh của Mỹ  (CDC), người lớn tuổi và những cá 

nhân có bệnh lý nền bị coi là có rủi ro cao. Nếu bạn thuộc trong nhóm tình trạng trên, bạn 

không nên tham gia vào bất cứ công việc nào có tiếp xúc trực tiếp với công chúng. Điều đó 

cũng được áp dụng cho những nhân viên đang mang thai. 

 

● Khi lựa chọn nhân viên tác nghiệp về dịch bệnh COVID -19, bộ phận quản lý cần chú ý đến những 

vụ tấn công do việc phân biệt với một số quốc tịch, điều này đã được BuzzFeed nhấn mạnh, và 

Đại sứ quán Mỹ tại Addis Ababa, mới đây có một ban hành cảnh báo về việc hành xử thù địch và 

bạo động đối với một số người nước ngoài tại những nước này. Những sự kiện như vậy có lẽ sẽ 

trở lên phổ biến hơn khi dịch bệnh ngày càng lan rộng.  

● Trao đổi những kế hoạch với bộ phận quản lý của bạn để có sự hỗ trợ và giúp đỡ nếu bạn  bị ốm 

trong khi làm nhiệm vụ, và cũng nên tính đến khả năng  tự cách ly hay bị ở trong khu vực cách ly 

với một khoảng thời gian dài. 

Tâm Lý Vững Vàng 

● Các thành viên trong gia đình bạn có thể sẽ rất lo lắng và không yên tâm nếu bạn có dự định tác 

nghiệp về dịch bệnh COVID -19. Bạn nên trao đổi với người thân về những gì họ lo lắng và những 

mối rủi ro có thể xảy ra. Nếu cần thiết, hãy sắp xếp một buổi trao đổi giữa các thành viên trong 

gia đình bạn với những cố vấn y tế của tổ chức của bạn.  

 

● Hãy chú ý đến khả năng bị tác động tâm lý khi tác nghiệp từ một địa điểm hay khu vực bị lây 

nhiễm bởi COVID -19, đặc biệt là tác nghiệp từ một cơ sở y tế hay khu vực cách ly. Một nguồn 

thông tin hữu ích hỗ trợ về chấn động tâm lý cho những nhân viên truyền thông  là Trung Tâm 

Báo Chí và Chấn Thương Tâm Lý DART, the DART Center for Journalism and Trauma 

Tránh truyền nhiễm và lây lan cho người khác.  

Nhiều quốc gia hiện nay đã áp dụng việc giữ khoảng cách trong giao tiếp. Nếu bạn đến thăm một cơ sở y 

tế, một trại dưỡng lão, hoặc đến nhà một người bị nhiễm bệnh, một nhà xác hay một khu cách ly, một 
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khu dân cư đông đúc trong thành phố (khu ổ chuột), hay chợ/ trang trại gia súc, thì hãy có yêu cầu trước 

thông tin về an toàn vệ sinh của những nơi đó. Nếu có những nghi vấn, đừng đến đó. Sau đây là những 

khuyến nghị tiêu chuẩn để tránh bị lây nhiễm: 

● Giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét với tất cả mọi người, phải đặc biệt thận trọng với những 

người có biểu hiện hay triệu chứng bệnh đường hô hấp, như ho hay hắt hơi sổ mũi. 

● Các phóng viên cần đặc biệt để tâm đến việc giữ khoảng cách an toàn tối thiểu khi thực hiện 

phỏng vấn với người lớn tuổi, những người có tiểu sử bệnh lý nền, những người tiếp xúc gần với 

những ai có triệu chứng bệnh, những nhân viên y tế điều trị COVD-19, hoặc  những người  làm 

việc trong khu vực có rủi ro cao. 

● Rửa tay thường xuyên, đúng cách và kỹ càng trong khoảng thời gian ít nhất 20 giây bằng nước 

nóng với xà phòng rửa tay. Đảm bảo đôi tay được làm khô đúng cách. Một hướng dẫn hữu hiệu 

trong việc rửa và làm khô tay đúng cách có thể tìm thấy trong website của tổ chức WHO.  

● Nếu không có nước nóng và xà phòng rửa tay, hãy dùng nước rửa tay kháng khuẩn khô hay khăn 

lau tay  kháng khuẩn, nhưng luôn luôn rửa tay lại bằng nước nóng và xà phòng rửa tay càng sớm 

càng tốt. ( Trung Tâm kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh của Mỹ khuyến nghị, sử dụng nước 

rửa tay có cồn với nồng độ hơn 60% ethanol hay 70% isopropanol.) Không thay thế việc rửa tay 

thường xuyên bằng nước rửa tay kháng khuẩn khô. 

 

● Luôn che miệng và mũi mỗi khi ho hay hắt hơi. Nếu bạn ho hay hắt hơi vào giấy ăn, hãy vứt bỏ 

ngay lập tức một cách an toàn và hợp lý , và nhớ rửa tay cẩn thận ngay sau đó. 

 

● Không nên sờ lên mặt, miệng, mũi, tai … như đài the BBC đã nhắn nhủ. 

 

● Không bắt tay, ôm hôn. Thay vì vậy bạn có thể dùng khuỷu tay hay chân để chạm nhau.  

 

● Tránh ăn/ uống bằng những vật dụng như dao, thìa, chén, bát có thể đã bị tiếp  xúc với người 

khác. 

 

● Tháo bỏ đồng hồ, nữ trang trước khi tác nghiệp, xin ghi nhớ rằng COVID -19 có thể sống trên 

nhiều bề mặt khác nhau trong một khoảng thời gian dài. 

 

● Nếu bạn đeo kính, hãy cẩn thận lau chùi thường xuyên bằng nước nóng và xà phòng.  

 

● Nên chú ý với quần áo bạn sẽ mặc, bởi một số loại vải có thể lau chùi dễ hơn các loại vải khác. 

Tất cả quần áo nên được giặt ở nhiệt độ cao với xà phòng sau khi tác nghiệp. 
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● Nên để ý đến phương tiện giao thông đi lại khi tác nghiệp. Tránh di chuyển trên các phương tiện 

công cộng vào giờ cao điểm và nên dùng nước rửa tay khô có cồn khi lên xuống. Nếu di chuyển 

bằng xe riêng của mình, bạn nên nhớ rằng một hành khách bị nhiễm bệnh có thể truyền nhiễm 

virus cho người khác trong xe.  

 

● Hãy nghỉ ngơi thường xuyên và dưỡng sức, bởi khi mệt mỏi chúng ta thường dễ dàng bị mắc sai 

lầm trong chế độ giữ vệ sinh của mình. Một yếu tố nữa là chúng ta có thể còn một quãng đường 

dài để đi trước và sau công việc. 

 

● Luôn đảm bảo rằng tay của bạn được rửa kĩ càng với nước nóng và xà phòng rửa tay trước, 

trong và sau khi rời khu vực nhiễm bệnh. 

 

● Nếu bạn có triệu chứng nhiễm bệnh, đặc biệt là sốt hay thở gấp, đó là lúc bạn cần được điều trị 

y tế. Hiện nay, hầu hết các cơ quan y tế của nhiều quốc gia khuyến khích những người bị nhiễm 

bệnh nên tự cách ly  tránh lây nhiễm cho người khác. Nếu bạn ở trong một khu vực bị nhiễm 

nặng, bạn sẽ có khả năng  tiếp xúc với  bệnh nhân nhiễm COVID -19 ở đó , điều đó khiến bạn còn 

nguy hại hơn 

● Chỉ nên dùng thịt và trứng đã được nấu chín. 

An Toàn Cho Các Trang Thiết Bị  

● Sử dụng các loại micro có cần định hướng với một khoảng cách an toàn thay cho loại micro kẹp. 

 

● Những vỏ bọc microphone cần được giặt cẩn thận và diệt khuẩn ngay sau mỗi buổi tác nghiệp. 

Tìm kiếm hướng dẫn/ huấn luyện cách thức tháo/ cởi vỏ bọc một cách an toàn để ngăn ngừa 

khả năng lây nhiễm chéo. 

 

● Luôn khử trùng tất cả các thiết bị, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, dây dẫn, phích 

cắm, tai nghe, máy tính xách tay, đĩa cứng, máy ảnh, thẻ phóng viên và dây buộc, với giấy khử 

trùng nhanh như Meliseptol, trước khi khử trùng kỹ càng. 

 

● Trước khi cho vào túi bọc, các thiết bị cần được khử trùng lại một lần nữa, hãy đảm bảo rằng 

những nhân viên chịu trách nhiệm về thiết bị thật sự có ý thức và được huấn luyện đầy đủ về 

việc lau chùi an toàn cho các thiết bị . Đảm bảo rằng không một thiết bị nào bị bỏ sót hay vứt 

quăng quật đâu đó mà không được giao lại cho người có trách nhiệm lau chùi thiết bị. 

 

● Nếu trong trường hợp bạn không có chất khử trùng nào thì bạn nên biết rằng phơi nắng trực 

tiếp có thể diệt virus. Trong trường hợp xấu nhất- chỉ khi bạn không có lựa chọn nào khác- hãy 

phơi những thiết bị tác nghiệp dưới ánh nắng mặt trời trong vài giờ đồng hồ. Điều này có thể 

làm cho thiết bị của bạn bị bạc màu hay có thể hư hỏng. 



 

● Nếu bạn dùng xe cá nhân để tác nghiệp, hãy đảm bảo rằng nội thất của phương tiện di chuyển 

trong khi tác nghiệp của bạn cũng phải được khử trùng đúng cách bởi một đội ngũ đã được đào 

tạo nghiêm túc, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt chú ý đến các tay nắm cửa, tay lái, 

gương chiếu, ghế tựa đầu, dây an toàn, bảng điều khiển, cuộn cửa sổ và tất cả các nút bấm 

trong xe. 

Các Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân 

● Các thiết bị an toàn cá nhân khi được sử dụng ( găng tay y tế , khẩu trang, tạp dề bảo vệ, hay túi 

bọc giày sử dụng một lần) yêu cầu phải được để ý và tuân thủ chặt chẽ theo quy định an toàn 

nhất. Nhấn vào chỉ dẫn sau của Trung tâm kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh của Mỹ  the CDC. 

Những rủi ro của việc lây nhiễm chồng chéo này là rất cao, do đó bạn không nên coi thường 

với những quy định trên.  

● Nếu phải làm việc tại những điểm bị nhiễm bệnh như các cơ sở y tế hay nhà xác, bạn cần phải 

mang giày dùng một lần hoặc mang giày có túi bọc không thấm nước. Cả hai loại giày này đều 

phải lau rửa ngay sau khi bạn bước chân ra khỏi khu vực đó. Nếu sử dụng túi bọc không thấm 

nước cho giày, bạn cần bỏ túi bọc vào đúng nơi  an toàn trước khi rời khỏi hiện trường,  và 

không bao giờ được tái sử dụng túi bọc giày đó. 

 

● Bạn nên sử dụng găng tay bảo hộ nếu đến làm việc hay thăm một khu vực bị nhiễm bệnh, chẳng 

hạn  như cơ sở chữa trị  y tế. Một số thiết bị bảo vệ cá nhân khác như một bộ áo liền quần và 

khẩu trang kín mặt cũng rất cần thiết. 

Những Chiếc Khẩu Trang  

Mới đây, Trung tâm kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh của Mỹ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới, 

(WHO) có cùng quan điểm rằng: những người không có biểu hiện nhiễm bệnh không cần thiết 

phải mang mặt nạ, trừ khi chính quyền địa phương yêu cầu bạn phải đeo : bạn đang trong địa 

bàn có rủi ro cao về truyền nhiễm như bệnh viện; hoặc bạn đang phải chăm sóc cho một người 

nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19. Xin ghi nhớ rằng ở rất nhiều nước, thiết bị bảo hộ y tế cá nhân 

dùng trong phẫu thuật là rất hạn hẹp, do vậy sử dụng những thiết bị bảo hộ như vậy là rất khan 

hiếm. Nếu bạn mang một chiếc khẩu trang bạn cần phải tuân thủ theo những lời chỉ dẫn sau 

đây:  

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf


 

● Nếu cần thiết, một chiếc khẩu trang N95 ( hay FFP2/FFP3) được khuyến khích sử dụng hơn 

những chiếc khẩu trang “ phẫu thuật ” tiêu chuẩn nào khác. Hãy chú ý rằng chiếc khẩu trang nên 

vừa vặn với sống mũi và cằm, hạn chế tối thiểu kẽ hở. Bảo đảm rằng râu/tóc được cạo thường 

xuyên. 

 

● Tránh chạm vào bề mặt khẩu trang, và chỉ tháo khẩu trang bằng cách gỡ dây buộc. Đừng bao giờ 

chạm vào mặt trước của khẩu trang. 

 

● Luôn rửa tay với nước rửa tay và nước nóng, hoặc nước rửa tay kháng khuẩn ( tối thiểu từ 60% 

ethanol hoặc 70% isopropanol) sau khi tháo khẩu trang.  

 

 

● Thay một chiếc khẩu trang mới, sạch và khô ráo ngay khi nó đã  bị bẩn hoặc ẩm ướt. 

 

 

●  Không bao giờ dừng lại khẩu trang mà luôn bỏ ngay những khẩu trang đó vào một chiếc túi 

buộc kín.  

 

● Xin ghi nhớ rằng việc sử dụng khẩu trang chỉ là một phần trong những cách bảo vệ bản thân, nó 

luôn phải đi kèm với việc rửa tay thường xuyên với xà phòng rửa tay và nước nóng, tránh sờ tay 

lên các bộ phận trên mặt, bao gồm cả mắt, mũi, miệng và tai. 

 

● Khẩu trang vải bông hay vải gai mỏng đều được khuyến nghị dùng trong bất cứ trường hợp nào. 

● Bạn cũng nên để ý rằng nguồn cung khẩu trang có hạn và giá có thể tăng đột biến tùy theo địa 

điểm. 

An Toàn Mạng Internet 

Nên nhớ rằng người phóng viên có thể đối mặt với sự tăng mức độ thù địch trên mạng đối với những 
thông tin về dịch bệnh COVID -19. Hãy nghiên cứu hướng dẫn của CPJ để bảo vệ mình trước những tấn 
công này. 

● Ngày càng có nhiều chính phủ và các công ty công nghệ thông tin gia tăng sử dụng hệ thống giám sát 

như một cách để theo dõi sự lây lan của COVID-19. Theo Citizen Lab, nhóm NSO Group đã tạo ra 

Pegasus, một phần mềm gián điệp, đã được dùng để nhắm vào các phóng viên. Các tổ chức Tự do 

dân chủ đang quan ngại về việc các công nghệ giám sát này sẽ được sử dụng như thế nào để theo 

dõi con người sau khi sự khủng hoảng sức khỏe này qua đi. Tổ chức Minh bạch  Quốc tế cũng đang 

theo sát sự phát triển mang tính  toàn cầu này trên website của họ. 

 



 

● Hãy cẩn trọng và suy nghĩ trước khi bạn nhấn chuột hay tải những tài liệu có những thông tin về 

COVID -19. Theo Electronic Frontier Foundation, những kẻ tội phạm đang lợi dụng tình trạng khủng 

hoảng y tế và hoảng loạn hiện tại để nhắm vào những cá nhân và tổ chức với những chiêu trò lừa 

đảo tinh vi có thể dẫn tới việc thiết bị của bạn sẽ bị cài đặt những phần mềm độc hại.  

 

● Bạn nên chú ý khi nhấn vào những tiêu đề kết nối liên quan đến COVID-19 trên mạng xã hội hay 

những ứng dụng tin nhắn, những kết nối đó có thể trực tiếp dẫn bạn đến những phần mềm độc hại 

ảnh hưởng đến thiết bị của bạn. 

 

● Hãy cẩn thận với những ứng dụng nguy hiểm đang nhắm vào những cá nhân để tống tiền, ví dụ như 

COVID-19 Tracker.  

 

● Có những biểu đồ chỉ dẫn thông tin cập nhật về COVID-19 từ những nguồn tin cậy, như WHO, đã 

được báo là có phần mềm độc hại có thể ăn cắp mã cá nhân của bạn. 

 

● Hãy cẩn thận với những thông tin sai lệch mượn danh từ các nguồn do nhà nước bảo trợ cũng như 

những thông tin sai lệch chung, ví như The Guardian đã báo cáo, điều mà WHO  cũng đã  cảnh báo 

và chính BBC cũng đã nhấn mạnh. Trên trang web của WHO có hướng dẫn cách kiểm chứng thông 

tin. 

 

● Bạn cũng nên để ý tới những thông tin về COVID-19 được chia sẻ qua những ứng dụng tin nhắn, đó 

cũng có thể là những tin giả hoặc lừa đảo. 

 

● Những nội dung về COVID -19 trên Facebook hiện nay đều được kiểm duyệt bởi các trí tuệ nhân tạo 

(AI) thay cho sự  kiểm duyệt của con người. Điều đó đã dẫn tới việc có những nội dung chân chính về 

dịch bệnh bị tháo bỏ một cách nhầm lẫn. 

 

● Cũng cần chú ý đến những rủi ro khi tác nghiệp tại hay từ các quốc gia có chế độ độc tài, nơi sẽ có sự 

giám sát chặt chẽ đối với truyền thông về dịch bệnh COVID-19. Theo như Tổ chức bảo vệ phóng viên 

(CPJ) nhấn mạnh, một số chính phủ có thể che dấu sự lan rộng của dịch bệnh hay kiểm duyệt các 

đơn vị truyền thông.  

 

 

An toàn cho bản thân trong khi tác nghiệp  

● Nếu phải tác nghiệp tại các nhà tù hay các trại giam, các phóng viên nên chú ý tới sự nguy hiểm 

xảy ra bởi sự phản đối của tù nhân hay bạo loạn liên quan tới COVID-19, như đã thấy gần đây tại 

Italia, Colombia và Ấn độ. 

● Xin hãy chú tâm tới một khả năng tăng nhanh mức độ tội phạm tại các nước như Mỹ, Ireland, 

Palestine và Iran, nơi đã bắt đầu thả một số lượng tù nhân để làm giảm số lượng lây nhiễm 



 

COVID -19. Bên cạnh đó, các nguồn cung bắt đầu giảm xuống làm gia tăng khả năng trộm cắp và 

cướp bóc.  

 

● Theo CPJ, phóng viên tại những quốc gia có chế độ độc tài nên chú ý đến mối đe dọa bị giam hay 

bắt giữ khi đưa tin về sự dịch bệnh COVID-19. 

● Nếu bạn có thể phải di chuyển để thực hiện một nhiệm vụ quốc tế ( xem phần dưới), nên nghiên 

cứu những thông tin mới nhất về tình trạng an toàn  tại nơi bạn đến. Cho tới nay, đã có các cuộc 

bạo động và biểu tình ở một vài nơi tại Israel, Brazil, Brazil, Pakistan, Cyprus, Reunion, và 

Ukraine. Những cuộc biểu tình ở Iraq và Hongkong đã có dịp trở lên trầm trọng khi dịch bệnh 

COVID-19. 

Những chuyến công tác quốc tế  

Do sự những hạn chế về việc đi lại trên thế giới gần đây, những chuyến du hành đã trở nên thật sự khó 

khăn và ngày càng hiếm hoi. Nếu bạn có thể thực hiện một chuyến công tác nước ngoài bạn cần lưu ý 

những nội dung sau: 

● Bạn cần đảm bảo có đầy đủ các mũi tiêm phòng và điều trị dự phòng cần thiết được cập nhật 

cho địa điểm bạn sẽ đến. Chú ý đến việc tiêm phòng bệnh cúm để phòng tránh việc nhầm lẫn 

với các triệu chứng mà bạn có thể phát sinh. 

● Hãy kiểm tra các điều khoản bảo hiểm du lịch. Hầu hết các chính phủ đã ban hành nhiều khuyến 

cáo về việc di chuyển và cảnh báo đối với khách du lịch quốc tế. Những cơ quan này bao gồm  

Bộ Ngoại Giao của Anh và Khu Thịnh Vượng Chung,   Bộ  Ngoại Giao Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và 

Bộ Ngoại Giao Pháp.  Chú ý rằng đơn bảo hiểm cho dịch bệnh COVID-19 có thể không có. 

 

● Thường xuyên kiểm tra thông báo của bất cứ sự kiện nào mà bạn dự định tham gia, ghi nhớ rằng 

nhiều nước đã cấm tụ tập nơi công cộng hay tụ họp trên một số lượng người nhất định. 

 

● Kiểm tra những quy định hiện tại và sắp tới về việc cấm đi lại đối với nơi bạn định đến. Những 

lệnh cấm hay hạn chế các nước khác có khả năng tăng ở cấp độ toàn cầu trong tương lai. 

 

● Bạn hãy đảm bảo đã có sẵn kế hoạch dự phòng và tính đến khả năng những trung tâm thành thị, 

những khu vực hay quốc gia nhất định có thể bị đóng cửa  hoặc bị cách ly không có mấy thông 

tin. Một số tổ chức và công ty đã tăng cường chuẩn bị di dời dân sự của họ trên toàn thế giới.  



 

 

● Nhiều biên giới trên đất liền đã đóng cửa trên toàn thế giới. Trong tương lai, việc đóng cửa biên 

giới diện rộng sắp tới sẽ rất có khả năng và yếu tố này cũng nên được dự trù trong kế hoạch của 

bạn. 

 

● Đừng đi lại nếu bạn bị ốm. Hầu hết các sân bay quốc tế và sân bay khu vực hay cũng như các 

điểm nút giao thông đã thực hiện chặt chẽ kiểm tra sức khỏe. Du khách hầu như phải đối mặt 

với việc kiểm tra và buộc phải cách ly hoặc tự cách ly tại điểm đến. 

 

● Những lựa chọn để di chuyển trên toàn cầu đã giảm xuống nhanh chóng do các hãng hàng 

không đã hủy các chuyến bay đi và đến nhiều điểm. Sẽ có nhiều chuyến bay bị hủy bỏ hơn trong 

thời gian tới khi dịch bệnh COVID-19 gia tăng. 

 

● Bạn nên mua vé máy bay có thể hoàn trả phí đầy đủ. Theo IATA, Hiệp hội các hãng hàng không 

Quốc tế, COVID-19 đang gây khó khăn về vấn đề tài chính đối với nhiều hãng hàng không hiện 

nay, và đóng góp vào sự sụp đổ của  hãng hàng không lớn nhất khu vực Châu Âu, FlyBe. 

 

● Để ý đến những gì cần thiết mang theo với bạn. Sự thiếu thốn một số thứ vật dụng đã được 

thông báo cùng với  những trường hợp mua sắm hoảng loạn, bao gồm khẩu trang, nước rửa tay 

khô có cồn, xà phòng, đồ hộp và giấy toilet . Chú ý rằng hành động đình công hoặc việc thiếu 

nhân công do ảnh hưởng của dịch bệnh  COVID -19 có thể làm trầm trọng hơn hoàn cảnh của 

nơi bạn đến. 

 

● Xin ghi  nhớ rằng có những quốc gia bị hạn chế về nguồn cung cấp nước, ví dụ như Jordan, có 

thể bắt đầu thấy được sự thiếu thốn và nhu cầu sẽ tăng. 

 

● Kiểm tra quy định mới nhất cho visa tại điểm đến của bạn, hãy để ý nhiều nước đã dừng cấp visa 

và đình chỉ hiệu lực visa đã cấp. 

 

● Kiểm tra nếu quốc gia bạn đến có đòi hỏi giấy khám sức khỏe xác nhận rằng bạn không bị nhiễm 

COVID-19. Một số ví dụ có thể xem tại kết nối này.here 

 

● Duy trì một hành trình linh hoạt và nên ra sân bay sớm hơn dự định khi di chuyển có tính đến 

thời gian dành cho việc kiểm dịch sức khỏe và đo nhiệt độ cơ thể. Điều này cũng áp dụng tương 

tự đối với ga tàu, bến cảng và bến xe buýt đường dài. 

 

● Cập nhật những thay đổi của các điểm đến, chú ý rằng nhiều quốc gia sẽ chỉ cho phép khách 

nước ngoài nhập cảnh tại một số sân bay hay nhà ga nhất định.  

● Tiếp tục theo dõi những nguồn tin của địa phương về những quy định lưu thông trong trung tâm 

thành phố của quốc gia bạn sẽ đến. 

https://www.internationalsos.com/pandemic-sites/pandemic/home/2019-ncov/ncov-travel-restrictions-flight-operations-and-screening


 

Sau Khi Tác Nghiệp 

● Luôn chú ý đến tình trạng sức khoẻ của bạn xem có những biểu hiện bị nhiễm bệnh không.  

 

● Nếu bạn trở về từ một nơi bị nhiễm bệnh nặng, bạn cần phải tự cách ly như một vấn đề tất 

nhiên . Xin hãy theo dõi những lời chỉ dẫn thích hợp của chính phủ. 

 

● Theo dõi những thông tin mới nhất về COVID-19, cũng như các điểm kiểm dịch và cách ly được 

thực hiện tại nơi bạn đến và nơi bạn quay về.  

● Tuỳ theo mức độ bị nhiễm bệnh ở mỗi quốc gia bạn ở, bạn nên ghi lại tên, số liên lạc của những 

cá nhân mà bạn tiếp xúc gần gũi trong suốt 14 ngày sau khi trở về. Điều đó sẽ giúp việc truy tìm 

những cá nhân bạn đã tiếp xúc nếu bạn bắt đầu có những triệu chứng nhiễm bệnh. 

- Nếu có những biểu hiện phát bệnh 

 

● Nếu bạn thấy có biểu hiện nhiễm COVID-19, dù còn nhẹ, thông  báo cho bộ phận quản lý và bàn 

với họ sắp xếp phương tiện giao thông thích hợp từ sân bay hoặc từ các điểm lưu thông khác về 

nhà. Đừng đơn giản lấy taxi về. 

 

● Theo chỉ dẫn của Tổ chức Y tế thế giới WHO, Trung tâm kiểm dịch và phòng tránh bệnh dịch của 

Mỹ, hoặc cơ sở y tế địa phương để bảo vệ bạn và cộng đồng. 

 

● Đừng ra khỏi nhà ít nhất 7 ngày từ khi biểu hiện nhiễm bệnh của bạn bắt đầu. Làm vậy sẽ giúp 

bảo vệ người khác trong cộng đồng của bạn trong khi bạn bị nhiễm dịch. 

 

● Lên kế hoạch và thông báo với người khác để được giúp đỡ. Hỏi bạn bè, đồng nghiệp và gia đình 

giúp cung cấp cho bạn những gì cần thiết. Những đồ hỗ trợ cho bạn cần đặt trước cửa nhà cho 

bạn. 

 

● Giữ khoảng cách ít nhất 2 mệt với người khác trong nhà bạn bất cứ lúc nào có thể.  

 

● Nên ngủ riêng. 

 

● Nếu phải chung nhà với người khác, nên cách ly hoặc cô lập trong vòng 14 ngày cho tất cả mọi 

người. Hướng dẫn về vấn đề này có thể tìm ở đây here. Đặc biệt chú ý cẩn thận khi dùng phòng 

tắm, nhà vệ sinh và phòng bếp để tránh bị nhiễm chéo. 

 

● Rửa tay thường xuyên và đúng cách trong vòng 20 giây với nước rửa tay và nước nóng. 

 

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


 

● Tránh tiếp xúc với những người dễ bị nhiễm dịch càng lâu càng tốt, như người lớn tuổi, những 

người có bệnh lý nền. 

 

● Bạn không cần gọi điện cho cơ sở y tế có thẩm quyền nơi  bạn sống để cách ly, trừ khi những 

biểu hiện nhiễm bệnh của bạn có phần xấu đi từ khi bạn tự cô lập. 

 

Safety Kit  của CPJ trực tuyến trên mạng cung cấp cho các phóng viên và phát thông viên những thông 

tin cần thiết về  nguồn lực và công cụ để bảo vệ an toàn cơ thể, công nghệ kỹ thuật số và tâm lý của bạn 

bao gồm cả những trường hợp bất ổn  dân sự và các cuộc bầu cử. 

 

 

 

 

 


