కరోనా వ్వాప్తి ని కవర్చేస్ి తన్న జర్నలిస్ట్ లకు CPJ భద్రతా స్ూచన్లు
నోవెల్ కరోనా వెైరస్ గా కూడా పిలవబడే COVID, ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ (WHO ) వద్ద ఉన్న సమాచారం మేరకు,
ప్రసు తతానికి అంటారకిటికా మిన్హా ప్రప్ంచంలోని దాదాప్ు అనిన దేశాలన్త వణికిసు ్ ంది.

31 జన్వరక 2020 న్ వెైరస్ వ్యాప్తి గ్ురకంచి ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ , ప్బ్లిక్ హెల్ు ఎమరజెన్సీ అఫ్ ఇంటరననషన్ల్ కన్ీర్నన గా
ప్రకగ్ణించడమే కాకుండా, 28 ఫిబరవరక న్ దాని తీవ్రతను "అధికం" న్తండి, "అత్యధికం" గా, వెన్తవెంటనే 11 మార్న్ న్
ఈ వెైరస్ న్త WHO పాయండెమిక్ గా ప్రకటించిన వారాు నివేదికలు చాలానే వెలువడాాయి.

Trip.com ప్రకారిం చాలా దేశాలు ఇప్పటికన ప్రయాణ ఆంక్షలు విధించడం లేదా ప్ూరకుగా త్మసరకహద్తదలన్త
మూసివేయడం జరకగకంది.

ప్రప్ంచ వాయప్ు ంగా పెరుగ్ుత్ున్న వెైరస్ వాయపిు విషయాలన్త WHO ఎప్పటికప్ుపడు ప ంద్తప్రుస్ు ంది. ఆ వివరాలన్త
ఇకకడ చూడవచత్.

ప్రకసథ త్
ి ులు మారుత్ున్న కొదదద, కొత్ు సమాచారం బయటకి వసూ
ు నే ఉంట ంది. అలానే సంబంధిత్ అధికారులు ఆరోగ్య

సలహాలన్త, వాయధి వాయపిసు తన్నవివరాలన్త ఎప్పటికప్ుపడు జారీచేసు ూనే ఉండవచత్. అయితే ఈ నోవెల్ కరోనా వెైరస్
న్త కవర్న చేసు తన్న జరనలిసతులు మరకంత్ సరకకొత్ు సమాచారానిన WHO న్త, అమెరకకాకు చెందిన్ సెంటర్నీ ఫర్న డిసీజ్
కంటరరల్ (CDC ), ప్బ్లిక్ హెల్ు ఇంగాిండ్ (PHE)ల న్త ప్రయవేక్ించడం దాారా తెలుసతకోవచత్.
COVID 19 వాయపిు ని కవర్న చేసు తన్న, చెయాయలని అన్తకుంట న్న జరనలిసతులు ఈ కిరంది ఆరోగ్య భద్రతా అంశాలన్త
ప్రకగ్ణలోకి తీసతకోవాలి. అలానే ఎప్పటికప్ుపడు వసతున్న మారుపలు, చోట చేసతకుంట న్న ప్రకణామాలన్త,

ప్రకమిత్ులన్త తెలుసతకుంట ండాలి. మీకు ఇచి్న్ అసెైనెమంట్ తాలూకా ప్రకసథ ిత్ులు, మీరు ఉంట న్న దేశంలో

అయినా... విదేశాలలో అయినా క్షణంలో మారకప్ వచత్. వేగ్ంగా రూపాంత్రం చెంద్తత్ున్న ప్రకసథ ిత్ుల వలి మీ
అసెైనెమంట్ లో మారుపలు ఎట వంటి ముంద్సతు సమాచారం లేకుండా కూడా జరకగకప్ వచత్.

ప్ర-ర అసైన్మెంట్
- CDC వెలిడించిన్ వివరాల ప్రకారం, కాసు వయసత పెైబడిన్, ఆరోగ్య సమసయలు ఉన్న వారకని 'హెై రకస్ి' గా

ప్రకగ్ణిసు ారు. మీకు గ్న్తక, పెైన్ చెపిపన్ అంశాలు వరకుసతు, మీరు COVID-19 అసెైనెమంటి కు ద్ూరంగా ఉండడం మంచిది.
అలానే గర్భిణులకు మిన్హాయింప్ు ఇవాాలి.

- కొనిన దేశాలకు చెందిన్ వారకపెై జాత్యహంకార దాడులు జరకగకన్టు Buzzfeed సమాచారం. కాబటిు ఈ అంశాలన్త
సాుఫ్ కు అసెైనెమంట్ ఇసతున్నప్ుపడు యాజమాన్యం గ్ురుుంచతకోవాలి. దురాభిప్ర
ర య వెైఖరక, కొనిన ఇబబందికర
ప్రకసథ త్
ి ులన్త కూడా ప్రకగ్ణించాలి.

- మీరు కవర్న చెయయబో యిే కారయకరమాల సమాచారానిన ఎప్పటికప్ుపడు తెలుసతకోండి. ఎంద్తకంటే ఇప్పటికీ చాలా
దేశాలలో బహిరంగ్ంగా పెద్ద సంఖయలో జన్ం గ్ుమిమగ్ూడడానిన నిలిపివేసు ూ ఆదేశాలన్త ఇవాడం జరకగకంది.
- త్ప్ుపడు సమాచారంన్త అరకకటు డానికి ప్రయత్నంచండి. ఇట వంటి సమయంలో అది అనినటికనాన ముఖయం. WHO
కూడా దదని గ్ురకంచి ఇప్పటికన హెచ్చర్భించిింది. అలానే ప్రముఖ వారాు సంసథ BBC దదని గ్ురకంచి ప్రముఖంగా
ప్రచతరకంచింది. ఇంద్తకోసం WHO త్న్ వెబ్ సెైట్ లో ఒక మిత్ బస్టర్ గైడ్ న్త కూడా ప ంద్తప్రకచింది.

- త్ప్పని సరక ప్రకసథ ిత్ులోి మీరు గ్న్తక, వెైరస్ ప్రభావం ఎకుివ ఉన్న దేశాలలో కాన్స, పారంతాలలో కాన్స

ప్రయాణించాల్సివ్చిచనప్పుడు వాకిీన్త
ి , అలానే వాయధి తాలూకా నివారణ చరయలు ముంద్తగానే తీసతకోండి. అవసరమెైతే
ఫ్ూ
ి వాకిీన్ి న్త తీసతకోవడం మంచిది. ఎంద్తకంటే, రనప్ు నోవెల్ కరోనా వెైరస్ వాయధి లక్షణాలతో ప రపాట ప్డకుండా
ఉండడానికి దో హద్ప్డుత్ుంది.

- మీ యాజమాన్యంతో ముంద్తగానే అకిడ మీకు అంద్బో యిే సహాయ సహకారాలన్త గ్ురకంచి చరక్ంచండి. ఒకవేళ

మీకు అన్తకోకుండా అసెైనెమంట్ మధ్యలో ఏమనాన వాయధి స్ కినా, కాారంటైన్ చెయయవలసిన్ ప్రకసథ త్
ి వచి్నా, సెల్్ఐస లేషన్, లేద్త లాక్-డౌన్ జోన్ లో ఉండాలిీవచి్నా అకిడ మీకు ఎంతోకొంత్ సహాయం అంద్తత్ుంద్న్న భరోసా
అవసరం.

- మీతో పాట తీసతకొని వెళ్ి లలిీన్ వసతువులన్త ముంద్తగా గ్ురకుంచండి. ఫతస్ మాస్ి లు, హాయండ్ శానిటైజజరి ు,
టాయిలెట్ పతప్రుి, కాయన్ద ఫుడ్ వంటివి ఇప్పటికన చాలా దేశాలలో అంద్తబాట లో లేవన్న వారు లు చూసతునానము.
ప్రానిక్ బైయింగ్ వలి కృత్రమ కొరత్ కూడా ఏరపడింది. ఇట వంటివి త్ప్పనిసరకగా ద్ృష్ిులో పెటు కోవాలి.

- మీరు వెళిబో యిే దేశాలలో తాజా సమాచారానిన తెలుసతకోండి. సైప్రస్, రీ-యూనియన్, ఉక్రెయిన్ వంటి దేశాలలో
హింసాత్మక సంఘటన్లు చోట చేసతకున్నటు తెలుస్ు ంది. ఇరాక్, హింకాింగ్ లలో COVID19 వలి నిరసన్లు
వెలి ువెత్ు ుత్ునానయి.

- శారీరక ఇబబంద్తలతో పాట మీరు గ్ురయిేయ మాన్సిక ఆందో ళన్న్త కూడా ద్ృష్ిులో పెటు కోండి. ఒకవేళ మీరు గ్న్తక
వెైరస్ వాయపిు ఎకుివగా ఉన్న ప్రదేశాల న్తంచో, మరీ ముఖయంగా కాారంటైన్ జోన్ి న్తంచో, హాసిపటళళ న్తంచో రకప్ ర్ను
చెయాయలిీవసతు మానిసిక ఒత్ు డి ఎకుివగా ఉండే అవకాశం ఉంది. బాధాకరమెైన్, ఇబబందికరమెైన్ ప్రకసథ ిత్ులోి
ఇట వంటి ఒత్ు డి ఎలా త్టు కోవాలి, ఏం చేయాలో ది డారట్ సింటర్ ఫర్న జరనలిజం అండ్ టారమా వెబ్ సెైట్ న్త
చూడవచత్.

- మీరు ఇట వంటి అసెైనెమంట్ తీసతకున్నప్ుపడు మీ కుట ంబం కంగారు ప్డవచత్, అట వంటప్ుపడు మీరు వారకతో
అనిన ఆరోగ్య ప్రకసథ త్
ి ులు, మీరు ఎద్తరోిబో యిే ప్రమాదాలు చరక్ంచడం మంచిది. అలానే మీ కంపెన్స హెల్ు అడెైాసర్న
తో మీటింగ్ కూడా పెడితే మంచింది. ఈ మధ్య చాలా సంసథ లలో త్మ జరనలిసతులన్త అవసమెైతే వేరన దేశాలలో
అయినా సతరక్ిత్ పారంతాలకు త్రలించేంద్తకు వెన్తకడుగ్ువేయడం లేద్త.

డిజిటల్ సకయూరిటీ
- మీ డిజిటల్ సక్యార్భటీ పెై కూడా ద్ృష్ిు పెటుండి. ప్రముఖ సెైబర్న సెకూయరకటీ సంసథ నారతన్ ప్రకారం, చాలా మంది హయకరి ు,
సాిమరి ు COVID -19 పతరుతో ఫిష్ింగ్ మెయిల్ీ తో వయకుులన్త టారజెట్ చేసు తనానరు.

- COVID -19 Tracker వంటి రాయన్ీమ్ వేరన యాప్సీ కూడా చాలామంది వయకుులంటి టారజెట్ చేసు ్ ంది.
గ్మనించగ్లరు.

- స్ షల్ మీడియా లో COVID -19 పతరున్ ఉన్న లింకులన్త కిిక్ చేసత ముంద్త చూసతకోండి. వీటిలి ో కొనిన వెైరస్ సహా
మాల్ వేర్న లతో మీ డివెైజి పెై దాడి చెయయవచత్.
- కొనిన నిరంకుశవాద్ దేశాలలో COVID -19 కవరనజ్ పెై ప్లు ఆంక్షలు ఉనానయి. అలానే వారు బయట ప్రప్ంచానికి
అంద్తత్ున్న వారు లన్త నియంత్రంచాలని చూడచత్, అన్తక్షణం గ్మనిసూ
ు ఉండొ చత్. చాలావరకు వాయధి వాయపిు

అంశాలన్త సనాిర్ చెయయడానికి ప్రయత్నంచొచత్. వారకకి న్చ్ని విషయాలు బయటకు వెళ్ు త జరనలిసతులపెై కనసతలు
పెటుడానికి కూడా వెన్తకడుగ్ువెయయకప్ వచత్.
- COVID -19 పెై రకప్ ర్ను చేసు తన్న జరనలిసతుల పె,ై వారు రాసతున్న ఆరకుకల్ీ పెై విప్రీత్మయిన్ వయత్రనకత్ ఉండొ చత్.
ముఖయంగా స్ షల్ మీడియా లో టరరలింగ్ జరగొచత్.

ప్రయాణ ప్రణాళిక

- మీ టారవెల్ ఇన్ూీరజన్తీ పాలసీని ఒకసారక ప్రకశీలించండి. చాలా దేశాలలో ఇప్పటికన ప్రయాణ నిబంధ్న్లన్త

ప్రకటించారు. బ్రరటష్ ఫార్భన్ అిండ్ కామన్వెలి్ ఆఫీస్, ది యుఎస్ స్టటట్ డిప్రర్టటమింట్, ది ఫ్రించ్ అఫాాయిరి్ ఎటరింజరీస్
ఇప్పటికన ఆ జాబ్లతాలో ఉనానయి. మున్తమంద్త చాలా దేశాలలో COVID -19 కు ఇన్ూీరజన్తీ లేకప్ వచత్.
- మీరు వెళ్ి లలన్తకునే చోట ఇప్పటికన ఉన్న ప్రయాణ నిబంధ్న్లు, రాబో యిే కాలంలో జరగ్బో యిే ప్రయాణ

నియంత్రణపెై కారస్ చెక్ చేసతకోండి. విదేశీయులపెై ఇంకొనిన అద్న్ప్ు ప్రయాణ ఆంక్షలన్త విధించే అవకాశం ఉంది.
- ఎట వంటి ముంద్సతు సమాచారం లేకుండా అకసామత్ు
ు గా, మీరు వెళు తన్న న్గ్రం, పారంత్ం సహా మొత్ు ం దేశానిన

కూడా కాారంటైన్ జోన్ గా ప్రకటించి, లాక్-డౌన్ చేసత అవకాశం ఉంది. అట వంటి విప్త్ిర ప్రకసథ త్
ి ులోి మీ ప్రణాళికన్త
ముందే సిద్ధం చేసతకోండి.
- మీ కంటింజజన్సీ పాిన్ లో ఎప్ుపడెైనా, ఎకిడెైనా మీరు ఇరుకోివచ్న్న విషయాన్సన గ్ురుుపెటు కోండి. ఇప్పటికన చాలా
దేశాలు త్మసరకహద్తదలన్త మూసివేసు తనానయి. మరకకొనిన చోటి కూడా ఇలా జరకగన అవకాశం ఉంద్ని మరక్ప్ కండి.

- చాలా అంత్రాెతీయ, దేశీయ, రాష్ీుయ
ీ
విమానాశరయాలలో హెల్ు సీరీనింగ్ ని పెంచడం జరకగకంది. ప్రయాణికులకు టసతలు
నిరాహించడం, సెల్్-ఐస లేషన్, కాారంటైన్ిలో ఉంచడం జరుగ్ుతోంది. కాబటిు ఒక వేళ ఆరోగ్యం సరకగె ా లేకప్ తే
ప్రయాణించకండి.

- ఫుల్లి రకఫండబుల్ టికజిటి న్త మాత్రమే కొన్తగోలు చెయయండి. IATA ప్రకారిం COVID - 19 వలి విమాన్యాన్ వయవసథ
తీవర సంక్ోభంలో ఉంది. యూరోప్స లో అత్పెద్ద రీజిన్ల్ ఎయిర్న లెైన్ ఫ్ైబీ కూడా కుప్పకూలింది.

- చాలా దేశాలలో వీసాలన్త రదు
ు చెయయడం జరకగకంది. కాబటిు మీరు ప్రయాణం చెయయబో త్ున్న దేశంలో వీసా ప్రకసథ త్
ి
తెలుసతకోండి. ఇప్పటికన వీసా ఉనాా, అది రద్ద యిేయ అవకాశం లేకప్ లేద్త.

- మీ గ్మయసాథన్ంలో మెడికల్ సరకుఫికనట్ జత్చేయాలిీన్ అవసరం ఉందేమో కన్తకోిండి. కొనిన ఉదాహరణలు ఇకిడ
చూడవ్చ్చచ.

- మీ టారవెల్ ష్ెడూయల్ న్త మారు్కోవాడానికి అన్తగ్ుణంగా ఉంచతకోండి. ఎయిరోపర్ను ల లో ఎకుివ సమయం గ్డపాలిీ
రావొచత్. దదనికి త్గ్టు గా అద్న్ప్ు సమయానినకనటాయించండి. హెలి్ స్క్కీనిింగ్ ప్రయిింటి్, మీ బాడీ ఉష్్ో గ్రత్లు చెక్
చెయయడం జరగొచత్. రజైలేా సతుషన్త
ి , బసతీ సతుషన్త
ి , ప్ రుులు, డాకి లో కూడా ఇది జరగ్వచత్.

- మీ ఆగ్మన్ ప్రదేశంలో మారుపలన్త గ్మనిసూ
ు ఉండండి. కొనిన దేశాలలో, కొంత్ మందిని రానియయకప్ వచత్. సౌదీ
అరేబ్రయా, రష్యా వంటి దేశాలలో కొనిన విమానాశరయాలు, టరకమన్ళి లో కనవలం కొనిన దేశసతథలకు మాత్రమే ప్రవేశం
ఉండేలా చరయలు తీసతకునానయి.

- మీరు వెళిబో యిే పారంత్ం, దేశంలో తాజా ప్రకసథ ిత్ులు తెలుసతకోవడానికి పారంతీయ వారు చానెళిన్త గ్మనిసూ
ు
ఉండండి. ఏమనాన ఇంటర్న-సిటీ ఆంక్షలు విధించారనమో తెలుసతకోండి.

ఇన్ెక్షన్ నివ్వర్ణ
చాలా దేశాలలో ఇప్పటికన "సోషల్ డిసటనిిింగ్" న్త పాటిసు తనానరు. ఒక వేళ కాారంటైన్ జోన్, హాసిపటల్, ఓల్ా ఏజ్ హో మ్,
ప్శువుల మారజిట్, ప్శు వయవసాయ క్నతారలకు వెళివలిసి వసతు , అకిడ శుభరత్, ఆరోగ్య ప్రకసథ ిత్ుల గ్ురకంచి ముందే
తెలుసతకోండి. ఒకవేళ ఎట వంటి అన్తమాన్ం వునాన, వెళళకప్ వడం మంచిది. మారె ద్రశక సిఫారుీల ప్రకారం
ఇనె్క్షన్ రాకుండా ఉండేంద్తకు తీసతకోవాలిీన్ జాగ్రత్ులు- వెైరస్ ఇనె్క్షన్ లక్షణాలు అంటే ఊపిరకత్త్ు
ు ల సమసయలు, ద్గ్ుె, జలుబు, త్ుముమలు ఉన్న వారక న్తంచి కన్ససం
ఆరు అడుగ్ుల ద్ూరంన్త పాటించండి. త్ుమిమన్ప్ుపడు, ద్గకెన్ప్ుపడు మీ నోటిని, ముకుిన్త కవర్న చేసతకోవడం
మరక్ప్ వద్తద.

- మీ అసెైనెమంట్ న్తంచి రవాణా సద్తపాయానిన ముందే ఏరాపట చేసతకోండి. ప్బ్లిక్ రవాణా వయవసథ న్త కన్తక
వాడవలిసి వసతు , రదదద సమయంలో ప్రయాణం చెయయకండి. అలానే, దిగాక ఆలిహాల్ బేస్ా జజల్ తో చేత్ులు శుభరం
చేసతకోండి. CDC ప్రకారిం ఆలిహాల్ బేస్ా హాయండ్ సాన్సటిజరుి (60 % ఇథనాల్ లేదా 70 % ఇస్ ప ర ప న్ల్ కంటే
ఎకుివ ఉన్న) వాడడం మంచిది. అలానే స ంత్ వాహనానిన కన్తక వాడుత్ున్నటు యితే, మీతో ప్రయాణం
చేసు తన్నవారకకి కన్తక వాయధి ఉంటే మీకు కూడా ఇనె్క్షన్ వాయపించే అవకాశం ఉంది.
- వాయధి లక్షణాలు ఉన్నవాళతి, డాకురి ు, వయసత మీరకన్ వారు, ఆరోగ్య శాఖలో ప్నిచేసతవాళతళ, న్రుీలు, మెడికల్
ఆఫీసరుి వంటి వారకని ఇంటరూాూ చెయాయలిీన్ప్ుపడు త్గకన్ంత్ ద్ూరానిన పాటించండి.

- కిిప్స మెైక్ లకు బద్తలు, డెైరజక్షన్ల్ మెైకోరఫ్ న్ి న్త వాడండి. కొంత్ మంది జరనలిసతులు త్మ మెైక్ సాపంజ్ లన్త ప్రత్
రోజూ వేడిన్సటితో కడుగ్ుత్ునానరు.
- ఎప్పటికప్ుపడు చేత్ులన్త వేడిన్సళతి, స్ ప్స తో కడుకోివడం మరకచిప్ కండి. ఒక వేళ మీకు స్ ప్స, వేడిన్సళతి

అంద్తబాట లో లేకప్ తే, ఆలిహాల్ బేస్ా జజల్, వెట్ నాపిిన్ి తో త్ుడుచతకోండి. మళ్లి అవకాశం దొ రకగానే స్ ప్స, వేడి
న్సటితో చేత్ులు శుభరం చేసతకోండి.

- ఒక వేళ మెడికల్ టీరటమంట్ ఫెసిలిటీలకు వెళివలిసివసతు గోివ్సీ వేసతకోండి. అలానే మెడికల్ ప్రీన్ల్ వేసతకునే ఫుల్
బాడీ సూటి , ఫుల్ పతస్ మాస్ి ల అవసరం కూడా ఉంట ంది.
- హెై రకస్ి ఏరకయాలలో ప్నిచేసి వచా్క రకప్ రురి ు త్మ బటు లన్త వేడి న్సటితో, ఎకుివ సతప్ు ఉత్ుకుత్ునానరని
చెపాపరు.

- కోడి గ్ుడుి, మాసంన్త బాగా ఉడికించాక మాత్రమే త్న్ండి.

- ఒకవేళ ఇనె్క్షన్ ఎకుివ ఉన్న పారంతాలోి వెళ్ి లలిీ వసతు డిస్ పసబుల్ చెప్ుపలు, వాటర్న ప్ూ
ూ ఫ్ షూస్ వేసతకోండి.

హాసిపటల్ీ, టీరటమంట్ సెంటరుి, కాారంటైన్ జోన్ి కి వెళ్ు త డిస్ పసబుల్ చెప్ుపలన్త అకిడే వదిలివేయండి. అకిడిన్తంచి
వచా్క షూస్ న్త మళ్లి కడుకోివడం మరక్ప్ కండి.
- COVID -19 అధికంగా ఉన్న పారంతాలలో షూటింగ్ చేసాక మీ ప్రకకరాలన్త మొత్ు ం శుభరప్రచండి. మెలిసెపు్ ల్

వంటి యాంటి-బాయకిురకయల్ వెట్ వెైప్స లన్త ఉప్యోగకంచి మీ బేస్ కాయంప్ు లేదా ఆఫీస్ కు త్రలించే ముందే శుభరం
చెయయండి.
- వెైరస్ పారబలయ పారంతాలలో మీరు ప్రయటించాకత్ప్పనిసరకగా చేత్ులన్త వేడి న్సళతి, స్ ప్స తో కడుకోివడం
మరచిప్ కండి.

- మీకు ఇనె్క్షన్ లక్షణాలు, ముఖయంగా జారం, ఊపిరక పీల్టంలో ఇబబంది వంటి లక్షణాలు ఏమనాన అనిపిసతు వెంటనే
వెైద్తయలసలహా తీసతకోండి. చాలా ప్రభుత్ా వెైదాయధికారులు సెల్్-కాారంటైన్ న్త సిఫారుీ చేసు ారు. అలానే వెైరస్ వాయపిు
ఎకుివ ఉన్న దేశాలలో COVID -19 టీరటమంట్ ఇసతున్న ఆసతప్త్ురలు రోగ్ులతో నిండిప్ యి ఉండవచత్. అట వంటి
చోటిటీరటమంట్ కు వెళ్ు త ఇనె్క్షన్ స్ కన అవకాశం ఎకుివ కావొచత్.

- సాథనిక వెైదాయధికారులు సూచించిన్ మారె ద్రశకాలన్త పాటించడం మంచిది.

ఒక వ్ేళ మీర్ు చైనా న్తెండి ప్నిచేస్ి తెంటే - వెైరస్ పారబలయం ఎకుివగా ఉన్న చోట చిత్ు డిగా వుండే ప్శు- వయవసాయ క్నతారలు ఉంటే వెళళకప్ వడం మంచిది.
బరత్కివునాన, లేదా చనిప్ యిన్ జంత్ువుల ద్గ్ె రకు వెళళవద్తద. జంత్ువుల మల మూతారలు ప్డి ఉన్న చోట

తాకవద్తద. మారజిటి , ప లాలు, లేదా వెైద్యశాలలో షూటి చేస,తు మీ ప్రకకరాలన్త ఎటిు ప్రకసథ ిత్ులోి నేల మీద్ పెటువద్తద.
ప్ని అయాయక, మెలిసెపు్ ల్ వంటి యాంటి-బాయకిురకయల్ వెట్ వెైప్స లన్త ఉప్యోగకంచి శుభరం చెయయండి.
- జంత్ువులు, ప్క్షులు ఉన్న బో న్తలోికి వెళళకండి. ఒక వేళ అవి మిమమలిన గీరకనా, కరకచినా, వెంటనే వెైద్తయలన్త
సంప్రదించండి.

- జంత్ువులన్త, ప్క్షులన్త ముటు కున్న చేత్ులతో ఆహారం తీసతకోవడం, లేదా న్సళతి తాగ్డం వంటివి చెయయకండి.
చేత్ులన్త శుభరప్రుచతకునానకన ఏమనాన చెయయండి.

ఫేస్ట మాస్ట్ లు
CDC , WHO ఇచి్న్ నివేదికల ప్రకారం మీకు ఇనె్క్షన్ లేకప్ తే మాసతిలు వేసతకోన్వసరం లేద్త. కాన్స అకిడి
వెైద్య అధికారులు సూచిసతు , మీరు హాసిపటల్ వంటి చోటి కవేరజ్ కి వెళిినా, పతష్ెంటి తో ఏమనాన సంభాష్ించాలిీ
వచి్న్ప్ుపడు కాన్స ఫతస్ మాస్ి ధ్రకంచాలిీ వసతుంది. అట వంటప్ుపడు తీసతకోవాలిీన్ జాగ్రత్ులు ఏంటంటే -

- అవసరం అయితే కనవలం N95 మాసతిలు (FFP2 / FFP3 ) లన్త వాడడం సిఫార్సి చేసు ారు. సరకెకల్ మాసతిల
వలి ఉప్యోగ్ం ఉండద్త.

- ముఖం మీద్ ఎకుివ వెంటర లకు లేకుండా చూసతకోండి. గ్డా ం వంటివి సరకగె ా టిరమ్ చేసతకోండి. ముఖం మీద్
వేసతకునే మాస్ి, మీ ముకుి, గ్డా ం అనిన సరకగె ా ఖాళ్లలు లేకుండా ఉండేలా కవర్న చేసతకోండి.
- మాస్ి న్త చేత్తో ముటు కోవద్తద. వేసతకోవడానికి, త్యయడానికి సాుీప్స లన్త మాత్రమే ఉప్యోగకంచండి. ఎటిు
ప్రకసథ త్
ి ులోి మాస్ి ముంద్త భాగానిన ముటు కోవద్తద.

- మాస్ి తీసతసిన్ త్రువాత్ చేత్ులన్త ఎప్ుపడు వేడి న్సళతి, స్ ప్స తో కడుకోివడం కాన్స, ఆలకహల్ బేస్డ్ జెల్ తో
శుభరప్రుచతకోవడం చెయయండి.

- మీ మాస్ి కి మురకకిప్టిునా, చెమమ చేరకనా వెంటనే తీసివెయయండి. ఒక సీల్ా కవర్న లో పెటు ి ప్డెయయండి. కొత్ు ,
శుభరమెైన్ మాస్ి న్త ధ్రకంచండి.
- మాస్ి ధ్రకంచడం మీరు తీసతకోవాలిీన్ జాగ్రత్లలో కనవలం ఒక భాగ్ం మాత్రమే. నోరు, ముకుి, కళళన్త
ముటు కోకుండా ఉండడం, చెటి న్త ఎప్పటికప్ుపడు కడుకోివడం అత్ ముఖయం.
- కాటన్ తో చేసిన్, గౌజ్ తో చేసిన్ మాసతిలన్త ఎటిు ప్రకసథ తలోి వాడకండి.
- ఫతస్ మాస్ి లు చాలా చోటి ా దొరకడిం లేదని, ఉన్న వాటి ధర, నాణయత్లు మారూత్ూ ఉంటాయని గ్ురుుంచతకోండి.

అసైన్మెంట్ ముగిసతన్ తర్ువ్వత
- మీరు ఏ పారంత్ం న్తండి వసతునానరో అకిడి ప్రకసథ ిత్ని బటిు, వచి్న్ త్రువాత్ సెల్్-కాారంటైన్ చేసతకోవాలి. ప్రభుత్ా
సలహాలన్త పాటించండి.
- మీరు వసతున్న ప్రదేశం, మీ గ్మయసాథనాలో ఉన్న COVID -19 ఐస లేషన్, కాారంటైన్ సమాచారానిన ఎప్పటికప్ుపడు
తెలుసతకుంట ండండి.

మీకు వెైరస్ లక్షణాలు ఉంటే
- మీ యాజమానాయనికి, ప్రభుతాానికి తెలియజజయయండి.
- మీరు వసతున్న ఎయిరోపర్ను, రజైలేా సతుషన్ ల న్తంచి కాయబ్ లేదా ఎట వంటి ప్రజా రవాణా వయవసథ న్త ఉప్యోగకంచొద్తద.
ఎలా రావాలో ముందే పాిన్ చేసతకోండి.
- ఇంటికి వెళళగానే నిరకధషుమయిన్ సెల్్-ఐస లేషన్ న్త పాటించండి.

మీకు వెైరస్ లక్షణాలు లేకప్ తే
- మీ ఆరోగ్య ప్రకసథ త్
ి ులన్త ఎప్పటికప్ుపడు ప్రకశీలిసూ
ు ఉండండి.
- మీరు ఉన్న పారంత్ం, దేశంలో వెైరస్ వాయపిు ని ద్ృష్ిులో పెటు కొని, మీరు కలుసతున్న ప్రత్ ఒకిరక పతరి ు, ఫ్ న్ న్ంబరి తో

ఒక జరనల్ న్త ఒక 14 రోజులపాట త్యారు చేయండి. ఒక వేళ మీలో వాయధి లక్షణాలు త్రవాత్ కనిపించినా, మిగ్తా
వారకని సంప్రదించడానికి, చికిత్ీ చెయయడానికి ఉప్యోగ్ ప్డుత్ుంది.

CPJ వారక ఆనెి న్
ల స్టఫీట కిట్... ఫీల్ా జరనలిసతు లకు, న్ూయస్ రూమ్ వారకకి శారీరక, మాన్సిక, డిజిటల్ కు సంబంధించిన్
పారథమిక భద్రత్ సమాచారానిన, వన్రులన్త, టూల్ీ న్త అందిసు తంది. సివిల్ అన్ ర్టస్ట్, ఎనిాకల వంటి సమయాలలో
కూడా అది మీకు ఉప్యోగ్ప్డుత్ుంది.

