कोरोना विषाणू उद्रे काचे िार्ाांकन करर्ाना घ्याियाची काळजी
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(२५ मार्च, २०२० पर्यंतच्र्या माहितीनुसार)
जागततक आरोग्र्य संघटनेने (WHO) कोविड- १९ (अर्ाचत कोरोना विषाणू) च्र्या झालेल्र्या उद्रे काला ११ मार्च २०२०
रोजी िैश्विक सार् म्िणून घोवषत केले. जगभरात र्या सार्ीर्े प्रमाण िाढताना हिसते आिे. र्या िैश्विक सार्ीबद्िल
जॉन िॉपककन्स विद्र्यापीठातील कोरोनासंबंधी माहिती प्रसारण केंद्राकडून ममळणाऱ्र्या बातम्र्या र्या विविासािच
मानार्यला िरकत नािी.
िा विषाणू आणण त्र्याला रोखण्र्यासाठी सरकारकडून उर्लली जाणारी पािले र्याबाबत जनसामान्र्यांपर्यंत माहिती
पोिोर्िण्र्यात जगभरातील पत्रकार मित्िार्ी भूममका बजाित आिेत. ह्र्या िातांकनासाठी करािा लागणारा प्रिास,
आणण मल
ु ाखतीसाठी विविध माणसांना भेटणे र्यामळ
ु े पत्रकार मात्र संकटात सापडू शकतात. कारण ह्र्या
सिांिरम्र्यान विषाणूर्ी लागण िोण्र्यार्ा धोका पत्रकारांसमोर सतत उभा ठाकलेला असतो.
सतत बिलणाऱ्र्या पररश्थर्तीनुसार आणण उपलब्ध िोणाऱ्र्या निनिीन माहितीनुसार आरोग्र्यविषर्यक खबरिारीच्र्या
सर्
ू ना आणण कोरोना उद्रे कासंबंधीच्र्या बातम्र्या संबंधधत अधधकाऱ्र्यांमार्चत िे ण्र्यात र्येतील. ताज्र्या सर्
ू ना आणण
घडामोडी जाणून घेण्र्यासाठी विषाणू उद्रे कार्े िातांकन करणाऱ्र्या पत्रकारांनी जागततक आरोग्र्य संघटनेकडील
माहिती तसेर् आपापल्र्या थर्ातनक आरोग्र्य संथर्ेकडील माहिती र्यािर नीट लक्ष ठे िािे.

ित्
ृ ाांकन करर्ाना घ्यायची काळजी

आंतरराष्ट्रीर्य थतरािरील प्रिास तनबंधांमुळे बिुतांश माध्र्यमांर्ी कामे िी नजीकच्र्या भविष्ट्र्यात तरी थर्ातनक
पातळीिरर् राितील. त्र्यार्प्रमाणे जगभरात िेगाने पसरणाऱ्र्या सार्ीमुळे आणण सतत बिलत्र्या पररश्थर्तीमुळे,
कोणतीिी पूिचसूर्ना न िे ता, आर्यत्र्या िेळी ित्
ृ ांकनाशी संबंधधत कामे रद्ि िोण्र्यार्ी शक्र्यता िे खील नाकारता र्येत
नािी.
कोविड-१९ र्े िातांकन करणाऱ्र्यांनी खालील खबरिारी जरूर घ्र्यािी.

असाईनमेंट पि
ू ी:

●

अमेरीकेतील आजार तनर्यंत्रण आणण प्रततबंध केंद्राने (सीडीसी) सांधगतल्र्यानुसार िर्यथकर माणसे
आणण एखाद्र्या व्र्याधीने आधीपासून ग्रथत माणसे र्यांना कोरोनापासून अधधक धोका संभितो. जर
तुम्िी र्यापैकी कुठल्र्या गटात मोडत असाल, तर ज्र्या कामामुळे तुमर्ा र्ेट जनतेशी संबंध र्येईल,
असे कोणतेिी काम थिीकारू नका. गभचिती असणाऱ्र्या कोणत्र्यािी कमचर्ारी महिलेस िे खील िी
सूर्ना लागू आिे.

●

व्र्यिथर्ापनाने कोविड-१९ र्े िातांकन करण्र्यासाठी कमचर्ारी तनिडताना कािी विमशष्ट्ट
नागररकांिर िोऊ शकणाऱ्र्या िांमशक िल्ल्र्यांर्ी शक्र्यता लक्षात घ्र्यािी. ‘बझर्ीड’ ने अशा
प्रकारच्र्या कािी घटना नुकत्र्यार् समोर आणल्र्या. तर आिीस अबाबा, इधर्ओवपर्या मधील
अमेररकेच्र्या ित
ू ािासाने िे खील परिे शी नागररकांिर िोत असणाऱ्र्या हिंसक िल्ल्र्यांबद्िल
अधधसूर्ना जारी केली. जसजसा िा विषाणूर्ा उद्रे क जगभर पसरे ल, तसतसे अशा िल्ल्र्यांर्े
प्रमाण िाढू शकते.

●

जर तुम्िी ित्
ृ ांकनार्े काम करत असताना आजारी पडलात, तर तुम्िाला मित करण्र्याच्र्या दृष्ट्टीने
तुमच्र्या व्र्यिथर्ापनाकडे कार्य र्योजना आिे, र्यासंबंधी आधीर् र्र्ाच करा. थितःिून विलगीकरण
करणे अर्िा लॉकडाऊन प्रिे शातून काम करणे, िे िीघचकालीन उपार्य असू शकतात का, र्यासंबंधी
नीट विर्ार करा.

मानससक स्िास््य

●

जर तुम्िी कोविड १९ र्े िातांकन करण्र्यार्ा विर्ार करत असाल, तर तुमच्र्या कुटुंबातील सिथर्य काळजी
अर्िा ताणामध्र्ये असणे थिाभाविक आिे. त्र्यांच्र्यासोबत ह्र्यातील संभाव्र्य धोके आणण त्र्यांना िाटणारी भीती
र्याबाबत विथतत
ृ र्र्ाच करा. गरज पडल्र्यास तुमच्र्या कुटुंबातील सिथर्य आणण तुमच्र्या ऑकर्सशी संबंधधत
िैद्र्यकीर्य सल्लागार र्यांच्र्यामध्र्ये र्र्ाच घडिून आणा.

●

कोविड -१९ ग्रथत हठकाणािून ककं िा प्रिे शातून, विशेषतः िैद्र्यकीर्य अर्िा विलगीकरण कक्ष इ. मधून
िातांकन करण्र्यार्ा संभाव्र्य मानमसक पररणाम लक्षात घ्र्या.

मानमसक आघात िोऊ शकेल अशा

पररश्थर्तीत िातांकन करणाऱ्र्या पत्रकारांसाठी The DART Center for Journalism and Trauma र्यांनी
उपर्युक्त संसाधने तर्यार केली आिेत, त्र्यार्ा जरूर लाभ घ्र्या.

थितःला आणण िस
ु ऱ्र्यांना संसगच िोण्र्यापासून िरू ठे िणे
जगातील अनेक िे शांमध्र्ये आता सामाश्जक अंतर ठे िणे अर्ाचत सोशल डडथटश्न्संगर्ा अिलंब केला जात आिे.
तुम्िी जर ििाखाना, िद्
ृ धाश्रम, शिागार, एखाद्र्या आजारी माणसार्े घर, विलगीकरण क्षेत्र, शिरामधील
िाटीिाटीर्ी लोकिथती असणारा भाग (उिा. झोपडपट्टी), मासळीबाजार अर्िा माणसार्ी विक्री िोणारा बाजारर्यापैकी कुठल्र्यािी हठकाणी जाणार असाल, तर जाण्र्यापूिी ततर्े असलेल्र्या थिछ्तेसंबंधी पुरेशी र्ौकशी करा. जरी
र्ोडीशी शंका आली, तर जाणे टाळा. सामान्र्यतः संसगच िोऊ नर्ये र्यासाठी हिल्र्या जाणाऱ्र्या सूर्ना खालीलप्रमाणे:

● सिच माणसांपासून ककमान िोन मीटर(सिा र्ूट)र्े अंतर ठे िा. सिी, खोकला अशा प्रकारच्र्या विासांशी
संबंधधत विकारांर्ी लक्षणे ज्र्यांच्र्यामध्र्ये हिसत असतील, त्र्यांच्र्यापासून विशेषतः िरू रािा.

● पत्रकारांनी मुलाखत अर्िा बाईट घेत असताना सुरक्षक्षत अंतर राखण्र्यार्ी विशेष काळजी घ्र्यार्यला ििी.
िर्यथकर माणसे, कािी विकार असणारे रुग्ण, आजारार्ी लक्षणे असणारी माणसे, त्र्यांच्र्या जिळर्ी माणसे,
कोविड-१९ च्र्या रुग्णांिर उपर्ार करणरे डॉक्टर अर्िा पररर्ारक, धोकािार्यक जागी काम करणारी माणसे,
अशा सिांपासून सुरक्षक्षत अंतर राखा.

●

गरम पाणी आणण साबण र्यार्ा िापर करून, तनर्यममतपणे, नीट, िीस सेकंि िात धुणे गरजेर्े आिे. िात
धुऊन झाल्र्यािर ते नीट कोरडे िोतील असं बघा. आपले िात नीट धुणे आणण कोरडे करणे र्यािर जागततक
आरोग्र्य संथर्ेच्र्या (WHO) िेबसाईटिर असणाऱ्र्या मागचिशचक सूर्ना पिा.

● जर गरम पाणी आणण साबण उपलब्ध नसेल तर जीिाणू नष्ट्ट िोण्र्यार्े जेल अर्िा िाईप्स िगैरे िापरार्यला
िरकत नािी. पण त्र्यानंतर लिकरात लिकर साबण आणण पाणी िापरून िात धुिा. (सीडीसीने हिलेल्र्या
सूर्नेनुसार, ६० टक्क्र्यांिून अधधक इर्ेनॉल अर्िा ७० टक्क्र्यांिून अधधक इसोप्रोपानोल असणारे
अल्कोिोलर्युक्त सेनीटार्यझर िापरार्यला िरकत नािी). मात्र तनर्यममतपणे िात धुण्र्याला पर्याचर्य नािी.
त्र्याऐिजी म्िणून सेनीटार्यझर िापरू नका.

● खोकताना आणण मशंकताना कार्यम नाक आणण तोंड झाकून घ्र्या. जर तुम्िी नाक-तोंड झाकार्यला
हटशूपेपरर्ा िापर करत असाल तर ताबडतोब त्र्यार्ी सुरक्षक्षत पद्धतीने विल्िे िाट लािण्र्यार्े ध्र्यानात ठे िा
आणण त्र्यानंतर ताबडतोब तुमर्े िात थिच्छ धुिा.

● बीबीसीने र्यापूिी सांधगतल्र्याप्रमाणे सतत आपल्र्या र्ेिऱ्र्याला, कानांना, नाकाला, तोंडाला थपशच करणे टाळा.
● िथतांिोलन, ममठी मारणे, अर्िा र्ुंबन घेणे टाळा. त्र्याऐिजी कोपर अर्िा पार्यार्ा िापर करून अमभिािन
करा!

● इतर लोकांनी िापरले असू शकतील असे कप, ताटल्र्या, काटे र्मर्े िापरणे टाळा.
● कोविड-१९ र्ा विषाणू अनेक िेगिेगळ्र्या पष्ट्ृ ठभागांिर, अनेक काळ श्जिंत रािू शकतो, िे लक्षात घेता
कोणत्र्यािी ित्
ृ ांकनापूिी अंगातील घड्र्याळ आणण इतर िाधगने काढून ठे िा.

● जर र्ष्ट्मा लाित असाल, तर तनर्यममतपणे गरम पाणी आणण साबणाने तो थिच्छ करत र्ला.
● कािी प्रकारर्ी कापडे धुण्र्यास जाथत सोपी असतात, िे लक्षात घेऊन आपल्र्या कपड्र्यांर्ी तनिड करा.
कोणत्र्यािी ित्
ु ले गेले पाहिजेत.
ृ ांकनानंतर पररधान केलेले सिच कपडे गरम पाणी आणण साबणाने नीट धत

● असाईनमेंटला जार्यला तनघण्र्यापूिी िािनार्ा विर्ार करा. भर गिीच्र्या िेळी सािचजतनक िािनातन
ू प्रिास
करणे टाळा आणण िािनातून उतरताना िाताला जीिाणू प्रततबंधक जेल जरूर लािा. थितःर्े िािन
िापरणार असाल, तर एखािी विषाणूर्ी लागण झालेली व्र्यक्ती इतरांपर्यंत तो संसगच र्ैलािू शकते, र्यार्ी
जाणीि ठे िा.

●

ठराविक काळाने विश्रांती घ्र्या. शरीरातील र्किा आणण ऊजाच र्यांिर नीट लक्ष ठे िा. िमलेल्र्या व्र्यक्तीकडून
थिच्छतेच्र्या बाबतीत िलगजीपणा िोण्र्यार्ी शक्र्यता असते. त्र्यार्सोबत, अनेक जणांना कामाच्र्या हठकाणी
र्येण्र्यासाठी आणण जाण्र्यासाठी बरे र् अंतर कापािे लागते, र्यार्ीिी जाणीि ठे िा.

● एखाद्र्या विषाणूग्रथत क्षेत्रात प्रिेश करण्र्यापूिी, त्र्या िरम्र्यान आणण त्र्या क्षेत्रातून बािेर पडताना साबण
आणण पाण्र्याने िात धुण्र्यार्ी खातरजमा करा.

● तुमच्र्यात जर विशेषतः ताप अर्िा िम लागणे अशी लक्षणे हिसून आली, तर तुम्िी िैद्र्यकीर्य उपर्ार कसे
घ्र्याल, र्यार्ा विर्ार करा. बिुतांश सरकारी आरोग्र्य संथर्ांनी अशा पररश्थर्तीत थितःिून विलगीकरण
करण्र्यार्ा सल्ला हिलेला आिे. तुमच्र्या क्षेत्रात जर कोविड-१९ र्ा प्रािभ
ु ाचि जाथत झाला असेल, तर तुम्िी
ििाखाने अर्िा रुग्णालर्यांमध्र्ये इतर कोविड- १९बाधधत रुग्णांच्र्या संपकाचत र्येऊ शकाल, ज्र्याने तुम्िाला
संसगच िोण्र्यार्ी शक्र्यता अजून िाढते.
●

केिळ पूणचतः मशजिलेले मांस आणण अंडी खा.

उपकरणाांची काळजी

● नेिमीसारखे कॉलरला लािार्यर्े ध्ितनक्षेपक (माईक) न िापरता ‘कर्शपोल’ प्रकारर्े माईक िापरा.

● प्रत्र्येक िातांकनाच्र्या आधी ि नंतर माईकर्ी झाकणे आणण आिरण (कव्िर) अंतबाचह्र्य थिच्छ करण्र्यार्ी
खबरिारी घ्र्या. कुठ्र्यािी संसगाचर्ी शक्र्यता टाळण्र्यासाठी सुरक्षक्षत पद्धतीने कव्िर कसे काढािे, र्यार्े
प्रमशक्षण अर्िा सल्ला घ्र्या.

● कोणत्र्यािी उपकरणांना तनजंतुक करण्र्यासाठी जीिाणू प्रततबंधक प्रकक्रर्या जलि गतीने िोईल असे िाईप्स
िापरा. उिा. मेलीसेप्टल. मोबाईल र्ोन, प्लग, लीड, इर्यरप्लग, िाडच ड्राईि, कॅमेरा, पत्रकारांर्े ओळखपत्र,
गळ्र्यात उपकरणे अडकिण्र्याच्र्या िोऱ्र्या, िे सिच अंतबाचह्र्य थिच्छ करा.

● काम झाल्र्यानंतर सिच तांत्रत्रक उपकरणे परत करताना त्र्यांर्े तनजंतुकीकरण केले असल्र्यार्ी खात्री करा. िी
उपकरणे िाताळणाऱ्र्या सिच व्र्यक्तीना उपकरणे तनजंतक
ु करण्र्यार्े आगाऊ प्रमशक्षण हिले गेले आिे कक
नािी, ह्र्यार्ी खात्री करा. काम झाल्र्यािर कोणतेिी उपकरण थिच्छता कमचर्ाऱ्र्याला न सोपिता तसेर्
टाकून हिले जात नािी आिे ना, िे िे खील नीट पिा.

●

तुमच्र्याकडे जर एकिी जंतुनाशक औषध अर्िा जेल उपलब्ध नसेल, तर एक लक्षात ठे िण्र्यासारखी गोष्ट्ट:
र्ेट सूर्यचप्रकाशाने जंतू नष्ट्ट िोऊ शकतात. अर्ाचत िा केिळ शेिटर्ा उपार्य म्िणूनर्- आणण जर जेल अर्िा
जंतन
ु ाशक उपलब्ध नसेल, तर आणण तरर् तम
ु च्र्या उपकरणांना र्ेट सर्य
ू चप्रकाशात ठे िा. तम
ु र्ा कॅमेरा अर्िा
इतर उपकरणांिर र्ेट सूर्यचककरणांर्ा विपरीत पररणाम िोऊ शकतो, िे ध्र्यानात घ्र्या.

● जर तम्ु िी एखाद्र्या असाईनमेंटसाठी िािन िापरणार असाल, तर त्र्यापिू ी व्र्यिश्थर्त प्रमशक्षक्षत सर्ाई
कमचर्ाऱ्र्याकडून त्र्या िािनार्ी आतून सार्सर्ाई झाली आिे कक नािी, र्यार्ी खात्री करा. गाडीर्े थटीअररंग
व्िील, िरिाजा उघडण्र्याच्र्या कड्र्या, आरसे, सीटिर डोके टे कण्र्यार्ी जागा, बटणे, कार् िरती करण्र्यार्ी
णखटी, अशा सिच लिान मोठ्र्या पष्ट्ृ ठभागांकडे नीट लक्ष हिले गेले पाहिजे.

िैयक्तर्क सरु क्षेची साधने
एकिा िापरार्यर्े िातमोजे, र्ेिऱ्र्यार्े माथक, एप्रन, बुटांर्े कव्िर इ. गोष्ट्टी घालताना आणण काढताना सुरक्षा सूर्नांर्े
काटे कोर पालन करणे गरजेर्े आिे. सीडीसीच्र्या सिचसाधारण सूर्ना जाणून घेण्र्यासाठी इर्े श्क्लक करा. एखाद्र्या
िथतूमार्चत संसगच िोण्र्यार्ी शक्र्यता भरपूर असते, त्र्यामुळे काटे कोर काळजी घेण्र्याच्र्या बाबतीत गार्ील ककं िा
बेकर्कीर रािू नका.

● श्जकडे विषाणूर्ा प्रािभ
ु ाचि असेल अशा एखाद्र्या हठकाणी (उिा. ििाखाना अर्िा शिागार) काम करत
असाल, तर एकिा िापरून टाकून द्र्यार्यर्ी पाित्राणे िापरा अर्िा जलरोधक पाित्राणे िापरा. त्र्या
हठकाणािून बािेर पडताक्षणी िी पाित्राणे थिच्छ घासून धुिा. विषाणू प्रािभ
ु ाचि असणाऱ्र्या क्षेत्रातून बािेर
पडण्र्याआधी ह्र्या पाित्राणांर्ी र्योग्र्य पद्धतीने विल्िेिाट लािा, जेणेकरून त्र्यांर्ा पुनिाचपर िोणार नािी .

● एखाद्र्या विषाणर्
ू ा संसगच झालेल्र्या हठकाणी काम करत असाल, अर्िा अशा हठकाणाला भेट िे त असाल
(उिा. ििाखाना), तर प्रततबंधक िातमोजे िापरा. गरजेनुसार पूणच र्ेिरा झाकेल असा माथक अर्िा पूणच
बॉडीसूट िापरार्यर्ा विर्ार करा

चेहरा झाकायचे मास्क
सीडीसी आणण जागततक आरोग्र्य संघटना र्या िोन्िी संथर्ांर्े र्याबाबतीत एकमत आिे, की आजारार्ी
कािीिी लक्षणे नसणाऱ्र्या व्र्यक्तींनी र्ेिरा झाकणारे माथक्स िापरण्र्यार्े कारण नािी. र्याला अपिाि
पुढीलप्रमाणे: तुमच्र्या थर्ातनक अधधकृत व्र्यक्ती अर्िा संथर्ांनी सांधगतले असल्र्यास, अर्िा तुम्िी
एखाद्र्या संसगाचर्ा धोका जाथत असणाऱ्र्या हठकाणी काम करत असल्र्यास उिा. रुग्णालर्य अर्िा तुम्िी
एखाद्र्या कोविड-१९ संशतर्यत व्र्यक्तीर्ी काळजी घेत असल्र्यास. जगातील अनेक िे शांमध्र्ये र्ेिऱ्र्यार्े माथक
आणण इतर सुरक्षा साधनांर्ी बरीर् र्णर्ण आिे, िे लक्षात घ्र्या. त्र्यामुळे गरज नसल्र्यास अशा साधनांर्ा
िापर करण्र्याने त्र्यार्ा तुटिडा तनमाचण िोऊ शकतो. तुम्िी जर िे माथक िापरत असाल, तर खालीलप्रमाणे
काळजी घ्र्या:

●

गरजेनुसार माथक िापरत असल्र्यास साधे शथत्रकक्रर्येिरम्र्यान िापरल्र्या जाणाऱ्र्या माथकऐिजी एन-९५ (अर्िा

FFP2 अर्िा FFP3) ह्र्या माथकर्ा िापर करा. र्ेिऱ्र्याला तो माथक विशेषतः नाक आणण िनुिटी ह्र्या
भागांिरून नीट घट्ट बसतो आिे ना, र्यार्ी खात्री करा. तनर्यममतपणे िाढी करून र्ेिऱ्र्यािर केस रािणार
नािीत र्यार्ी काळजी घ्र्या.

● माथकला सतत थपशच करणे टाळा आणण तो काढताना केिळ त्र्याच्र्या पट्ट्र्याला धरून काढा. माथकच्र्या
पुढच्र्या बाजूला थपशच करू नका.

● माथक काढल्र्यानंतर नेिमी गरम पाणी आणण साबणाने अर्िा अल्कोिोल बेथड सेतनटार्यझरने (ज्र्यात ६०
टक्क्र्यािून अधधक इर्ेनॉल ककं िा ७० टक्क्र्यािून अधधक इसोप्रोपेनॉल असेल अशा)

िात धुिा.

● कोणतािी माथक ओलसर अर्िा धर्कट झाल्र्यािर लगेर् तो बिलन
ू निीन थिच्छ कोरडा माथक िापरार्यला
लागा.

● कोणत्र्यािी माथकर्ा पुनिाचपर करू नका. तसेर् माथक िापरून झाल्र्यािर त्र्यार्ी ताबडतोब ििाबंि वपशिीत
घालन
ू विल्िेिाट लािा.

● थितःर्ी काळजी घेण्र्यार्े माथक िे केिळ एक साधन आिे िे लक्षात ठे िा. त्र्याच्र्या सोबत तनर्यममत िात धुणे
आणण सतत र्ेिरा, डोळे , नाक, तोंड आणण कान र्यांना थपशच करण्र्यार्े टाळणे ह्र्या िे खील मित्िाच्र्या गोष्ट्टी
आिेत.

● कापडी अर्िा कापसार्े माथक कोणत्र्यािी पररश्थर्तीत िापरणे र्योग्र्य नािी.
● एखाद्र्या हठकाणी र्ेिऱ्र्याच्र्या माथकर्ा बाजारात तुटिडा असू शकतो अर्िा त्र्याच्र्या ककमतीत अर्ानक
प्रर्ंड िाढ िोऊ शकते, िे लक्षात घ्र्या.

डिक्जटल सरु क्षा

● अनेक पत्रकारांना त्र्यांच्र्या कोविड-१९ शी संबंधधत िातांकनानंतर ऑनलाईन टीका अर्िा मशिीगाळ अर्िा
हिंसेला सामोरं जार्यला लागलेलं असू शकतं. िल्ले टाळण्र्यासाठी सीपीजेच्र्या र्या सूर्नांर्ा िापर करा.

● कोविड-१९ र्ा प्रसार ककती झाला आिे र्यार्ी माहिती ममळण्र्यासाठी अनेक सरकार आणण तंत्रज्ञान कंपन्र्या
लोकांिर लक्ष ठे िण्र्याच्र्या तंत्रांर्ा िापर करत आिे त. र्यामधील एक नाि म्िणजे NSO समि
ू ज्र्यांनी वपगेसस
नािार्े सॉर्टिेअर तर्यार केले आिे. र्यार्ा िापर पत्रकारांिर पाळत ठे िण्र्यासाठी केला जात आिे, असं citizen

lab र्ं म्िणणं आिे. मानिी आणण नागरी िक्कांच्र्या क्षेत्रात काम करणाऱ्र्या अनेक संघटनांनी अशी भीती व्र्यक्त
केली आिे, कक कोविड-१९ र्ी िी सार् संपल्र्यािर ह्र्या लोकांिर पाळत ठे िण्र्याच्र्या तंत्रार्ा गैरिापर केला जाऊ
शकेल. Transparency International िी संथर्ा र्याबाबतीतल्र्या जागततक घडामोडी त्र्यांच्र्या िेबसाईटिर
उपलब्ध करून िे त आिे, ते जरूर पिा.

● कोविड -१९ संबंधी कोणतीिी िेबसाईट उघडण्र्यापूिी ककं िा कािीिी डाऊनलोड करण्र्यापूिी र्ोडेसे र्ांबून विर्ार
करा. Electronic Frontier Foundation च्र्या मते कािी समाजविघातक प्रित्
ृ ी सध्र्याच्र्या ह्र्या आरोग्र्यविषर्यक
आणीबाणीच्र्या पररश्थर्तीर्ा आणण समाजात पसरलेल्र्या भीतीर्ा गैरर्ार्यिा घेत आिे त. अश र्सव्र्या
िेबसाईटच्र्या मार्चत तुमच्र्या मोबाईल अर्िा संगणक अर्िा इतर र्यंत्रांिर मालिेअर पसरिून त्र्यामार्चत
बेमालम
ू पद्धतीने ‘कर्मशंग’ िल्ले केले जाऊ शकतात.

● त्र्यार्प्रमाणे कोविड-१९ संबंधी समाजमाध्र्यमे तसेर् मेसेंजर ऐप (व्िॉटसअप इ.) िरून आलेल्र्या कोणत्र्यािी
मलंकिर श्क्लक करण्र्यापूिी काळजी घ्र्या. ह्र्या मलंकमार्चत तुमच्र्या र्ोनिर मालिेअर पसरिले जाऊ शकते.

● अशार् प्रकारे विघातक सॉफ्टिेअर र्ोनमध्र्ये पसरिणाऱ्र्या COVID-19 Tracker िगैरे संशर्याथपि ऐप्सपासन
ू
सािध रिा.

● सध्र्या इंटरनेटिर कोविड-१९ संबंधी सिच ताज्र्या घडामोडींर्ी माहिती िे णारे कािी नकाशे उपलब्ध आिेत. त्र्या
नकाशातील माहिती जागततक आरोग्र्य संघटना इ. मान्र्यिर संथर्ांच्र्या िेबसाईटिरून घेतलेली आिे. मात्र अशा
नकाशांमध्र्ये पासिडच र्ोरणारे मालिेअर असू शकते.

● सरकारी र्यंत्रणांमार्चत आलेल्र्या अर्िा कोणत्र्यािी स्रोतामार्चत आलेल्र्या र्ुकीच्र्या माहितीपासून सािध रिा. ि
गाडडचर्यनने र्क
ु ीच्र्या सरकारी माहितीबद्िल, जागततक आरोग्र्य संघटना आणण बीबीसीने सिचसाधारण र्क
ु ीच्र्या
माहितीबद्िल र्यापूिीर् सूर्ना हिली आिे. र्याबाबतीत गैरसमज िरू करणारी मागचिशचक पुश्थतका जागततक
आरोग्र्य संघटनेच्र्या िेबसाईट िर उपलब्ध आिे.

● मेसेंजर ऐप्स(व्िॉटसऐप इ.) मधल्र्या गप्पांमधन
ू परु िल्र्या जाणाऱ्र्या कोविड-१९ संबंधीच्र्या माहितीच्र्या
सत्र्यासत्र्यतेबद्िल जागरूक रिा. त्र्यामार्चत अनेकिा अर्िा आणण सार् खोटी माहिती तुमच्र्यापर्यंत र्येत
असते.

● आपल्र्याला र्ेसबक
ु हिसणारी कोविड-१९ संबंधीर्ी माहिती आता खरी माणसे न िार्ता कृत्रत्रम बद्
ु धधमत्ा
अर्ाचत आटीकर्मशर्यल इंटेमलजन्समार्चत िार्ण्र्यात र्येते. त्र्यार्ा उलटा पररणाम म्िणून, कािी िेळा कोविड-१९
संबंधीर्ी र्योग्र्य आणण शाथत्रीर्य माहिती र्ेसबुककडून डडलीट केली जाते!

● ज्र्या िे शात एकाधधकारशािी राज्र्यव्र्यिथर्ा आिे , अशा िेशातून कोविड संबध
ं ीर्े िातांकन करताना/
सूक्ष्म अिलोकन करताना उद्भिू शकणाऱ्र्या धोक्र्यांबद्िल सािध रिा. सीपीजेने र्यापूिीर्

सांधगतल्र्याप्रमाणे अशा िे शातील सरकारकडून माध्र्यमांमधील माहिती अर्िा एखाद्र्या रोगाच्र्या
प्रािभ
ु ाचिाबद्िलर्ी माहिती िडपली जाऊ शकते.

प्रत्र्यक्ष असाईनमेंटच्र्या िेळर्ी थिसुरक्षा

● एखाद्र्या तुरुंगातून िातांकन करत असल्र्यास पत्रकारांनी तेर्ील धोके लक्षात घ्र्यािे. कोविड-१९ च्र्या
प्रािभ
ु ाचिामुळे कैिी नाराज असू शकतात ककं िा हिंसार्ार करू शकतात. इटली, कोलंत्रबर्या आणण भारतात
नुकत्र्यार् अशा प्रकारच्र्या कािी घटना तनिशचनास आल्र्या.

● अमेररका, आर्यलंड, पलेथटीन आणण इराण र्या िे शांनी नुकतेर् तुरुंगातील कािी कैद्र्यांना मुक्त करण्र्यार्ा
तनणचर्य घेतला, जेणेकरून तरु
ु ं गातील गिी कमी िोईल आणण कोविड-१९च्र्या प्रािभ
ु ाचिार्ी शक्र्यता कमी
िोईल.मात्र त्र्यामुळे गुन्िेगारीमध्र्ये िाढ िोऊ शकते, िे लक्षात घ्र्या. त्र्यार्प्रमाणे जीिनािवर्यक आणण इतर
िथतूंर्ी र्णर्ण जाणिू लागल्र्यास र्ोरी आणण लूटमारीच्र्या घटनांमध्र्ये िाढ िोऊ शकते, िे िे खील लक्षात
घ्र्या.

● एकाधधकारशािी पद्धत असणाऱ्र्या िे शांमध्र्ये कोविड -१९

संबंधी िातांकन करताना पत्रकारांना ताब्र्यात

घेतले जाऊ शकते अर्िा त्र्यांना अटक िोऊ शकते, असे सीपीजेने िाखिून हिले आिे. ह्र्या धोक्र्यार्ी
शक्र्यता ध्र्यानात घ्र्या.

● तुम्िाला जर िातांकनासाठी आंतरराष्ट्रीर्य प्रिास करणे शक्र्य असेल, तर तुम्िी श्जर्े जाणार आिात
ततर्ल्र्या सरु क्षेशी संबंधधत पररश्थर्तीर्ी माहिती करून घ्र्या. आजिर इस्राइल, ब्राझील, पाककथतान,
सार्यप्रस, र्युक्रेन इ. िे शांमध्र्ये तुरळक हिंसार्ाराच्र्या आणण संपाच्र्या अर्िा तनषेध मोर्ाचच्र्या घटना
ं
तनिशचनास आल्र्या आिेत. सध्र्या र्ालू असलल्र्या तनिशचनांमुळे इराक आणण िॉगकॉ
गं र्या िोन्िी िे शातील
कोविड-१९ प्रािभ
ु ाचिार्ी पररश्थर्ती अजन
ू र् धर्घळली आिे.

कामासाठी आंतरराष्ट्रीर्य प्रिास
सध्र्याच्र्या जागततक पातळीिर लािल्र्या गेलेल्र्या प्रिास तनबंधांच्र्या काळात आंतरराष्ट्रीर्य प्रिास िा अततशर्य
आव्िानात्मक आणण अपिािात्मक पररश्थर्तीत केला जात आिे. जर तुम्िाला आंतरराष्ट्रीर्य पातळीिरील
असाईनमेंट घेणे शक्र्य असेल, तर खालील गोष्ट्टींर्ा विर्ार करा.

● तम्ु िी श्जर्े जाणार आिात त्र्या हठकाणर्े आिवर्यक लसीकरण करून घेतल्र्यार्ी खात्री करा. जाण्र्यापिू ी
इंफ्लूएन्झार्ी लस टोर्ून घेण्र्यार्ा विर्ार करा जेणेकरून कोणतीिी लक्षणे उद्भिलीर् तर त्र्यािर गोंधळ
िोणार नािी.

● . तुमच्र्या विमा पॉमलसी एकिा नजरे खालून घाला. त्रब्रटीश आणण कॉमनिेल्र् ऑकर्स, अमेररका, फ्रान्स
आणण बिुसंख्र्य िे शांच्र्या सरकारने आंतरराष्ट्रीर्य प्रिास करू नका अशा प्रकारच्र्या सूर्ना जारी केल्र्या
आिेत. त्र्यामुळे बिुतेक कोविड-१९ संबंधधत प्रिास विमा उतरिता र्येणार नािी, अशी तर्यारी ठे िा.

● तुम्िी ज्र्या कार्यचक्रमासाठी जाणार आिात, तो कार्यचक्रम िोणार आिे की नािी, र्यासंबंधी िेळोिेळी ताज्र्या
बातम्र्या घेत र्ला. बिुतेक िे शांनी ठराविक संख्र्येपेक्षा जाथत लोक ज्र्याला र्येतील असे सिच कार्यचक्रम रद्ि
केले आिेत.

● तुम्िी जाणार आिात त्र्या हठकाणी प्रिाशांिर कािी तनबंध घातले आिेत/नजीकच्र्या घातले जाणार का, र्यार्ी
माहिती करून घ्र्या. पढ
ु ील काळात परिे शी नागररकांिर अधधकाधधक तनबंध घालण्र्यात र्येतील, अशी शक्र्यता
आिे.

● आपत्कालीन पररश्थर्तीत तुम्िी कार्य कराल र्यार्ी कािीतरी र्योजना ठरिा. बिुतेक शिरातील संथर्ा,
इमारती, विमशष्ट्ट क्षेत्रे, तसेर् संपूणच िे श कािीिी पूिचसूर्ना न िे ता लॉक-डाउन केले जाऊ शकतात. इमारती
ककं िा एखािा जागा ररकामी करण्र्यार्ी िेळ र्येऊ शकते, र्यार्ी नोंि घेऊन जगातील अनेक संथर्ांनी त्र्यांच्र्या
जगभरातील कमचर्ाऱ्र्यांसाठी तर्यारी ठे िलेली आिे.

● जगभरातील अनेक प्रिे शांच्र्या सीमा पूणचतः बंि आिेत. र्येत्र्या कािी काळात अजून जाथत प्रमाणात सीमा
बंि केल्र्या जाऊ शकतात, र्यार्ी तम
ु च्र्या आपत्कालीन र्योजना तर्यार करताना नोंि घ्र्या.

● तुम्िी आजारी असलात तर प्रिास करू नका. बिुतांश राष्ट्रीर्य तसेर् आंतरराष्ट्रीर्य विमानतळांिर तसेर् बस
अर्िा रे ल्िे थर्ानकांिर आरोग्र्य तपासणीर्े कडक तनर्यम केले आिेत. बिुसंख्र्य प्रिाशांना आगमन
िोताक्षणी तपासण्र्या तसेर् विलगीकरणाला सामोरे जार्यला लागेल.

● अनेक हठकाणांना जाणारी तसेर् त्र्या हठकाणािून र्येणारी विमानसेिा पूणचतः खंडडत करण्र्यात आली आिे.
त्र्यामुळे जगभरात प्रिासार्े मोजके पर्याचर्य उरले आिेत. कोविड-१९ र्े रुग्ण िाढले तर र्यापुढे अजून
विमानसेिा रद्ि केल्र्या जातील.

● विमानार्ी ततककटे काढताना रद्ि केल्र्यास पूणचतः पैसे परत ममळू शकतील अशीर् ततककटे काढा. IATAच्र्या
म्िणण्र्यानुसार कोविड-१९ मुळे जगभरातील विमान कंपन्र्यांना प्रर्ंड आधर्चक र्टका बसलेला आिे तसेर्
र्युरोपमधील सिाचत मोठी थर्ातनक विमानसेिा-फ्लार्यबी- िी र्या नुकसानामुळे बंि पडली आिे.

● तुम्िाला तुमच्र्यासोबत कार्य आिवर्यक िथतू घेऊन जार्यला लागतील, र्यार्ा विर्ार करा. अनािवर्यक
भीतीने खरे िी करार्यला झुंबड उडण्र्याच्र्या अनेक घटना घडल्र्याने बाजारात बऱ्र्यार् गोष्ट्टींर्ा तुटिडा आिे.
र्ेिऱ्र्यार्े माथक, िात थिच्छ करण्र्यासाठी सेतनटार्यझर, साबण, डबाबंि अन्नपिार्च आणण टॉर्यलेट पेपर इ.

गोष्ट्टींर्ा तट
ु िडा बाजारात हिसन
ू र्येत आिे. कोविड-१९ मुळे उद्भिणारे संप अर्िा कामगारांर्ी
अनुपश्थर्ती र्या गोष्ट्टींमुळे एखाद्र्या हठकाणर्ी पररश्थर्ती अजूनर् धर्घळू शकते, िे लक्षात घ्र्या.

● ज्र्या िे शात पाण्र्यार्े िमु भचक्ष आिे, उिा. जॉडचन, ततर्े पाण्र्यार्ी मागणी िाढून पुरिठा कमी िोऊ शकतो.
● तुम्िाला श्जर्े जार्यर्े आिे, ततर्ील श्व्िसार्ी पररश्थर्ती कार्य आिे, र्यार्ी र्ौकशी करा. अनेक िे शांनी
निीन श्व्िसा िे णे पूणचतः र्ांबिलेले आिे, तसेर् र्यापूिी हिलेले श्व्िसा रद्ि केले आिेत.

● तुम्िाला श्जर्े जार्यर्े आिे त्र्या िे शात तुम्िी थितःला कोविड -१९र्ी लागण झालेली नसल्र्यार्े आरोग्र्य
प्रमाणपत्र आणािे लागेल, र्यार्ी र्ौकशी करा. कािी उिािरणे इर्े पािार्यला ममळू शकतील.

● जगभरातील विमानतळांिर कसून आरोग्र्य तपासणी िोते आिे. त्र्यात शरीरार्े तापमान पािणे आणण इतर
तपासण्र्या करण्र्यात र्येत आिेत. र्यासाठी लागणारा िेळ गि
ृ ीत धरून थितःच्र्या प्रिासाठी आखणी करा.
कािी रे ल्िे थर्ानके, बस थर्ानके तसेर् बंिरे र्यांनािे खील िी सूर्ना लागू आिे.

● तम्ु िी प्रर्म ज्र्या हठकाणी विमानातन
ू उतरणार आिात, ततर्ल्र्या विमशष्ट्ट पररश्थर्तीर्ी माहिती घेत रािा.
कािी िे शांमध्र्ये केिळ कािी विमशष्ट्ट विमानतळ आणण थर्ानकांिर परिे शी नागररकांना प्रिेश िे ण्र्यात र्येत
आिे.

● तुम्िी ज्र्या िे शात जाणार आिात, तेर्ील थर्ातनक स्रोतांकडून शिरांतगचत प्रिासाच्र्या तनबंधाबद्िल
माहिती घेत रिा.

असाईनमेंट संपल्र्यानंतर
●

तुमच्र्यामध्र्ये आजारार्ी कािी लक्षणे तर हिसत नािीत ना, र्यािर नीट लक्ष ठे िा.

●

विषाणूर्ा प्रर्ंड प्रािभ
ु ाचि असणाऱ्र्या हठकाणािून जर तुम्िी परत र्येत असाल, तर तुम्िाला नक्कीर् थितःला
विलग करण्र्यार्ी सूर्ना हिली जाईल. संबंधधत सरकारी सूर्ना कार्य आिेत, र्याकडे लक्ष ठे िा.

●

कोविड-१९ संबंधी ताजी माहिती सतत घेत रिा. तुमच्र्या िे शात आणण तुम्िाला जार्यर्े आिे त्र्या िे शात र्ालू
असलेल्र्या विलगीकरण प्रकक्रर्येबाबत माहिती घ्र्या.

●

तुम्िी आिात त्र्या िे शामध्र्ये विषाणूच्र्या प्रािभ
ु ाचिार्ी कार्य पररश्थर्ती आिे, ह्र्याच्र्यािर अिलंबून एक काम
अिवर्य करा. तम्
ु िी परत आल्र्यानंतर १४ हििसांच्र्या काळात कोणाकोणाला भेटलात र्यार्ी नोंि ठे िन
ू एक
र्यािी तर्यार करा. जर तुम्िाला रोगार्ी लक्षणे हिसार्यला लागली तर तुमच्र्या संपकाचत आलेल्र्या लोकांना
शोधार्यर्े सरकारर्े काम सोपे िोईल.

र्ुम्हाला आजाराची लक्षणे दिसू लागल्यास

●

तम्
ु िाला जर ककतीिी कमीअधधक प्रमाणात कोविड-१९ र्ी लक्षणे हिसू लागली, तर तम
ु च्र्या व्र्यिथर्ापनाला
कळिा आणण त्र्यांच्र्या सल्ल्र्याने तुमर्ी विमानतळािरून घरी परतीर्ी व्र्यिथर्ा करा. र्ेट उठून ममळे ल त्र्या
िािनात बसू नका.

●

थितःच्र्या आणण तुमच्र्या आजूबाजूच्र्या व्र्यक्तींच्र्या सुरक्षेसाठी जागततक आरोग्र्य संघटना, सीडीसी तसेर्
थर्ातनक आरोग्र्य अधधकाऱ्र्यांनी हिलेल्र्या सूर्ना नीट पाळा.

●

तुम्िाला लक्षणे हिसू लागल्र्याच्र्या हििसापासून तनिान ७ हििस तरी तुमर्े घर सोडून बािेर जाऊ नका. र्या
उपार्यामुळे इतर लोकांना तुमच्र्यापासून संसगच िोण्र्यास अटकाि िोईल.

●

आधीर् तनर्योजन करून इतरांकडून मित घ्र्या. तुमर्े िररष्ट्ठ, ममत्रपररिार, कुटुंबीर्य, र्यांना तुमच्र्या
गरजेच्र्या िथतू आणन
ू ठे िार्यला आणण तम
ु च्र्या िाराबािेर ठे िार्यला सांगा.

●

शक्र्य असेल, तर घरातील सिथर्यांपासन
ू २ मीटर अर्ाचत सिा र्ुटार्े अंतर बाळगा.

●

शक्र्य असल्र्यास एकटे झोपा.

●

तुम्िी इतर व्र्यक्तींसोबत राित असल्र्यास घरातील सिांनी १४ हििस विलगीकरण करािे. र्याबातीत
उपर्युक्त मागचिशचक पुश्थतका र्येर्े ममळे ल. न्िाणीघर, शौर्ालर्य आणण इतर सामातर्यक जागांर्ा िापर
करताना विशेष काळजी घेणे गरजेर्े आिे.

●

गरम पाणी आणण साबण र्यार्ा िापर करून तनिान २० सेकंिांसाठी आपले िात थिच्छ धुिा.

●

ज्र्यांना विषाणूर्ी लागण िोण्र्यार्ा धोका जाथत संभितो, अशा व्र्यक्तींपासून िरू रिा. उिा. िर्यथकर, तसेर्
ज्र्यांना आधीपासन
ू तब्र्येतीच्र्या कािी तक्रारी आिेत अशा व्र्यक्ती.

●

थि-विलगीकरण काळािरम्र्यान तुमर्ी लक्षणे जर िाढली नािीत, तर थर्ातनक आरोग्र्य अधधकाऱ्र्यांना
संपकच करार्यर्ी गरज नािी.

सीपीजे तर्े तनमाचण करण्र्यात आलेले ऑनलाईन सरु क्षा कीट पत्रकार आणण माध्र्यमांना सरु क्षेसंबंधी मल
ू भत
ू
मागचिशचन आणण माहिती पुरिण्र्याकरता तर्यार करण्र्यात आलेले आिे. र्यामध्र्ये शारीररक सुरक्षा, डडश्जटल सुरक्षा
आणण मानमसक काळजी र्यासंबंधी तसेर् सामाश्जक उठाि, तनिशचने तसेर् तनिडणुका इ. र्े िातांकन करण्र्याबाबत
उपर्युक्त माहिती आणण उपार्य आिेत.

