راوێژی سەالمەتی  :CPJرووماڵکردنی باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی
کۆرۆنا
لەالیەن :ڕێکخراوی بەرگریکردن لە رۆژنامەنوسان CPJ -
رێکخراوی تەندروستی جیهانی رۆژی ١١ی ئازار سەرهەڵدانی کۆڤید( ١٩-نەخۆشی کۆرۆناڤایرۆس)ی بە پاندێمیک
(نەخۆشییەکی بەرباڵو بە تەواوی جیهاندا) هەژمارکرد و ژمارەی حاڵەتەکان لە جیهاندا ،بەپێی ڕێکخراوەکە ،بەردەوام لە
زیادبووندایە .سەنتەری زانیارییەکان لەسەر کۆرۆناڤایرۆس لە زانکۆی جۆنس هۆپکینز سەرچاوەیەکی بڕواپێکراوە
دەتوانیت بۆ دواین زانیارییەکان سەردانی بکەیت.
رۆژنامەنووسان لە سەراپای جیهان رۆڵێکی گرنگ لە هۆشیارکردنەوەی خەڵکی لەبارەی ڤایرۆسەکەو هەوڵەکانی حکومەت
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دەگێڕن .ئەمەش واتا میدیاکاران دەکرێت بەهۆی گەشتکردن ،ئەنجامدانی هەڤپەیڤین ،و ئەو
شوێنانەی کاری تێدادەکەن توشی نەخۆشییەکە ببن.
هەر کە بارودخۆکە تەشەنەدەسێنێت و زانیاری نوێ باڵودەبێتەوە ،ئامۆژگاری تەندروستی و هەواڵی زیاتر لەبارەی
نەخۆشییەکە لەالیەن دەسەاڵتی پەیوەستدارەوە باڵودەکرێتەوە .بۆ ئەوەی هەمیشە ئاگاداری دواین زانیارییەکان بن ،ئەو
رۆژنامەنووسانەی رووماڵی نەخۆشییەکە دەکەن دەبێت چاودێری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و دامەزراوە
لۆکاڵییەکانیان لە بواری تەندروستی بکەن.
سەالمەتبوون لە گۆڕەپانی کار
بەهۆی سنوورداردکردنی جیاواز کە خراونەتە سەر گەشتکردن لە جیهان ،زۆربەی ئەرکە میدیایەکان تا ماوەیەکی نادیار
لۆکاڵی دەبن .هەموو ئەرکەکان دەکرێت ،بێ دانی هۆشداری ،بگۆڕێن یاخود هەڵبوەشێنرێنەوە ،بەهۆی گۆڕانی خێڕانی
بارودۆخەکەوە لە سەراپای جیهاندا.
ئەو رۆژنامەنووسانەی کە پالنیان هەیە رووماڵی باڵوبوونەوەی  COVID-19بکەن دەبێت ئەم زانیاریانە بۆ سەالمەتی
خۆیان لەبەرچاوبگرن:

پێش جێبەجێکردنی ئەرک:
•
•

•

بەگوێرەی سەنتەری کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییەکان ،کەسانی بەسااڵچوو و ئەوانەی کە بارودۆخی تەندروستی
تایبەتیان هەیە ،لە ژێر گەورەترین مەترسیدان .ئەگەر تۆ یەکێکیت لە ئەندامانی ئەم گروپە ،ئەوانابێت بەهیچ
جۆرێک ئەرکەکە ئەنجامبدەیت .هیچ فەرمانبەرێکی دوو گیان نابێت رووماڵی ئەم نەخۆشییە بکات.
لەکاتی دیاریکردنی ستاف بۆ ئەنجامدانی راپۆرت لەسەر کۆڤید ،١٩-بەرێوبەران دەبێت رەچاوی هێرشی
رەگەزپەرستانەبن دژی هەندێک نەتەوەی دیاریکراوە وەکو وێبسایتی بەزفید لە راپۆرتێکدا ئاماژەی پێداوە.
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ئادیس ئابا بەم دواییە هۆشدارییەکی باڵوکردەوە لەبارەی رووداوی ناحەز و توندوتیژ
دژی بیانییەکان لە واڵتەکەدا .ئەم هێرشانە چاوەڕێدەکرێن زیادببن لەکاتێکدا نەخۆشییەکە زیاتر باڵودەبێتەوە.
لەگەڵ بەرێوبەرانت باسی ئەو پالنانە بکە هەیانە بۆت ئەگەر بێتوو لەکاتی کاردا نەخۆشکەوتیت چۆن کۆمەکت
دەکەن ،بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی دەکرێت ناچاربیت خۆت جیابکەیتەوە و لە شوێنێکدا بۆ ماوەیەکی درێژ
گیربخۆیت بەهۆی کەرەنتینەوە.

باری دروستی دەروونیت:
•
•

ئەندامانی خێزانەکەت دەکرێت نیگەران بن و لە ژێر فشاردابن ئەگەر پالنت هەیە رووماڵی ڤایرۆسی کۆرۆنا
بکەیت .لەگەڵیاندا لەبارەی مەترسییەکان گفتوگۆبکە و هەوڵی رەواندنەوەی نیگەرانییەکانیان بدە .ئەگەر پێویست
بوو ،گفتوگۆیەک لە نێ وان ئەندامانی خێزانەکەت و راوێژکارانی تەندروستی کۆمپانیاکەت سازبکە.
بیر لە کاریگەرییە دەروونیەکانی راپۆرتکردن لە ناوچەیەکدا بکەرەوە کە لەژێر کاریگەری ڤایرۆسی کۆرۆنادایە،
بەتایبەتی ئەگەربێتوو راپۆرت لەسەر بنکەیەکی تەندروستی یاخود ناوچەیەکی کەرەنتینکراو بکەیت.
سەرچاوەیەکی بەسوود بۆ کارمەندانی راگەیاندن کاتێک رووماڵی بارودۆخی تۆقێنەر دەکەن دەکرێت لێرە لە
سەنتەری دارت بۆ رۆژنامەگەری و ترۆما دەستبکەوێت.

خۆ دوورخستنەوە لە نەخۆشکەوتن و توشکردنی خەڵکی دیکە
زۆر واڵت ئێستا دوورکەوتنەوەی کۆمەاڵیەتی پیادەدەکەن .ئەگە سەردانی بنکەیەکی تەندروستی ،خانەیەکی
بەسااڵچووان ،ناوچەیەکی کەرەنتینکراو ،بازاڕی ئاژەاڵن و کێڵگەیەکت کرد ،لە ڕێوشوێنی پاکوخاوێنی لەو ناوچەیە
گیراوتەبەر بپرسە .ئەگەر هەر گومانێکت الدروست بوو ،سەردانی شوێنەکە مەکە .پێشنیارە باوەکان بۆ خۆ دوورگرتن
لە توشبوون ئەمانە دەگرنەوە:
•
•
•
•
•
•

خۆت دوورگرە تا نزیکەی دوو مەتر لە هەرکەسێک نیشانەی نەخۆشییەکانی هەناسەی ،وەکو کۆخین و
پژمین ،پێوەدیارە .هەمیشە دەمت لوتت داپۆشە کاتێک دەکۆخیت و دەپژمیت.
رۆژنامەنووسان دەبێت وریابن و دووریەکی "سەالمەت" لە نێوان خۆیان و بەسااڵچوان ،ئەوانەی باری
تەندروستی تایبەتیان هەیە ،هەرکەسێک کە نزیکە لە کەسی نەخۆشەوە ،فەرمانبەرانی تەندروستی
نەخۆشەکانی کۆرۆنا ،یاخود ئەو کارگوزارانەی لە ناوچە مەترسیدارەکان کارەدەکەن.
زوو زوو دەستت بە ئاوی گەرم و سابوون بشۆ بەشێوەیەکی دروست و بە باشی بۆ ماوەی النیکەم  ٢٠چرکە
بشۆ .دەستت بەشێوەیەکی گونجاو وشکبکەرەوە .ڕێنوێنی زۆر بە سوود لەسەر چۆنیەتی دەست شوردن و
وشککردنەو لەم لینکە لە سایتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی دەکرێت دەستبخەیت.
هەمیشە دەمت لوتت داپۆشە کاتێک دەکۆخیت و دەپژمیت .ئەگەر کۆخیت یاخود پژمیتە ناو کلێنس ،یەکسەر
بەشێوەیەکی گونجاو و لەشوێنی گونجاو فڕێی بدە .دوای ئەوەش بیرت بێت بە جوانی دەستەکانت بشۆیت.
دەست لەدەم و جاو ولوت و هتد مەدە ،وەکو بی بی سی لێرەدا ئاماژەی پێدەدات.
خۆت لە تۆقەکردن ،باوەشلێدان و ماچکردن بەدووربگرە .لەجیاتی بە ئانیشکت یاخود قاچ ساڵوبکەن.

•
•
•
•
•
•
•

•

خۆت لەبەکارهێنانی پەرداخ و قاپ و چەقۆ و کەوچک و چەتاڵ بەدووربگرە کە دەکرێت بەر خەڵکی دیکە
کەوتبێت یاخود بەکارهاتبێت.
هەموو زێر و سەعاتێتک لەخۆت بکەرەوە پێش ئەوەی بچیتە سەر هەرکارێک ،چونکە ڤایرۆسی کۆرۆنا
لەسەریان بە زیندوویی بۆماوەی جیاوازی کات بمێننەوە.
ئەگەر عەینەک لەچاو دەکەیت ،بە جوانی و زوو بە ئاوی گەرم و سابوون پاکیبکەرەوە.
ڕەچاوی ئەو جلوبەرگە بکە لەبەری دەکەیت .هەندێک جلوبەرگ کە فابریکی تێدایە ئاسانتر لە جلوبەرگی
دیکە پاکدەکرێنەوە .هەموو جلوبەرگێک دەبێت دوای کار بە ئاوی گەرم و سابوون بشۆردرێت.
ناوە ناوە پشوو وەرگرە چونکە کەسی ماندوو و بێ ووزە زیاتر ئەگەری هەیە کەمترخەمتر بن لە پاکوخاوێن
راگرتنی خۆیان .بیرلەوەش بکرەوە رەنگە پێش کار و دوای کار ناچاربیت بۆ ماوەیەکی درێژ ئۆتۆمبیل
لێبوخڕیت.
هەمیشە دڵنیابە دەستەکانت بە ئاوی گەرم و سابوون بشۆیت پێش ،لە کاتی و دوای جێهێشتنی شوێنی توشبوو.
ئەگەر نیشانەکانی نەخۆشییەکەت لەسەر دروست بوو ،بەتایبەتی تا و هەناسەکورتی ،بزانە چۆن چارەسەری
پزیشکی وەردەگریت .زۆربەی حکومەتەکان ئێستا پێشنیاری خۆ-جیاکردنەوە دەکەن بۆ ئەوەی کەسی دیکە
توش نەکەیت .ئەگەر لەواڵتێکدایت ژمارەیەکی زۆر توشبووی هەیە ،مەترسی بینینی کەسانی نەخۆش بە
ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەنتەرەکانی چارەسەر و ناوچە قەرباڵخەکانی دیکە زیاددەکات و ئەمەش ئەگەری
توشبوونت زیاددەکات.
تەنیا گۆشتی کوڵێنراو و هێلکە بخۆ.

•
سەالمەتی ئامێرەکانت
•
•
•
•
•
•

مایکی ئاراستەیی ’ ‘fishpoleلە دوورەوە لە جیاتی مایکی یەخە بەکاربهێنە.
دوای هەر کارێک ،لۆگۆی مایکەکان دەبێت بەجوانی بە بشۆردرێت و لە بەکتریا پاکبرێتەوە .یارمەتی و
راوێژ وەرگرە وەرگرە لەسەر چۆنیەتی البردنی لۆگۆکە بۆ ئەوەی ئەگەر ڤایرۆسی لەسەر بوو بۆت
ناگوازرێتەوە.
هەمیشە هەموو ئامێرەکانت بە کلێنسی دژە بەکتریایی خێرا کارلێکەری وەکو مێلیسیپتۆڵ پاکبکەرەوە ،دوای
ئەمەش بەچڕوپڕی پاکیکەرەوە .نموونەی ئامێرەکان مۆبایل ،ئایپاد ،پالک ،هێدفۆن ،الپتۆپ ،هارد درایڤ،
کامێرا ،باجی رۆژنامەنووسی و حەبلی باجەکەت.
دڵنیابە هەموو ئامێرەکانت پاککراونەتەوە پێش گەڕانەوەتە بۆ بنکە و دڵنیابە ئەوانەی کە بەرپرسن لە
کەلوپەلەکان پێشوەختە ئاگاداری ئەمەن .دڵنیابە کە هیچ ئامێرێک هەر ئاوا فڕێنادرێت لە ئۆفیس بێ ئەوەی
بدرێتەوە ئەو کەسەی بەپرسە لە پاککردنەوەیان.
ئەگەر دژە بەکتریات نەبوو ،شایەنی ئاماژەپێدانە تیشکی خۆری راستەوخۆ ڤایرۆس دەکوژێت .بۆیە لە
خراپترین حاڵەتدا ،و ئەگەر هیچ بەدیلت نەبوو ،ئامێرەکانت بخە بەر تیشکی خۆر بۆ چەند کاژێرێک .ئەوەش
لە بیربێت ئەمە دەکرێت رەنگی ئامێرەکەت تێکبدات و کاریگەری خراپ لەسەر ئامێرەکەت دروستبکات.
ئەگەر ئۆتۆمبیل بەکاردەهێنیت ،دڵنیابە کە دوای کار ناوەوەی ئۆتۆمبیلەکەت بە جوانی لەالیەن تیمێکەوە کە
بەدر وستی مەشقیان پێکراوە بە جوانی پاکدەکرێتەوە .سەرنجی تایبەتی دەبێت بدرێت بە دەسکی دەرگاکان،
سوکان ،ئاوێنەکانی تەنیشت و سەرینی کوشنەکان ،قایشی خۆبەستنەوە ،داشبۆرد ،و دوگمە یاخود دەسکی
کردنەوەی پەنجەرەکان.

ئامێری پاراستنی کەسی
بەسەالمەتی ئامێرەکانی پاراستی کەسی لەبەربکەو دابکەنە(نموونەی ئەو ئامێرانە :دەستکێشی کاتی ،ماسکی دەمووچاو،
جلوبەرگی خۆپاراستن ،داپۆشەری پێالوی کاتی) .دەبێت بە جوانی و بەووردی ئاگاداری ئەمەبیت .تکایە سەردانی ئەم
لینکە بکە بۆ ئامۆژگارییەکانی سەنتەری کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییەکان لەوبارەیەوە.

• جێڵی دژە بەکتریای و کلێنسی تەڕ بەکاربهێنە ئەگەر ئاوی گەرم و سابوون بوونی نەبوو ،بەاڵم هەمیشە دوای
ئەمە و هەر کە بوار رەخسا ،بە ئاوی گەرم و سابوون دەستت بشوو( .سەنتەری کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییەکان
پێشنیاری بەکارهێنانی پاککرەوەیەکی کحولی دەست دەکات کە  %٦٠زیاتری مادەی ئێثنۆڵە و%٧٠
ئیسۆپرۆپانۆڵ) .نەکەی تەنیا جێلی کحوڵی (هاند سانیتەیزەر) بەکاربهێنیت و بەتەواوی واز لە شۆردنی ئاسایی
دەستەکانت بهێنیت.
• ئەگەر لە بنکەیەکی تەندروستی ،بازاڕ ،کێڵگەیەک کارتکرد ،ئەوا بەرگێکی تایبەتی کاتی بەسەر پێاڵوەکانتا
لەبەربکە کە ئاوی تێنەچێت .یاخود دەبێت پێاڵوێکت لەپێدابێت ئاوی تێنەچێت .هەرکامیان بێت ،دوای
گەڕانەوە دەبێت بەجوانی بشۆردرێت و وشکبکرێتەوە.
• دەستکێشی خۆپاراستن بەکاربهێنە ئەگەرسەردانی ناوچەیەکی توشبووت کرد وەکو ناوەندێکی چارەسەرکردنی
نەخۆش .هەروەها ئامرازە پزیشکییەکانی دیکەی خۆپاراستن بەکاربهێنە وەکو جلوبەرگی تایبەت و ماسکێک
کە تەواوی دەموچاو داپۆشێت رەنگە پێویست بکات.
ماسکی دەموچاو
سەنتەری کۆنترۆڵکردنی نەخۆشی و رێکخراوی تەندروستی جیهانی کۆکن کە پێویست ناکات کەسانێک کە هیچ
نیشانەیەکیان لەسەر نییە ماسک بپۆشن ،مەگەر دەسەاڵتە لۆکاڵییەکان پێتبڵێن یاخود لە ناوچەیەکی پڕی مەترسی وەکو
نەخۆشخانەدایت ،یاخود ئاگاداری کەسێکیت کە توشی نەخۆشی کۆرۆنا بووە .ئەگەر ماسکت پۆشی ،دەبێت ئەم
ئامۆژگاریانە بەرچاوبگریت:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ئەگەر پێویست بوو ،ماسکی ) N95 (or FFP2 / FFP3بپۆشن لە جیاتی ماسکی ئاسایی عەمەلیات.
دڵنیابە ماسکەکە بەباشی لەسەر پردی لوتت و چەناگەت دادەنیشێت و کەمترین بۆشایی دەمێنێتەوە .دڵنیابە کە
مووی دەمووچاوت بڕیووە ،یاخود ڕێکتخستووە.
دەست لە ماسکەکە مەدە ،تەنیا بە حەپلەکانی لەدەم و چاوتی بکەرەوە .هەرگیز دەست لە پێشەوەی مەدە.
هەمیشە دەستت بە سابوون و ئاوی گەرم بشو یاخود بە دەست پاککرەوەی کحولی پاکیکەرەوە( کە %٦٠
زیاتری مادەی ئێثنۆڵە و %٧٠ئیسۆپرۆپانۆڵ).
دوای الدانی ماسکەکەت ،هەر کاتێک تەڕ یاخود شێدار بوو ،خێرا ماسکەکە بگۆڕە بە ماسکێکی وشک و
پاک.
هەرگیز ماسک دووجار بەکارمەهێنە و ماسکی کۆن بەکارهێنراو خێرا فڕێبدە ناو عەالگەیەکی بەستراو.
بزانە بەکارهێنانی ماسک تەنیا یەک ڕێگای خۆپاراستنە .دەستنەدان لە دەم ،لوت ،چاو و زۆرشۆردنی
دەستەکانت زۆر گرنگن.
ماسکی کەتان و لە قوماش دروستکراو بەهیچ شێوەیەک نابێت بپۆشیت.
ئاگاداربە ماسکی دەمووچاو رەنگە لە بازاڕ نەمێنن یاخود نرخیان زۆر بەرزببێتەوە ،بەگوێرەی ناوچەکەت.

ئاسایشی دیجیتاڵی
•
•

•

ئاگاداربە رۆژنامەنووسان دەکرێت رووبەڕووی ئاستێکی بەرزتری هێرشی ئۆنالین ببنەوە بەهۆی کارەکانیانەوە
لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا .بە پراکتیزە دروستەکانی کۆمیتەی بەرگریکردن لە رۆژنامەنووساندا بچۆرەوە بۆ
پاراستنی خۆت دژی هێرش.
حکومەتەکان و کۆمپانیاکانی تەکنۆلۆژیا بەردەوام چاودێریکردن بەکاردەهێنن وەکو رێگایەک بۆ ڕێگریکردن لە
باڵوبوونەوەی کۆڤید .١٩-لە نێو ئەوانەدا ،گروپی  NSOهەیە کە پێگاسوسی دروستکردو ،ئەو بەرنامەیەی
سیخوڕیکردن کە دژی رۆژنامەنووسان بەکارهێنراوە ،بەگوێرەی سیتیزن الب .گروەپانی ئازادییە مەدەنییەکان
نیگەرانن لەبارەی چۆنیەتی بەکارهێنانی ئامێرەکانی چاودێریکردن دژی خەڵک دوای تەواوبوونی ئەم قەیرانە.
رێکخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی لە وێبسایتەکەیان ئەو پێشڤەچوونە جیهانیانە تۆماردەکەن.
گرنگی بە ئاسایشی دیجیتاڵیت بدە ،بە تێبینیکردنی ئەوەی هاکەرەکان و ساختەچییەکان ئەمڕۆ تاکەکان لە ڕێگەی
ناردنی ئیمەیڵەوە لەبارەی کرۆنا ڤایرۆس دەکەنە ئامانج .ئەگەر کلیکی لەسەر بکەیت دەکرێت دەستبەسەر
زانیارییەکاندا بگرن ،بەگوێرەی کۆمپانیانی بواری ئینتەرنێت ،نۆرتن.

•
•
•
•

•
•
•

ئاگاداری ئەو ئەپانە بە کە تاکەکان دەکەنە ئامانج بۆ ئەوەی پارەیان لێوەرگرن ،وەکو ئاپی COVID-19
.Tracker
وریابە کاتێک کلیک لەسەر هەر بابەتێک دەکەیت لەبارەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سۆشیاڵ میدیا ،هەندێک لەو
لینکانە دەکرێت بتنێرن بۆ هەندێک سایت کە رەنگە بەرنامەی خراپەکار لەنێو ئامێرەکانت دابەزێنن.
نەخشە کە دواین زانیاری لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا تێدایە و هی ڕێکخراوە بەشکۆکانی وەکو تەندروستی جیهانییە
دەگوترێت ڤایرۆسی کۆمپیوتەری تێدایە کە دەکرێت بۆ دزینی وشەی نهێنیت بەکاربهێنرێت.
وەکو گاردیان راپۆرتی لەسەر کردووە ،دەبێت وریای زانیارییە هەڵەبیت رژێمەکان باڵویدەکەنەوە و هەروەها
دەبێت ووریای زانیاری هەڵەی گشتی بیت ،ئەمەش شتێکە رێکخراوی تەندروستی جیهانی بە تایبەتی هۆشداری
لەسەرداوە وبی بی سی راپۆرتی لەسەرکردووە .لەسەر وێبسایتی تەندروستی جیهانی رێنوێنی باش هەیە بۆ
جیاکردنەوەی زانیاری دروست لە زانیاری خەیاڵی.
وریای ئەو زانیاریانەبە لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا لە رێگە ئاپەکانی نامەناردنەوە باڵودەکرێنەوە ،دەکرێت زانیاری
ساختەیان تێدابێت.
وریابە زانیاری لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا ئێستا لە فەیسبووک لەالیەن زیرەکی دەسکردەوە چاکدەکرێت نەک لە
رێگە ی مرۆڤەوە ،ئەمەش بۆتەهۆی ئەوەی بابەتی دروست لەبارەی نەخۆشییەکە بەهەڵە البدرێت.
وریایە ئەو مەترسیانە دەکرێت رووبەڕووت ببنەوە بەهۆی راپۆرترکردنەوە لە نێو رژێمە نادیموکراسییەکان ،کە
لە نزیکەوە چاودێری رووماڵەکان دەکەن بۆ باڵوبوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا .هەندێک حکومەت رەنگە بیانەوێت
ئاستی مەترسییەکە بشارنەوە ،بەوهۆیەوە سانسۆر بخەنە سەر میدیا ،ئەمەش لەالیەن  CPJرووماڵکراوە.

ئاسایشی جەستەی لەکاتی کاردا
•
•
•
•

ئەگەر لە بەندینخانەیەک یاخود سەنتەرێکی دەستبەسەرکردنەوە راپۆرت ئامادە دەکەن ،رۆژنامەوسان دەبێت
ئاگاداری ئەو مەترسیانە بن بەندییەکان دروستی دەکەن بەهۆی خۆپیشاندانەوە لەبارەی سەرهەڵدانی ڤایرۆسی
کۆرۆنا وەکو بەمدوایە لە ئیتالیا ،کۆلۆمبیا و هندستان بینیمان.
ئاگاداری زیادبوونی ئاستی تاوان بە ،بە تێبینیکردنی ئەوەی ئەمریکا ،ئێرڵەندا ،فەلەستین و ئێران دەستیانکردووە
بە ئا زادکردنی بەندکراوان بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی بەندییەکانیان لەسەردەمی ڤایرۆسی کۆرۆنادا .تێبینیبکە کە
خۆراک دەکرێت کەمببێتەوە و ئەمەش ببێتە هۆی زیادبوونی راورووت و دزیکردن.
رۆژنامەنووسانی نێو واڵتە نادیموکراسییەکان دەبێت ئاگاداری ئەوەبن دەکرێت بەندبکرێن بەهۆی راپۆرتکردنەوە
لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا ،وەکو  CPJئاماژەیپێداوە.
ئەگەر دەتوانیت بۆ راپۆرت لە واڵتێکی دیکە گەشت بکەیت ،لێکۆڵینەوە لەسەر دواین بارودۆخی ئەمنی ئەو واڵتە
بکە بۆیدەچیت .تا ئێستا چەندین حاڵەتی تاکوتەرای توندوتیژی و خۆپیشاندان لە ئیسرائیل ،برازیل ،پاکیستان،
قوبرس ،ڕیوینیەن و ئۆکراینا هەبووە .خۆپیشاندانەکانی ئێستای عێراق و هۆنگکۆنگ لەچەند حاڵەتێکدا بەهۆی
ڤایرۆسی کۆرۆناوە زیاتر تەشەنەیان سەند.

پالنی گەشتکردن بۆ واڵتانی دیکە
بەهۆی سنورداکردنی گەشتەوە ،گەشت بۆ واڵتانی دیکە ئێستا زۆر ناڕەحەت و دەگمەنە .ئەگەر بواری گەشتکردن بۆ
واڵتێکی دەرەکی لە ئارادابوو ،دەبێت ئەمانەی خواروە لەبەرچاوبگریت:
•
•

دڵنیابە دواین ڤاکسینەکان و دەرمانی خۆپاراستنی لە نەخۆشیت وەرگرتووە .هەوڵبدە ڤاکسینی هەاڵمەت وەرگریت
بۆ ئەوەی بەهۆی دروستبوونی نیشانەکانی هەاڵمەتەوە سەرلێشێوان دروست نەبێت و وابزانن ڤایرۆسی کۆرۆنات
گرتووە.
سەیری سیاسەتی ئینشورانسی تەندروستیت بکە .هەندێک حکومەت ئاستی جیاوازی راوێژیان باڵوکردۆتەوە
لەبارەی سەردانکردنی هەندێک واڵت .وەزارەتەکانی دەرەوەی بەریتانیا و ئەمریکا و فەرەنسا ئەم هۆشداریانەیان
باڵوکردۆتەوە .ئاگاداربە کە دەستکەوتنی ئینشورانسێک بۆ نەخۆشی کۆرۆنا لەدەرەوەی واڵت رەنگە لە ئێستا
بەدواوە دەستنەکەوێت.

•

•
•

•

• دڵنیابەرەوە لە هەر قەدەغەیەک کە رەنگە خرابێتە سەر سەردانکردنی هەر واڵتێک یاخود لە داهاتوودا بگیرێتەبەر
کە دەتەوێت سەردانی بکەیت .لەمەودوا چاوەڕێدەکرێت قەدەغەی زیاتر بخرێتە سەر سەردانی دەرەکییەکان.
• دڵنیابەرەوە کە پالنێکت بۆ بارودۆخی پێشبینی نەکراو هەیە .ئەوە ڕەچاوبکە دەکرێت ناوچە شارییەکان ،هەرێمی
تایبەت و رەنگە تەواوی واڵتیش لە پڕدا بەتەواوی دابخرێن یاخود ببنە ناوچەی کەرەنتینکراو.
• ئاگاداربە سنوو ری زەمینی ژمارەیەکی زۆر دەوڵەت داخراون .داخستنی دیکە چاوەڕێدەکرێت رووبدات ،ئەمەش
شتێکە پێویستە بیخەیتە ناو پالنەکەتەوە بۆ بارودۆخی پێشبینی نەکراو.
• ئەگەر نەخۆشیت ،گەشت مەکە  .زۆربەی فڕۆکەخانە نێودەوڵەتی و هەرێمییەکان ،هەروەها ڕێوشوێنی توندی
پشکنین پیادەدەکە ن .گەشتیاران چاوەڕێدەکرێن پشکنینیان بۆ بکرێت ،بە زۆر کەرەنتین بکرێن یاخود هەر کە
گەیشتن جیابکرێنەوە.
• بلیتی فڕۆکەیەک ببڕە کە بەتەوای مەجالی هەڵوەشاندنەوەی تێدابێت .ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆتە هۆی زیانی گەورەی
دارایی بۆ زۆر هێڵی ئاسمانی ،بەگوێرەی هەواڵەکان ،رۆڵی هە بووە لە شکستهێنانی ئەمدواییەی گەورەترین هێڵی
ئاسمانی هەرێمی لە ئەوروپا بەناوی فالیبی .FlyBe
• ئاگاداربە کە بژاردەکانی بەردەم گەشتکردن لەم هەفتانەی دوایدا زۆر سنووردارکراون بەهۆی هەڵوەشاندنەوەی
گەشت لەالیەن هێڵە ئاسمانییەکانەوە بۆ چەندین ناوچە یاخود لە چەندین ناوچەوە .هەڵوەشاندنەوەی زیاتری
گەشتەکان چاوەڕێدەکرێت رووبدات لە کاتێکدا ڤایرۆسی کۆرۆنا بە واڵتی زیاتردا باڵودەبێتەوە.
• لە دواین بارودۆخی ڤیزا بۆ ئەو ناوچەیەی بۆی دەچیت بکۆڵەرەوە و تێبینی ئەوە بکە زۆر واڵت ڤیزایان
هەڵوەشاندۆتەوە.
• دڵنیابە ئەو واڵتەی سەردان ی دەکەیت داوای بڕوانامەی تەندروستی ناکات کە بڵێت تۆ ڤایرۆسی کۆرۆنات نییە.
هەندێک لەو واڵتانە کە داوای دەکەن لێرەن.
• با پالنی گەشتەکانت کراوەبێت و ئاسایبێت کاتی زیاترت پێبچێت بەهۆی پشکنینی تەندروستی و پشکنینی پلەی
گەرمییەوە لە فرۆکەخانەکانی جیهان .هەمان شت دەکرێت لە وێستگەکانی شەمەندەفەر و کەشتی و پاس رووبدات.
• با دواین زانیارییەکانت البێت لەسەر ئەو شوێنەی بۆی دەڕۆیت .هەندێک واڵتی وەکو عەرەبستانی سعودییە و
رووسیا تەنیا ڕێگە بە هاواڵتی چەند واڵتێک دەدەن بچێتە ناو فڕۆکەخانەکانیان و تێرمیناڵەکانیانەوە.
• بەردەوام چاودێری هەواڵی ناوخۆیی لەبارەی گەشتی ناوخۆی شارەکان لەو واڵتەی سەردانی دەکەیت بکە.
• ئەگەر لە بنکەیەکی تەندروستی ،بازاڕ ،کێڵگەیەک کارتکرد ،ئەوا بەرگێکی تایبەتی کاتی بەسەر پێاڵوەکانتا
لەبەربکە کە ئاوی تێنەچێت .دەبێت دوای جێهێشتنی شوێنەکە دەبێت فڕێبدرێت.
ئەگەر لە هەرشوێنێک کاردەکەیت کە دەکرێت ڤایرۆسی کۆرۆنای تێدابێت ،هەمیشە هەموو ئامێرەکانت بە کلێنسی دژە
بەکتریایی خێرا کارلێکەری وەکو مێلیسیپتۆڵ پاکبکەرەوە ،دوای ئەمەش بەچڕوپڕی پاکیکەرەوە .دڵنیابە هەموو
ئامێرەکانت پاککراونەتەوە کاتێک دەیگەڕێنیتەوە بۆ بنکە و دڵنیابە ئەوانەی کە بەرپرسن لە کەلوپەلەکان پێشوەختە
ئاگاداری ئەمەن.
ه ەمیشە دڵنیابە دەستەکانت بەچڕوپڕی و بە ئاوی گەرم و سابوون بشۆ ،پێش ،لەکاتی و دوای رۆشتن بۆ شوێنێکی
توشبوو.
ئەگەر نیشانەکانی نەخۆشییەکەت لەسەر دروست بوو ،بەتایبەتی تا و هەناسەکورتی ،بزانە چۆن چارەسەری پزیشکی
وەردەگریت .هەندێک دامەزراوەی تەندروستی دەکرێت پێشنیاری خۆ-جیاکردنەوە بکات بۆ ئەوەی کەسی دیکە توش
نەکەیت .ئەگەر لەواڵتێکدایت ژمارەیەکی زۆر توشبووی هەیە ،مەترسی بینینی کەسانی نەخۆش بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە
سەنتەرەکانی چارەسەر و ناوچە قەرباڵخەکانی دیکە زیاددەکات و ئەمەش ئەگەری توشبوونت زیاددەکات.
هەمیشە گوێ لە ڕێنمایی تەندروستی دەسەاڵت و حکومەتە لۆکاڵییەکان بگرە و جێبەجێیان بکە.

دوای ئەرکەکەت
•

بەردەوام چاودێری تەندروستیت بکە بۆ دروستبوونی هەر نیشانەیەک.

•

دەکەوێتە سەر ئەوەی سەردانی ناوچەیەکی چەندە مەترسیدارت کردووە بە هەڕەشەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ،دوای
گەڕانەوەت رەنگە خۆ -کەرەنترینکردن پێویست بێت .تکایە راوێژی پەیوەست لە حکومەت وەرگرە.

•

هەمیشە چاودێری دواین زانیاری لەبارەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بکە و هەروەها ئەو ڕێوشوێنانەی لە واڵتەکەی خۆت
و ئەوشوێنەی سەردانت کردووە بۆ کەرەنتینکردن دەگیرێتەبەر.

•

بەردەوام چاودێری تەندروستیت بکە .بەگوێرە رێژەی توشبوون لەو واڵتەی کە تیایدایت ،واباشە لیستێک بکەیت
کە تیایدا ناوی هەموو کەسانە بنوسیت چاوت پێیانکەوتووە لەماوەی  ١٤رۆژدا دوای گەڕانەوەت .ئەمە
یارمەتیدەردەبەت بۆ دۆزینەوەی ئەوانەی لێت نزیکبوون لەئەگەری دەرکەوتنی نیشانەکان لەسەرت.

-ئەگەر نیشانەکانت هەبوو•

ئەگەر نیشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنات لەسەر دەرکەوت،چەندە بچووکیش بێت ،تیمی بەڕێوبەرانت و دەسەاڵتداران
ئاگاداربکەوە .لەگەڵیاندا کاربکە بۆ ئەوەی گواستنەوەی گونجاوت بۆ رێکبخەن لە فڕۆکەخانە یاخود هەر شوێنێکی
دیکەی سنووری بۆ ماڵەوە .نەکەی سواری تاکسی ببیت.

•

بەگوێی ئامۆژگارییەکانی تەندروستی جیهانی و سەنتەری کۆنترۆڵکردنی نەخۆشییەکان بکە یاخود دەسەاڵتی
تەندروستی ناوخۆیی واڵتەکەت بۆ پاراستنی خۆت و کۆمەڵگاکەت.

•

بۆ النیکەم حەوت ڕۆژ لە دروستبوونی نیشانەکانەوە ماڵ جێمەهێڵە .ئەمکارە کەسانی دیکە لە کۆمەڵگاکەت
دەپارێزێت لەکاتێکدا تۆ نەخۆشیت.

•

پێشتر پالن دەبنێ و داوای یارمەتی لەوانی دیکە بکە .داوا لە بەرێوبەرەکەت ،هاورێکانت ،خێزانەکەت بکە
پێداویستییەکانت بۆ بهێنن و لەبەردەم دەرگاکەت دایبنێن.

•

ئەگەرکرا ،هەمیشە النیکەم دوو مەتر لە کەسانی دیکە لە ماڵەکەتدا دووربە.

•

ئەگەرکرا ،بە تەنیا بخەوە.

•

ئەگەر لەگەڵ کەسانی دیکەت هاوژووریت ،ئەوا بۆ ماوەی  ١٤رۆژ دەبێت خۆت جیابکەیتەوە .لەکاتی
بەکارهێنانی توالێت و حەمام و مەتبەخ دەبێت زۆر وریابیت بۆ ئەوەی ڤایرۆسەکەت باڵونەکەیتەوە.

•

زوو زوو دەستەکانت بەجوانی بشۆ بۆ ماوەی النیکەم  ٢٠چرکە ،بە بەکارهێنانی سابوون و ئاوی گەرم.

•

هێندەی دەکرێت خۆت لە کەسانێک کە دەکرێت ئاسان توشببن بەدووربگرە ،وەکو کەسانی بەسااڵچوو کە خاوەنی
باری تەندروستی تایبەتن.

•

پێویست ناکات تەلەفۆن بۆ دەسەاڵتی تەندروستی واڵتەکەت بکەیت تا بتبەن بۆ جیاکردنەوە مەگەر نیشانەکانت زۆر
خراپ ببن لەکاتی خۆجیاکردنەوەتدا.

•

بچۆرەوە ماڵەوە و راوێژ لەبارەی خۆ-جیاکردنەوە جێبەجێبکە.

ئامۆژگارییەکانی لیژنەی بەرگریکردن لە رۆژنامەنووسان  CPJلەسەر ئینتەرنێت زانیاری سەرەتایی سەالمەتی بۆ
رۆژنامەنووسان و ژوورەکانی هەواڵ دابیندەکات لەبارەی سەالمەتی جەستەی ،دیجیتاڵی و دەروونی ،هەروەها بەوانەوە
رووبەرووت دەبنەوە لەکاتی رووماڵکردنی پشێووی و هەڵبژاردنەکان.

