
ഇ��യിെല സം�ാന നിയമസഭാ െതരെ���് 2021:
മാധ�മ�വ��ക��� മാ�� േരഖ

ഇ��യിൽ, അസം, േകരളം, തമിഴ് നാട്, പ�ിമ ബംഗാൾ, പുതുേ�രിഎ�ീ അ�് സം�ാന
നിയമസഭകളിേല�� തിരെ���് 2021 മാർ�്, ഏ�പിൽ,െമയ് മാസ�ളിൽ നട�ും.

ഇതിേലെത�ി�ം െതരെ���് റിേ�ാ��് െച�� മാധ�മെ�ാഴിലാളിക� അ�മായി ബ�െ��
അപകട സാധ�തതക� �ത�മായി മന�ിലാേ����്. ശാരീരികാ�മണം, ഭീഷണി, പീഡനം,
ഓ�ൈല� ഭീഷണി, േകാവിഡ് സം�മണ സാധ�ത, തട�വ�േലാ അറസ് േ�ാ, റിേ�ാ��ിംഗിേനാ
ഇ��െന�് ഉപേയാഗ�ിേനാ ഉ�ാേയ�ാ�� വില�് എ�ിവെയ�ാം ��ി� കാേണ���്. 2020
ല്  ഇ��യി� െതാഴിെല���തിനിടയി� ര�് മാധ�മ �വ��ക� െകാ�െ��ി��തായി സി പി
െജ �െട പഠന�ി� വ��മായി��.

ബിഹാ� നിയമസഭാ െതരെ���ിനായി േവാ� െച�ാ� സാ�ഹിക അകലം പാലി�് വരിയി� നി��� േവാ��മാ�. 2020 ഒേ�ാബ�
28 ന് പാലിഗ�ി� നിെ��� ചി�ം. ഇ��യിെല അ� സം�ാന�ളിേല�� നിയമസഭാ െതരെ���് ഏ�ി� -െമയ്

മാസ�ളിലായി നട�കയാണ്. (ഏ പി / അ�ാബ് ആലം സി�ീഖി)
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“സാധാരണയായി, ന�സ് എഡി�ർമാേരാ ബ�ൂ േറാ േമധാവികേളാ അ�രംഅപകടസാധ�തകെള�റി�്
മാധ�മ�വർ�കേരാട് േചാദി�ില� . അപകടം മുൻകൂ�ി അറിയാനുംഅത് ൈകകാര�ം െച�ാ��
പ�തികൾ ആസൂ�തണം െച�ാനും ഒരു സംവിധാനവുമില� ”,െഫഡറൽ എ� ന�ൂ സ് െവബ് ൈസ�ിെ�
അേസാസിേയ�് എഡി�ർ   െക. െക. ഷാഹിന സി പി െജ േയാട്േഫാണി�െട പറ�.

െതരെ���് റിേ�ാ��് െച�� മാധ�മ�വ��ക��ാ�� മാ�� േരഖ സിപി െജ എമ�ജ�സീസ്
���ി �സി�ീകരി�കയാണ്. എഡി��മാ�, റിേ�ാ���മാ�, േഫാേ�ാ േജണലി�ക�
എ�ിവ���താണ് ഈ മാ�� േരഖ. വ�� നിയമസഭാ െതരെ���ിനായി എ�െന
ത�ാെറ��ാെമ�ം ശാരീരികേമാ, മാനസികേമാ, സാേ�തികേമാ ആയ അപകടസാധ�തകെള
എ�െന േനരിടാെമ�ം വിവരി��താണ്  േരഖ.

െതരെ���് �ര�ാ മാ��േരഖ�െട ഇം�ീഷ്, തമിഴ്, ബംഗാളി, അ�മീസ്, മലയാളം, ഹി�ി
ഭാഷകളി�� പിഡിഎഫ് ഫയ�ക� ഡൗ�േലാഡ് െചയ് െത��ാ��താണ്.

സഹായ���് ബ�െ��ക

സഹായമാവശ��� മാധ�മ �വ��ക��് സിപിെജ എെമ�െജ�സീസിെന
emergencies@cpj.orgഎ� െമ�� ഐഡി വഴി ബ�െ�ടാ��താണ്. അെ��ി� സീനിയ�
റീെസ��� ആലിയ ഇ�ിക� വഴി (aiftikar@cpj.org)സിപിെജ �െട ഏഷ�ാ േ�ാ�ാമിേനേയാ, ഇ��ാ
കറസ് േപാ��് �നാ� മ�ംദാറിേനേയാ (kmajumdar@cpj.org) സമീപി�ാ��താണ്

ഇ� �ടാെത സിപിെജ റിേസാ�് െസ�ററി� വാ��ാേശഖരണ�ിന് �െ��േ�� ത�ാെറ��കെള
�റി�ം എെ��ി�ം സംഭവ��ായാ� െചേ�� കാര��െള �റി�ം �തിപാദി��
മാ��േരഖക��്.

എഡി��മാ� സ�ീകരിേ�� �ര�ാ ��ക�ത�ക�
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എഡി��മാ��ം എഡിേ�ാറിയ� െഡസ് കി�ം റിേ�ാ���മാെര െപെ��് െപെ��് വാ��ക�
േശഖരി�ാനായി നിേയാഗിേ��ിവ�ം. �േത�കി�ം െതരെ���ി���ം, േവാെ���് സമയ�ം
അതി� േശഷ�െമ�ാം. മാധ�മ�വ��ക���ാ�� അപകടസാധ�ത �റ�ാ�� ചില
�ാേയാഗിക നി�േ�ശ�ളാണ് താെഴ പറ��ത്.

ന�ദി�ിയിെല ��ീംേകാടതി���ി� ക��നിരതരായിരി�� മാധ�മ�വ��ക�. 2017 െഫ�വരി നാലിന് എ�� ചി�ം (ഏ പി /
അ�താഫ് ഖാദിരി)

മാധ�മ�വ��കെര െതരെ���േ�ാ� ഇ�ാര��� ��ിേ��ത�്:

● ഈ വാ��ാേശഖരണ�ിന് േവ�� അ�ഭവ പരി�ാന��യാളാേണാ അതിനായി
നിേയാഗി�െ���ത്?

● തിരെ��� ഏെത�ി�ം �ാഫ് COVID-19 �ർബല വിഭാഗ�ളിൽെപ��േ�ാ?,
അെ��ിൽ െതരെഞടു�െ��  സ്�ാേഫാ, അവരുെട കുടുംബാംഗ�ളിൽ ആെര�ി�േമാ
േകാവിഡ് 19 സാധ�ത ഉ�വരാേണാ ?

● അ�മാസ�മായ പരിപാടിക� (ഉദാഹരണ�ിന് �തിേഷധ �കടനം) റിേ�ാ��് െച�ാ�
േപാ�� മാധ�മ �വ��ക��് അവ�െട വംശീയേമാ മതപരേമാ ലിംഗപരേമാ ആയ സ�ത�ം
െകാ�് ശ�താപരമായ െപ�മാ��ിനിരയാേക�ി വേ��േമാ?
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● നിേയാഗി�െ��� മാധ�മ �വ��ക/� ���ാേരാഗ�വാനാ/വതിയാേണാ?
വാ��ാേശഖരണ�ിനിെട അയാെള അല�ാനിട�� ആേരാഗ� �ശ് ന�െള �റി�്
അേന�ഷി�ി�േ�ാ?

● വാ��ാേശഖരണ�ിനായി ന�കിയി�� എെ��ി�ം �േത�ക ദൗത�ം അവെര
അപകട�ിലാ�േമാ? ഉദാഹരണ�ിന് സംഭവ���് െതാ���് േപാേക�ി വ��
േഫാേ�ാ േജണലി�ക�.

ഉപകരണ��ം ഗതാഗത�ം
● േകാവിഡ് 19 െ� അപകടസാധ�തകെള �റി�് മാധ�മ�വ��ക�മായി ച�� െച�ി�േ�ാ?

അവ��് �ണനിലവാര�� മാസ് �ക�ം സാനിൈ�സ�കത�ം ന�കിയി�േ�ാ?
● അ�മാസ�മായ �കടന�േളാ മേ�ാ റിേ�ാ��െച�ാ� േപാ�േ�ാ� അതി� േവ��,

െഹ�െമ�്, �ര�ാ ക�ടക�, കവചിത വ�ം, െമഡി�� കി�്, ക�ീ�
വാതകശ�സനസഹായി �ട�ിയ �ര�ാ ഉപകരണ�� ന�കിയി�േ�ാ? അവ
ഉപേയാഗിേ��െത�െനെയ�് അവ��റിയാെമ�് ഉറ� വ��ിയി�േ�ാ?

● െതര���െ�� മാധ�മ �വ��ക� സ�യം വാഹനേമാടി�ാേണാ േപാ��ത്? അവ�െട
വാഹന�� നിര�ിലിറ�ാ�� നിലയിലാെണ�് ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ?

● വാ��ാേശഖരണ�ിനിെട അവ�മായി ബ�െ���ത് എ�െനയാ�െമ�്
വിശദീകരി�ി�േ�ാ?  ഏെത�ി�ം
ആവശ�ം വ�ാ� അവെര ഫീ�ഡി� നി�് തിരി� െകാ� വ��െത�െനെയ�്
ധാരണയാ�ിയി�േ�ാ?

െപാ�വായി ��ിേ��വ

● നിേയാഗി�ി�� സംഘാംഗ��െട ആപ�കാല േകാ�ടാ�ക�െട വിലാസ�ം ന��െമ�ാം
�ത�മായി േശഖരി�ി�േ�ാ?

● േജാലി� നിേയാഗി�ി�� എ�ാ മാധ�മ�വ��ക��ം േവ�� അെ�ഡിേ�ഷ�ം മാധ�മ
പാ�ക�ം തിരി�റിയ� േരഖക��െ��് ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ?

● ഈ �േത�ക റിേ�ാ��ിംഗിനിെട ഉ�ാകാ�� അപകട�� കണ�ിെല��ി�േ�ാ. െച��
റിേ�ാ��ിെ� �ല��മായി ത�ി� േനാ�േ�ാ� അപകടസാധ�ത അവഗണി�ാ��താെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ?

● വാ��ാ േശഖരണ�ി� േപാ�� ടീമിന് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് ഉ�െ�െട അപകട
ഇ�ഷ�റ��ക� ഉറ� വ��ിയി�േ�ാ?
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● എെ��ി�ം അപകട�� ഉ�ാ�കയാെണ�ി� �ാേദശികമായി സഹായം ന�കാനായി
ആ�പ�ിക�െട േസവനം ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ? ഇ�ാര�ം സംഘാംഗ�െള
അറിയി�ി�േ�ാ?

● വാ��ാേശഖരണ�ിനിെട ഉ�ാേയ�ാ�� ദീ�ഘകാലം നില���
മാനസികാഘാത�െള �റി�് സംസാരി�ി�േ�ാ?

● അപകടസാധ�താപഠനേ��ം, ആ��ണേ��ം �റി�് ��തലറിയിയാ� സിപിെജ
റീേസാഴ് സ് െസ�� േനാ�ക.

ഡിജി�� �ര� : ഉപകരണ��മാ��  �ാഥമിക ത�ാെറ��്

● െതരെ���് വാ��ാേശഖരണം നട�� മാധ�മ �വ��ക� റിേ�ാ��ിംഗി�ം
വാ��കളയ�ാ�ം സഹ�വ��ക�മായി ബ�െ�ടാ�െമ�ാം അവരവ�െട െമാൈബ�
േഫാ�കളാ�ം ഉപേയാഗി�ക. വാ��ാേശഖരണ�ിനിെട എെ��ി�ം കാരണവശാ�
നി�െള െപാലീസ് പിടി�കേയാ മേ�ാ െച�ാ�, േഫാ�ക� പിടിെ���െ��കേയാ
നശി�ി�െ��കേയാ െച�ാ�� സാധ�ത�ം ത�ി�ളയാനാവി�. ഇ�െകാ��ാ��
ഡിജി�� �ര�ാ �ശ് ന�� ഒഴിവാ�ാ� താെഴ പറ�� കാര��� ��ി�ാ��താണ്.

● േഫാണി� എെ��ാം വിവര�ളാ��െത�ം അത് പിടിെ���െ��ാ� മ��വെര അത്
എ�കാരം ബാധിേ��ാെമ�ം �ത�മായി േബാധ���ായിരി�ണം.

● വാ��ാേശഖരണ�ിന് േപാ�ം ��് േഫാണിെല വിവര�െള�ാം �ത�മായി പക�െ���
വ�ക�ം വ��ിപരമായ േഫാേ�ാക�ം മ�ം ഉപകരണ�ി� നി�ം മാ�� കള�ക�ം േവണം.

● വാ��ാേശഖരണ േവളയി� ഉപേയാഗമി�ാ� ആ�കളി� നി�് േലാഗ് ഔ�് െച�ക�ം
അവ േഫാണി� നി�് ഒഴിവാ�ക�ം െച�ക. �ൗസ�ക�െട ഹി�റി മാ��കള�ക�ം
അവയി� നി�് േലാഗ് ഔ�് െച�ക�ം േവണം. േഫാ� മ�ാെര�ി�ം
പരിേശാധി�ാനിടയായാ� നി��െട അ�ൗ�ക� �ര�ിതമാ�ി വ�ാ� ഇ�െകാ�്
സാധി�ം

● എ�ാ അ�ൗ�ക�ം ശ�മായ പാസ് േവഡ് വ�് സംര�ി�ക. േഫാ� ന�െ��ാ� േപാ�ം
അ�ൗ�കളി�� വിവര�� റിേമാ�ായി മാ��കളായാ�� സംവിധാന�� ഏ�െ���ക.
വിരലടയാളം േപാ�� ബേയാെമ�ിക് പാ�് േകാ�ക� ഒഴിവാ�ക.

● ക�ി� വളെര �റ�് ഉപകരണ�� മാ�ം ��ി�ക. കഴി�െമ�ി� േനരെ�
ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� േഫാ� (ഹാ�ഡ് െസ�്) �െട െകാ� േപാകാതിരി�ക.

● ആ�േ�ാ�ഡ് േഫാ�കളാെണ�ി� എ��ി�ഷ� േമാഡ് ഓ� െച�വ�� കാര�ം
ആേലാചി�ക. �തിയ ഐ േഫാ�കളി� ഈ സംവിധാനം അ�ാെത തെ� ലഭ�മാണ്.
അതത് �ലെ� നിയമ�� മന�ിലാ�ി േവണം ഇ�പേയാഗി�ാ�.
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● എ�ഡ് � എ�ഡ് എ�◌്�ി�ഷ� ന��� സി�� േപാ�� െമെസജിംഗ് ആ�ക�
ആ�ക� ഉപേയാഗി��താണ് ന�ത്. െമെസ�ക� അയ�േ�ാ� അവ
അ�പസമയ�ിനകം മാ�� േപാ�ം വിധം �മീകരി�ക.

േഫ���ിെ� വാട് സാ�് ആ�ിേ�ഷനി� സേ�ശമയ�� ഒ� ഉപേഭാ�ാവ്. 2020 നവംബ� 6 ന് �ംെബയി� നി�്
പക��ിയ ചി�ം (എ എഫ് പി / ഇ�നീ� �ഖ�ജി)

● ൈസ�ക� നിേരാധി�കേയാ തട�െ���കേയാ െച�� സാഹചര��ളി� വി പി എ�
ഉപേയാഗി�ക. ഇതിെ� നിയമവശം പരിേശാധി� േവണം െച�ാ�. ഭാഗിക ഇ��െന�്
നിേരാധനം ���ായി�� സ��ഭ�ളി� മിക� േസവനം ന�കിയി�� വി പി എ�
േസവനദാതാ�െള േവണം െതരൈ���ാ�

● സ��� ഇ��െന�് നിേരാധന��ായാ� മ��വ�മായി ബ�െ�ടാ�� സമാ�രപ�തി
ത�ാറാ�ണം

● സി�ിസ� ലാബിേ��ം സി പി െജ�േട�ം അഭി�ഖ�ളി� െവളിെ�� േപാെല ഇ��യിെല
മാധ�മ �വ��ക�� േനെര �േയാഗി�െ��� െപഗാ�സ് അട���
ചാരേസാ�െവയ�കെള ക�തിയിരി�ക. ഒരി�� നി��െട േഫാണിെല�ിയാ� അതിന്
നി��െട എ��ി�ഷ�� വിനിമയ സംവിധാന�ളട�ം എ�ം
നിരീ�ണ�ിലാ�ാനാ�ം. [സ��ാ� സംവിധാന��� മാ�മാണ് െപഗാസസ് േപാ��
നിരീ�േണാപകരണ�� ന�കിയി��െത�ാണ് േസാ�് െവയ� മാ���് െച��
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ഇ�ാേയലി ക�നിയായ എ� എസ് ഒ ആവ��ി� വ��മാ��ത്. കരാ� ആെര�ി�ം
ലംഘി�ി�േ�ാ എ�് അേന�ഷി��െ��ം അവ� പറ��.]

ഡിജി�� �ര�െയ �റി�� ��ത� വിവര���് സിപിെജ�െട ഡിജി�� �ര�ാ ൈഗഡ്
കാ�ക.

ഡിജി�� �ര�: ഉപകരണ��ം മ�ം �ര�ിതമായി ��ി��തിെന പ�ി

െതരെ���് സമയ�് ഉപകരണ�� �ര�ിതമായി ��ി��തിന് ചില വ�വ�ാപിത
രീതിക��ാ��ത് ന�താണ്. എെ��ി�ം  സാഹചര��ി� ഒ� മാധ�മ�വ��കെന
േപാലീസ്   പിടി�ാ� അയാ�െട ഉപകരണ�െള�ാം പരിേശാധി�െ�േ��ം. ഇ�െകാ�്
മാധ�മ�വ��കെര മാ�മ� അവ�െട േസാഴ് �കേള�ം ബാധി�ാ�� തര�ി�
�ത�ാഘാത���ാവാം. ഇ� മാ�മ�, ഉപകരണ�� േക�വരാേനാ, േമാഷണം േപാകാേനാ വെര
സാധ�ത��്.  പക�െ���് ��ി�ി�ി�ാ� വിവര�� ഇ� �ലം ന�െ�േ��ാം.

താെഴ പറ�� കാര��� ��ി�ാ� വിവര�� േചാ��േപാകാെത ��ി�ാം:

● ഉപകരണ�ളി� എെ��ാം വിവര��െ��് �ത�മായി പരിേശാധി�ണം. നി���്
അപകടകരമാേയ�ാ�� നി��ായക വിവര��െ��ി� അവ പക�െ��� േശഷം മാ��
കളയണം. മാ�� കള� വിവര�� വീെ���ാ� നിരവധി മാ����െ��ിരിെ�,
അ��ം നി��ായകമായവയാെണ�ി� �േത�ക കംപ��� േ�ാ�ാ�ക� ഉപേയാഗി�്
എെ�േ��മായി മാ�� കള�ക.

● േഫാണിെല വിവര�� പരിേശാധി�േ�ാ� ഉപകരണ�ി��വെ�ാ�ം �ൗഡി� ( ഉദാ:
��� േഫാേ�ാ, ഐ �ൗഡ്) ��ി�ി��വ�ം കണ�ിെല��ണം.

● െമേസജിംഗ് ആ�ിേ�ഷ�കളി�� ഉ�ട��ം പരിേശാധി�ണം. അവരവെര
അപകട�ിലാ�ിേയ�ാ�� വിവര�� മാ�� കളയാ� ��ി�ണം. വാട് സ് ആ�ി�
വ�� ഉ�ട��െള�ാം അവ� ��� ൈ�വ്, ഐ�ൗഡ് �ട�ിയവയി� ��ി���്
എ�ത് മറ��ത്.

● പക�െ���� വിവര�� എവിെട ��ി�ണെമ�് േനരെ� തീ�മാനി�ണം. �ൗഡ്
െസ�വ�കളാേണാ അേതാ എക് സ് േ�ണ� ഹാ�ഡ് ൈ��കളാേണാ �ര�ിതെമ�്
ആേലാചിേ����്.

● ഉപകരണ�ളി� നി�് വിവര�� അ�േ�ാ� പക�െ���് ��ിേ��താണ്.
ഉപകരണ�� ന�െ��ാ� ഇത് ഉപകാര�ദമാ�ം.
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● പക�െ���വ�� വിവര�� എ��ി��് െച�വ��ത് ന�ായിരി�ം. ഇതിനായി
ഹാ�ഡ് ൈ�േവാ, തംപ് ൈ�േവാ എ��ി��് െച�കേയാ ഉപകരണം തെ� എ��ി�ഷ�
േമാഡി� ഉപേയാഗി�കേയാ െച�ാം. ഇ�ര�ി� െച��ത് നിയമവിേധയമാേണാ എ�്
ആദ�േമ ഉറ� വ��ണം.

● ഏെത�ി�ം എതിരാളി തെ� ഉപകരണ�േളാ അതിെല വിവര�േളാ േമാ�ി�ാ�
�മി�െമ�് സംശയ�െ��ി� സ��ം താമസ�ല�് അവ ��ി�ാതിരി��താ�ം
ന�ാ�ക.

● എ�ാ ഉപകരണ��ം PIN േകാഡ് ഉപേയാഗി�് �ര�ിതമാ�ിവ�ക. എ� വലിയ PIN
ഉപേയാഗി��േവാ �ര� അ��ം ��തലായിരി�ം.

● സ��ം െമാൈബ� േഫാണിേല�ം കംപ��റിേല�ം വിവര�� �ര�ല�ി��ം,
മാ��കളയാ�� നിലയി� �മീകരി�ക. ആെര�ി�ം അവ ൈകവശെ���ിയാ� തെ�
ഈ സംവിധാനം �േയാജനെ���ാ��താണ്. ഇെ��െന�ി� കണ�് െച�ാ� മാ�േമ ഇത്
സാധി� എ�് മാ�ം.

ഡിജി�� �ര�: �ര�ിതമായ ആശയവിനിമയ മാ�ഗ��

മ��വ�മായി എ�െന �ര�ിതമായി ആശയവിനിമയം നട�ാം എ��ത് ഡിജി�� �ര��െട
ഒ� ��ധാന ഭാഗമാണ്. �േത�കി�ം േകാവിഡ്19 �ലം മാധ�മ �വ��ക� വി�ര �ല�ളി�
േജാലി െചേ��തായി വ�േ�ാ�. മാധ�മ �വ��ക�ം എഡി��മാ�ം പര�രം േനരി�
കാ��തി�പകരം, േകാ�ഫറ�സിംഗ് �ാ�് േഫാ�കളി�െട �ടി�ാ� നട��ത് വ��ി�
വരികയാണ്. മാധ�മ�വ��ക�െട�ം, വാ��ാ ഉറവിട��െട�ം �ര��ായി ഇ�രം
സംഭാഷണ��ം, െവബിനാ�ക�ം, �ര�ിതമാ�ാ�� നടപടിക�ം സ�ീകരി���്.

● അ�ൗ�ക�െട �ര� ഉറ�വ���തിനായി പാ�് േവ�ഡ് ബലെ���ക�ം, � െ��്
േവരിഫിേ�ഷ� ഏ�െ���ക�ം െച�ക.

● ഓ�ൈല� േകാ�ഫറ�സിംഗിനായി വ��ിഗത ഇെമയി� അ�ൗ�ിന് പകരം, ഓഫീസ്
െമയിലി� നി�ം ൈസ� അ�് െച�ക. ഇതി�െട വ��ിഗത വിവര��ം േകാ�ടാ�് ലി�ം
മ��വ��് ലഭി��ി� എ�് ഉറ�വ��ാനാ�ം.
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● െപാ� പരിപാടിക� അ�ാ� ഓ�ൈല� േകാ�ഫറ��ക�െട  വിവര�� സ�ഹ
മാധ�മ�ളി�െട �സി�െ����ത്. ആെരാെ� പെ���� എ� കാര�ം
ഉറ�വ���തിന് ഇത് സഹായി�ം.

● േകാ�ഫറ�സിങ് �ാ�് േഫാം സ�വീസിെ� ഏ��ം �തിയ േവ�ഷ� ആണ്
ഉപേയാഗി��െത�് ഉറ�വ��ക.

● പ�ി� താെഴ ആ�ക� മാ��� െചറിയ ��ിേനാടാണ് വീഡിേയായി�െട
സംസാരിേ��ത് എ�ി� വാ�് സ്ആ�്, സിഗ് ന� �ട�ിയ മാ�ഗ��  ഉപേയാഗി�ക.

�ം ആണ് ഉപേയാഗി��െത�ി�:

�ം �ാ�് േഫാം ഉപേയാഗി�േ�ാ� �ര� ഉറ�വ���തിനായി താെഴ�റ�� മാ��നി�േ�ശ��
പാലി�ക

● �മി� ഓേരാ �സറി�ം വ��ിഗത ഐ.ഡി �ിേയ�് െച�െ���. ഈ ഐ.ഡി സാ�ഹിക
മാധ�മ�ളി� ഉ�െ�െട  െപാ�വായി പ� വ�ാതിരി�ാ� ��ി�ണം.

● മീ�ിംഗി� പെ����വ��ായി പാ�് േവ�ഡ് ��ി�ക.
● െവ��ിംഗ് �ം ഫം�ഷ� ഉപേയാഗെ���ക. ഇതി�െട �ണി�െ��വ� മാ�മാണ് മീ�ിംഗി�

പെ����ത് എ�് ഉറ�വ��ാ� ആ�ം. ആെരാെ�യാണ് െവ��ിംഗി� ഉ�െത�് േനാ�ിയ
േശഷം, �ണി�െ�ടാ� വ��ം, പരിചയമി�ാ� വ��ം ഇതി�െട അ�മതി നിേഷധി�ാം.

● �ണി�െ�� എ�ാവ�ം എ�ിേ��� േശഷം മീ�ിംഗ് �ം േലാ�് െച�ക.
● വീഡിേയാ, ശ�ം, സ് �ീ� െഷയ� എ�ിവ ഓ�ഓഫ് െച�് മീ�ിംഗി� പെ����വെര

നിയ�ി�ാ��താണ്.
● ആെര േവണെമ�ി�ം ഇട�െവ�് �ം കാളി� നി�ം �റ�ാ�കേയാ, അവ��് മീ�ിംഗ്

�മിേല�്  മട�ിെയ�ാ� കഴിയാ� വിധ�ി� േ�ാ�് െച�കേയാ ആവാം.
● �മിെ� ഏ��ം �തിയ േവ�ഷനാണ് ഉപേയാഗി��െത�ം, ഏ���ഏ�ഡ് എ��ി�ഷ�

ഏ�െ���ിയതാ�ം ഉറ�വ��ക.

ഡിജി�� �ര�: ഓ�ൈല� അതി�മ��, േ�ാളിങ്, വ�ാജ�ചാരണ��

െതരെ���് കാലയളവി�, ല��ം െവ�� ഓ�ൈല� ആ�മണ�� ഉ�െ�െട�� ഓ�ൈല�
അതി�മ�� വ��ി�ാ��്. ഇ�രം ഓ�ൈല� ആ�മണ���് മി�േ�ാ�ം മാധ�മ
�വ��ക� ഇരയാ��.  മാധ�മ �വ��ക�െട�ം, അവ�െട �വ��ന��െട�ം  വിശ�ാസ�ത
തക��കയാണ് ഇ�രം ആ�മണ��െട ല��ം. മാധ�മ �വ��ക��് സാ�ഹിക മാധ�മ��
ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�ാ� വിധ�ി� സംഘടിതമായ ആ�മണ��ം, വ�ാജ �ചാരണ��ം
നടേ��ാം. �േത�കി�ം വനിതാ മാധ�മ �വ��കെര ഇ�ര�ി� ഓ�ൈലനായി ആ�മി��
നിരവധി േക�ക� ഇ��യി� ഉ�ായി�െ��്  സിപിെജ�് അറിയാ��താണ്.  ഇ�രം
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ഓ�ൈല� ആ�മണ�ളി� നി�� സംര�ണം എ��മെ��ി�ം, മാധ�മ�വ��ക��്
താെഴ�റ�� മാ�ഗ��  �ര��ായി ഉപേയാഗി�ാ��താണ്.

അ�ൗ�് �ര�

ഓ�ൈല� അതി�മ���ായി സാ�ഹിക മാധ�മ�ളി� നി�ം േശഖരി��  വ��ിഗത
വിവര�� ഉപേയാഗി�െ�േ��ാം. താെഴ പറ�� മാ�ഗ�ളി�െട അ�ൗ�ക�ം, വിവര��ം
�ര�ിതമാ�ാം.

● വ��ം, ശ��മായ പാസ് േവ�ക� അ�ൗ�ക��ായി ��ി�ക. 16 ലധികം
അ�ര�േളാട് �ടിയ  ഈ പാ�് േവ�ഡ്, ഓേരാ അ�ൗ�ക��ം െവേ�െറ �േത�കമായി
ന�കണം. പാസ് േവഡ് മാേനജ� ഉപേയാഗി��താണ് പാസ് േവ�ക� �ര�ിതമാ�ാ�
ഉ� ഏ��ം മിക� മാ�ഗം. അ�ൗ�ക� ഹാ�് െച�െ�ടാതിരി�ാ� ഇത് സഹായി�ം.

● അ�ൗ�ക��് � ഫാ�� ഓത�ിഫിേ�ഷ� (2FA) ഏ�െ���ക.
● ഓേരാ അ�ൗ�ക�െട �ം ൈ�വസി െസ�ിംഗ് സ് പരിേശാധി�് േഫാ� ന��,

ജനന�ീയതി �ട�ിയ വ��ിഗത വിവര�� നീ�ം െച�ക. സാ�ഹിക മാധ�മ�ളി�െട
ആ�െ�ാെ� നി��െട വ��ിഗത വിവര�� ലഭി�� എ�് പരിേശാധി�ക�ം,
ൈ�വസി െസ�ിംഗ് സ് �െട ഇത് നിയ�ി�ക�ം െച�ക.

● അ�ൗ�ക� പരിേശാധി�്, നി��െട വിശ�ാസ�ത തക��� വിധ�ി� ��പേയാഗം
െച�െ�ടാ� ഇട�� ചി��� നീ�ം െച�ക. േ�ാ�ക� ഉ�ാ��തിനായി ഈ
രീതിയാണ് സാധാരണയായി അവലംബി� കാ��ത്.

● േ�ാളിങ് വ�ാെത ���േ�ാ, ഡിജി�� ഭീഷണിക�, കായികമായ ഭീഷണിയായി മാ��േ�ാ
�ട�ിയ കാര��� ��മായി നിരീ�ി�ക. ചില വാ��ക� ന���ത് ഉയ��
േതാതി�� ഓ�ൈല� ആ�മണ���് കാരണമാേയ�ാെമ�് മന�ിലാ�ക.

● ഓ�ൈല� ആ�മണ�െള �റി�് ��ംബ�മാ�ം �����മാ�ം സംസാരി�ക.
മാധ�മ�വ��ക�െ�തിെര േ�ാ�ക� ഉ�ാ��തിനാ�� വിവര�� ബ���െടേയാ,
�����െടേയാ േസാഷ�� മീഡിയ അ�ൗ�ി�നി�ം േശഖരി�െ�േ��ാം. അതിനാ�
നി�� ഉ�െ�� േഫാേ�ാക�   നീ�ം െച�ാേനാ, അ�ൗ�ക� േലാ�് െച�ാേനാ
ആവശ�െമ�ി� മ��വേരാട്  പറ�ക.

● നി�� േനരി�� ഓ�ൈല� ആ�മണെ��റി�്, നി��െട മാധ�മ �ാപനെ�
അറിയി�ക. േ�ാ�ക� പരിധി വി��െ��ി� സ�ീകരിേ�� നടപടിക�ം തീ�മാനി�ക.

ആ�മണ�ിനിെട
● ഓ�ൈല� ആ�മണം നട��വ�മായി  േനരി�് ഇടെപ��ത് �ിതി സ�ീ��ം

ആ�ിേയ�ാം. ഇ�രം ഇടെപട� ഒഴിവാ�ക.
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● ആ�മണ�ിന് പി�ി� ഉ�വ� ആെരാെ�െയ�ം, അവ�െട ല����
എെ�ാെ�യാെണ�ം തിരി�റി�ക. നി�� അ��ിെട �സി�ീകരി� ഒ� വാ���മായി
ബ�െ��് ആയിരി�ാം ഈ ഓ�ൈല� ആ�മണം.

● ഇ�ര�ി�� അതി�മ��ം, ഭീഷണിക�ം മാധ�മ�വ��ക� േസാഷ�� മീഡിയ
ക�നിക��് റിേ�ാ��് െച�ണം.

● ഇ�രം ആ�മണ��� പി�ിെല േസാഷ�� മീഡിയ ഹാ�ഡി�, ഇവ �സി�െ���ിയ
തീയതി, സമയം  എ�ിവ ഉ�െ�� േരഖക�, കമ�ക�, സ് �ീ�േഷാ�ക� എ�ിവ
േശഖരി��ത് ഉപകാരം െച�ം. മാധ�മ �ാപനെ�േയാ, മാധ�മ സ�ാത���ിന് േവ�ി
നിലെകാ�� സംഘടനകെളേയാ , അധികാരികെളേയാ കാണി��തിനായി ഇവ
ഉപേയാഗി�ാം.

● ഹാ�ി�ിെന�റി�് സദാ �� �ല��ക. പാസ് േവഡ് ശ�മാെണ�ം , � ഫാ��
ഓത�ിഫിേ�ഷ� ഏ�െ���ിെയ�ം  ഉറ�വ��ക.

● ��ംബാംഗ��, സഹ�വ��ക�, ����� �ട�ിയവേരാട് നി�� േനരി��
ഓ�ൈല� ആ�മണെ��റി�് അറിയി�ക. നി��െട വിശ�ാസെ� തക���തിനായി
അ�മിക�  ��ംബാംഗ���ിടയി�ം, േജാലി�ല�ം അതി�മ�ിനായി ഉപേയാഗി��
വിവര�� എ�ി� ന�കാ� സാധ�ത��്.

● ഓ�ൈല� അതി�മം നട��വെര േ�ാ�്, മ��് എ�ിവ െച�ാ��താണ്. ഓ�ൈല�
ആ�മണെ��റി�്  േസാഷ�� മീഡിയ ക�നി�് റിേ�ാ��് െച�ക�ം, ഇ� സംബ�ി�
േരഖക� ��ി�ക�ം േവണം.

● ഓ�ൈല� ഭീഷണിക�, േനരി�� ഭീഷണിയായി മാ��േ�ാ എ�കാര�ം വിലയി��ക.
നി��െട േമ�വിലാസം ആെര�ി�ം ഓ�ൈലനായി �സി�ീകരി���ം, നി�െള
ആ�മി�ാ� ആവശ�െ��് മ�ാേരെയ�ി�ം ബ�െ����ം, ഒേര ആളി� നി�ം
�ട��യായി  ഭീഷണി വ�ധി� വ���ം ഈ രീതിയി� കണ�ാ�ാ��താണ്.

● അതി�മ�� �റ��� വെര ഓഫ് ൈല� ആ�� കാര�ം പരിഗണി�ാ��താണ്
● ഓ�ൈല� അതി�മ�� ഒ�െ�� അ�ഭവ�� ആയിരി�ാം. എ�ാ� നി�െള

പി�ണ��തി�� സംവിധാനം ഒ�ം ഉെ��് ഉറ�വ��ക. െതാഴി�ടമ�ം ഈ
സംവിധാന�ിെ� ഭാഗം ആ��താണ് ഏ��ം മിക� രീതി.
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2020 �� 12 ന് ന�ദി�ിയിെല േതജ് ബഹാ�� ആ�പ�ി� ��ി� നി�് റിേ�ാ��് െച�� മാധ�മ�വ��ക ബ�ഖാ ദ�് (എ
എഫ് പി  /�കാസ് സിംഗ്)

ശാരീരിക �ര�: േകാവിഡ് സാഹചര��ി�

െതരെ���് �ചാരണ പരിപാടിക��ം,  �തിേഷധ���ം ഇടയി� സാ�ഹിക അകലം
കാ���ി�ക എ��ത് ഏെറ െവ�വിളിയാണ്. െപാ��ല�ളി� വ�േതാതി�  ആ���ം
ഉ�ാ�േ�ാ�  ജന�� െപാ�േവ മാസ് ക് ധരി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാകാം. ഇ�രം
സാഹചര��ി� മാധ�മ �വ��ക� ഒ� �ല�് ഒ�മി��ടി നി�േ��താ�ം വരാം.
ഇ�രമിട�ളി� ൈവറസ് കണികക�മായി സ����ി� വരാ�ം,  ���രായ ജന�ളി�
നി�ം വാ�കളാ�ം കായികമാ��� ആ�മണ�� ഏ��ാ�ം സാധ�ത��്.   ചില�
മന��വമായി �മ�ക, ��ക എ�ിവ െച�ാ�ം സാധ�ത��്.

● ആ�ക� ഉറെ� സംസാരി���ം ��ാവാക�ം വിളി���ം ൈവറസ്  കണികക�
വ�ാപി��തി�� സാധ�തയാണ്. ഇത് മാധ�മ�വ��ക��് േകാവിഡ് േരാഗം വരാ��
സാധ�ത വ��ി�ി��.

● െപാ�പരിപാടികളിെല േകാവിഡ് നിയ�ണ�� ഇ��യിെല ഓേരാ സം�ാന�െള
സംബ�ി�ിടേ�ാള�ം വ�ത��മാണ്. ഇവയി� ��റിയി�് �ടാെത മാ��� വരാ�ം
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സാധ�ത��്. ഓേരാ �േദശെ��ം നിയ�ണ�� �ത�മായി മന�ിലാ�ക. ഇ�ര�ി�
നിയ�ണ�� ലംഘി�തിന് 2020 ഇ� നിരവധി മാധ�മ �വ��ക� അ�മി�െ���ം
േപാലീസ് പിടിയിലായ�മായ സംഭവ��  മന�ി� ��ി�ക.

● വിേദശേ�േ�ാ, മ�് സം�ാന�ളിേലേ�ാ യാ� െച��െ��ി� അ�� കാല�ായി
െച� േകാവിഡ് പരിേശാധന�െട ഫലം ൈകവശം ക���ത് ആവശ�മായി വരാം. അവിെട
എ�ിേ���ത് �ത� ക�ാറൈ�നി� കഴിേയ�താ�ം വേ��ാം. ഇ�മായി ബ�െ��
ഓേരാ സം�ാന�ളിെല�ം വിവര�� ഇവിെട നി�ം ലഭി�ം.

● ആ����ിനിടയി�  �വ��ി�േ�ാ� N95/ FFP2 �ട�ി �ണനിലവാര�� മാസ് �ക�
ഉപേയാഗി�ണം. മാസ് �ക� ധരി�ാതി��ാ� അധി�ത� പിഴ ഈടാ�ാ� സാധ�ത��്.

● േജാലിയി� ഉടനീളം ഇട�ിെട ൈകക� ��ിയായി ക��� എ�് ഉറ�വ��ക. �ട��്
ൈകക� �ത�മായി ഉണ�ിെയ��ക. ൈകക� ക�കാ� സാധി�ാ� സാഹചര��ി�
ആ��േഹാ� േബ�ഡ് ഹാ�ഡ് സാനിൈ�സ� ഉപേയാഗി�ക. എ�ാ� ഇത് ൈകക�
ക���തിന് പകരമായി കാണ�ത്.

● തിരിെക വീ�ി� �േവശി��തി� ��പ് എ�ാ വ���ം ��ം ഊരി മാ�ക. ഇവ
��െവ��ം, ഡി��ജ�ം ഉപേയാഗി�് ��ിയാ�ക.

● േജാലി� േശഷം ഇതിന് ഉപേയാഗി�് ഉപകരണ�� ���മാ�ം ��ിയാ�ക

റിേ�ാ��ി�ിനിെട പാലിേ�� േകാവിഡ് ��ക�ത�കെള �റി�് ��ത� അറിയാ� സിപിെജ
�ര�ാ മാ��നി�േ�ശ�� ഇവിെട നി�ം വായി�ക
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െകാ�െ�ാ�യി� ഇട�പ� വിദ�ാ��ിക�� േനെര ഉ�ായ െപാലീസ് അതി�മ�ി� �തിേഷധി�� േകാ���്
�വ��ക�. 2021 െഫ�വരി 12 ( എ പി/ ബികാഷ് ദാസ്)

ശാരീരിക �ര�: െതരെ���് െപാ�േയാഗ��, �തിേഷധ�� എ�ിവ റിേ�ാ��് െച�േ�ാ�

െതരെ���് കാലയളവി� മാധ�മ �വ��ക� െപാ�േയാഗ��, �ചാരണ പരിപാടിക�,
�തിേഷധ��  എ�ിവയി� �ട��യായി പെ���ക�ം ൈലവ് േ�ാ�കാ�് നടേ��ി
വരിക�ം െച�ാ��്.

അ�രം പരിപാടികളിെല അപകടസാധ�ത പരമാവധി �റ��തിനായി മാധ�മ�വ��ക�
താെഴ�റ�� �ര�ാ നി�േ�ശ�� പാലി�ാ��താണ്.

രാ�ീയ പരിപാടിക�ം െപാ�േയാഗ��ം
● �ത�മായ �സ് അ�ഡിേ�ഷ�, തിരി�റിയ� േരഖക� എ�ിവ ഉറ�വ��ക.

�ീലാ�േസ�സ് േജാലി�ായി �മതലെ���ിയവരി� നി��� ക�് ൈകവശം ക��ക.
�ര�ിതമാെണ�ി� മാ�ം ഇവ പരസ�മായി �ദ�ശി�ി�ക, മാധ�മ തിരി�റിയ�
കാ��ക� ക��ി� ��ിയി��ത് ഒഴിവാ�ക, െബ��ിേലാ, േമ�ൈ��ിേലാ ഇവ
ധരി�ക.
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● മാധ�മ ക�നി�െട ��േയാട് �ടിയ വ��� ധരി��ത്. വാഹന�ളിെല�ം,
ഉപകരണ�ളിെല�ം മീഡിയ േലാേഗാ ആവശ�െമ�ി� നീ�ം െച�ക.

● സാ�ഡ�സ്, �ിേ�ാ� ഇന�ളി�െ�� െച��ക� ധരി��ത്. ഉറ�ം �ഢത���
കണ�ാലിന് സംര�ണം ന��� തരം െച��ക� ധരി�ക.

● �ര�ിതമായ ഇട�ളി�, �റേ��് ര�െ���തി�� ദിശ�് േനെര വാഹന�� പാ��്
െച�ക. ഇ��ടാെത മേ�െത�ി�ം വാഹനസൗകര�ം �ടി ഉറ�വ��ക.

● �ിതിഗതിക� േമാശമായാ� ര�െ���തി�� മാ�ഗ�� ആവിഷ് കരി�ക.
എ�ിേ����ടെന ����ി തെ� ഇതി�� മാ���� കെ��ക. ഒ� �ല�നി�ം
ര�െ���തി�� എ�ാ വഴിക�ം മന�ിലാ�ി വ�ക.

● ആ����ിെ� വികാരം നി�ണയി�ക. �ല�് ���തെ� എ�ിേ��� മാധ�മ
�വ��കരി� നി�ം ഇ� സംബ�ി� വിവരം ആരാ�ക. ആവശ�െമ�ി� മെ�ാ�
റിേ�ാ��േറേയാ, േഫാേ�ാ�ാഫേറേയാ �ടി ഒ�ം ��ക.

● മാധ�മ���ായി അ�വദി� �േത�ക ഇട�ളി� നി� െകാ�തെ� പരമാവധി റിേ�ാ��്
െച�ക. ആവശ���ായാ� േപാലീസിെ��ം, �ര�ാ ഉേദ�ാഗ��െട�ം സഹായം
ലഭി�െമ�് ഉറ� വ��ക

● ആ���േമാ �ാസംഗികേരാ മാധ�മ���് േനെര ശ�താ മേനാഭാവം ആണ്
സ�ീകരി��െത�ി� വാ�കളി�െട�� അധിേ�പ�ിന് മാനസികമായി ത�ാെറ��ക.
അ�രം സാഹചര��ളി� ആേ�പ�േളാട് �തികരി�ാെത, സ��ം േജാലി  െച�ക.
ആ����മായി ഇടെപട�ത്. നി�� ഒ� െ�ാഫഷണ� ആെണ�ം, മ��വ� അ�െനയ�
എ�ം ഓ��ക.

● ആ�ക� ��കേയാ സാധന�� വലിെ�റി�കേയാ െച�ാ� സാധ�ത�െ��ി� �ഡഡ്,
വാ���ഫ് ബ�് ക�ാ�് ധരി�ക.

● അ�രീ�ം േമാശം ആ��തായി ക�ാ� പരിസര�ളി� ��ി�ിരി�കേയാ, ആ�ക�മായി
വാഗ�ാദ�ളി� ഏ�െ��കേയാ െച��ത്.

● പരിപാടി നട�� േവദി�െട �റ�നി�മാണ് റിേ�ാ��് െചേ��െത�ി� മെ�ാ�
● സഹ�വ��ക�് ഒ�ം േജാലി െച�കയാണ് അഭികാമ�ം. �റേ��് േപാകാ� മാ����

ഉ� �ര�ിതമായ �ല�് നി�ം റിേ�ാ��് െച�ക. വാഹന�ിെ� അ�േ��� വഴി
�ത�മായി മന�ിലാ�ക. കേ��ം െച�െമ�് ഉറ�ാെണ�ി� �ര��െട �ാധാന�ം
തിരി�റി�ക, അവിെട നി�േ��ി വ�� സമയം പരമാവധി �റ�ക.

● േജാലി �മകര�ം െവ�വിളി നിറ��ം ആെണ�ി� ഈ വിവരം മന�ി� തെ�
��ി�ാെത േമലധികാരികേളാ�ം, സഹ�വ��കേരാ�ം പ�വ�ക. അവ� �ടി ത�ാ�
എ�േ���ം, എ�ാവ�ം പര�രം കാര��� മന�ിലാേ���ം ആവശ�മാണ്.

�തിേഷധ പരിപാടിക�
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ത�ാെറ��്:
● �തിേഷധ�ാെര കീഴട��തിനായി ഇ��യി�ടനീളം േപാലീസ് െവടിേ�ാ�ക�, റ��

���്, െപ��് ഗ�, ക�ീ� വാതകം, ലാ�ി �ട�ിയവ  ഉപേയാഗി�ി��്. അ�മം
ഉ�ാ�െമ�് �തീ�ി�� സാഹചര��ി� േസ�ി േഗാഗി�സ്, െഹ�മ�്, ടിയ� ഗ�ാസ്
െറ�ിേറ��, േദഹ �ര�ാ കവചം എ�ിവ ധരി�� കാര�ം പരിഗണി�ണം. ��ത�
വിവര���ായി സിപിെജ�െട േപ�സണ� െ�ാ��ീവ് എക�പ് െമ�് ൈഗഡ് (പിപിഇ)
ഇവിെട വായി�ാം

● �േദശ�ിെ� �പേരഖ ����ി പഠി�ക. അടിയ�ര സാഹചര�ം േനരിടാ�� പ�തി
����ി ത�ാറാ�ക.  ര�െപടാ�� എ�ാ മാ�ഗ��ം അറി� വ�ക.

● �തിേഷധ �ല�ളി� ഒ��് േജാലി െച��ത് ഒഴിവാ�ക. ഏെത�ി�ം സഹ
�വ��ക��് ഒ�ം േജാലിെച�ാ� �മി�ക�ം, �ാപനം, ��ംബം, �����
എ�ിവ�മായി �ട��യായി ബ�ം �ല��ക�ം േവണം. രാ�ിയി� േജാലി െച��ത്
അപകടകരം ആയതിനാ� ഇത് കഴി���ം ഒഴിവാ�ണം.  ��ത� വിവര���ായി ഒ��്
േജാലി െച�� മാധ�മ �വ��ക��� സിപിെജ മാ�� നി�േ�ശ�� വായി�ക

● െമഡി�� കി�് ഉപേയാഗി�ാ� അറി��വ�, അത് ഒ�ം ക��ക. െമാൈബ� േഫാ�
ബാ�റി �� ചാ�ജ് ഉെ��് ഉറ�വ��ക.

● അയ� വ���ം, ��ാവാക���, മീഡിയ �ാ�ഡിംഗ്, മിലി�റി പാേ��, രാ�ീയ
ബ��� നിറ��, ൈനേലാ� �ട�ി െപെ��് തീ പിടി�� തരം വ���ം ഒഴിവാ�ക.

● ഉറ�ം �ഢത��� കണ�ാലിന് സംര�ണം ന��� തരം െച��ക� ധരി�ക.
● നീള�� �ടിയാെണ�ി� �കളി� െക�ി വ�ക. ആെര�ി�ം പി�ിേല�് വലി�ാ��

സാധ�ത കണ�ിെല��ാണിത്.
● വിലപിടി�� വ��� വളെര �റ� മാ�ം ഒ�ം ക��ക. ഉപകരണ�� വാഹന�ളി�

വ�ി�് േപാക�ത്, ഇവ തക��െ�ടാ� സാധ�ത��്. രാ�ിയി� ���ത���െട സാധ�ത
��ം .

േബാധവ��രണ�ം നില�റ�ി��ം:

● സാഹചര��െള �റി�� അറിവ് എ�ായ് േപാ�ം കാ���ി�ക�ം,
നില�റ�ി�ിരി��തി� �� �ല��ക�ം േവണം. കഴി���ം ഉയര�� �ല�ളി�
നില�റ�ി�് കാര��� നിരീ�ി��ത് ��ത� �ര�ിതമായിരി�ം.

● സംഘമായാണ് േജാലി െച��െത�ി�  ര�െ���തി�� മാ����ം, പി�ീട്
എ�ിേ���തി�� �ല�ം ����ി തീ�മാനി�ക.

● ൈവദ�സഹായം ലഭി�� ഏ��ം അ�� േക�ം കെ��ി വ�ക
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● ആ����ിനിടയി� ആണ് േജാലി െച��െത�ി�  �റേ��് കട��തി�� പ�തി
ത�ാറാ�ക. ആ����ി� ന�വി� െപടാെത  ഏ��ം �റ�ായി നില�റ�ി�ക. ന�വി�
നി�ം ര�െ�ടാ� എ��മ�.

● ആ���െ� േനരി�� സാഹചര��ി� അധികാരിക�െട െപ�മാ��ം, ഭാവ വ�ത�ാസ��ം
��മായി നിരീ�ി�ക. ആ���ം �ഭിതരായാ� േപാലീസ്  അ�േമാ�കത
ൈകവരി�ാ� ഇട��്, മറി�ം സംഭവി�ാം. േപാലീസ് റയ�് ഗിയ� ധരി���ം,
�തിേഷധ�ിനിെട  കേ�റ് ആരംഭി���ം �തിേഷധം അ�മസ�ഭാവം
ൈകവരി��തിെ� �ചനകളാണ്. ഇ�രം �ചനക� കി�ിയാ�
�ര�ിത�ാന�ളിേല�് മാ�ക.

● േഫാേ�ാ�ാഫ�മാ��് ആണ് ഈ സ��ഭ�ി� ��ത� അപകടസാധ�ത. േഫാേ�ാ�ാഫ��്
പി�ി� നട�� കാര��� മന�ിലാ��തിന് മെ�ാരാ� �െട ഉ�ായിരി�ക�ം,
കാര��� സദാ നിരീ�ി�ക�ം േവണം. ക�ാമറ�െട ചരട് ക��ി� ���ാ�
സാധ�ത��തിനാ� ക�ാമറ ക��ി� ���ത് ഒഴിവാ�ണം. േഫാേ�ാ േജ�ണലി�്ക��്
�െര നി�് േജാലി െച�ാ�� അവസരം മി�േ�ാ�ം ഇ�ാ�തിനാ�, ആ����ിനിടയി�
പരമാവധി �റ�് സമയം മാ�ം ചിലവഴി�ാ� ��ി�ണം. എ��ം േവഗം ചി��െള��
�റ�കട�ക.

● ആ���ം എേ�ാ� േവണെമ�ി�ം അ�മസ�ഭാവം ൈകവരി�ാം എ�തിനാ�   ��ത�
സമയം അവിെട ചിലവഴി�ാെത  മാധ�മ �വ��ക� ��ി�ണം.
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2019 ഡിസംബ� 11ന് �വാഹതിയി� പൗരത�നിയമ േഭദഗതിയി� �തിേഷധി�് നട� �കടന�ി� േനെര െപാലീസ് ക�ീ� വാതകം
�േയാഗി��. ( എ പി / അ�പം നാഥ്))

േപാലീസ്  ക�ീ�വാതകം �േയാഗി�ാ�:

ക�ീ�വാതകം �േയാഗി��ത് �മ, ���, ഓ�ാനം, ക�ീ�, ശ�ാസെമ��ാ� �യാസം എ�ിവ�്
കാരണമാകാം. ചില��് ഛ��ി�ം ശ�ാസം ��ം അ�ഭവെ�ടാം. ഇ�രം സാഹചര��ളി�  േകാവിഡ്
വ�ാപന സാധ�ത ഉയ�ക�ം മാധ�മ�വ��ക��് േരാഗം വരാ�� സാഹചര�ം വ��ി�ക�ം
െച��. ആ�്മ �ട�ിയ ശ�സന സംബ�മായ േരാഗ�� ബാധി�വെര െകാവിഡ് ��തരമാകാ�
സാധ�ത��വ�െട ���ിലാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്. അതിനാ� ആ����� പരിപാടിക�ം,
ക�ീ� വാതകം �േയാഗി�ാ� സാധ�ത�� �തിേഷധ��ം േനരിെ��ി റിേ�ാ��് െച��ത്
കഴി���ം ഒഴിവാ�ണം.

ഇതി��റേമ ക�ീ�വാതകം �േയാഗി��ത് െകാേറാണ ൈവറസ് ഉ�െ�െട�� േരാഗാ���െട
വ�ാപന സാധ�ത ഉയ���തായി െതളി�ക�െ��് എ�പിആ� ��ി�ാ��.

ക�ീ� വാതകം �േയാഗി��ത് �ല��ാ�� അവ�െയ�റി�ം, ഇതിെന എ�െന
േനരിടണെമ�് അറി��തി�ം സിപിെജ�െട സിവി� ഡിസ്ഓ�ഡ� അൈഡ�സറി വായി�ക
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ശാരീരിക അതി�മ��:

● �തിേഷധ�ാ� മാധ�മ �വ��കെര ആ�മി� സംഭവ�� ��പ് ഇ��യി� ഉ�ായി��്.
ഇ�രം ആ�മേണാ�കമായ െപ�മാ��െള േനരിേട�ി വ�േ�ാ� താെഴ�റ��
കാര��� ��ി�ക

● �തിേഷധ�ാ��് മാധ�മ �വ��കേരാട് ഉ� മേനാഭാവം ആ����ിേല�്
�േവശി��തി� ��പ് തെ� മന�ിലാ�ക. ആ�മി�ാ� സാധ�ത��വരി� �േത�ക
���ല��ക.

● അ�മിെയ തിരി�റിയാനായി അയാ�െട ശരീരഭാഷ നിരീ�ി� വിലയി��ക. സാഹചര�െ�
ശാ�മാ�� തരം ശരീരഭാഷ സ�യം �ല��ക.

● അ�മി�മായി ഐ േകാ�ടാ�് ��ി�ക. ൈകക� �റ� പിടി�� ശാരീരിക ചലന��ം,
ശാ�മായ സംഭാഷണരീതി�ം പി�ട�ക

● അപകടസാധ�തയി� നി�ം ശാരീരികമായ ൈക അകലം പാലി�ക. പിടി�െ��ാ�
തീ��ം ആ�മേണാ�കത കാണി�ാെത പി�ിരി�് ര�െ��ക. അപകടാവ�യി�
ഒ�െ��ാ�  ഉ��ി� അലറി വിളി�ക.

● അ�മം �ടിവ�ാ�  തല�് േനെര�� ആ�മണം െച���തിന് ഒ� ൈക സ�ത�മായി
��ി�ക, താെഴ വീഴാ� തര�ി� ഉറ� �വ�വ��കേളാെട നട� നീ�ക.
സംഘമായാണ് അവിെട ഉ�െത�ി� പര�രം േച��് നി�് ൈകക� േകാ�� പിടി�ക.

● അ�മ�� ചി�ീകരി��ത് മാധ�മ �വ��ന�ിന് ��ധാന ഭാഗമാെണ�ി�ം,
സാഹചര��െള�റി�് മന�ിലാ�ക�ം സ��ം �ര��് �ാധാന�ം ന��ക�ം െച�ക.
അ�േമാ�കരായി നി���വ�െട ചി��� പക���ത് സ��ഭം ��ത� വഷളാ�ം.

● തട�് നി��െ��� പ�ം അ�മി�് എ�ാേണാ േവ�ത് അത് ന��ക. നി��െട
ജീവേന�ാ� വില ഉപകരണ���് ഇ�.

ശ�താ മേനാഭാവേ�ാെട െപ�മാ�� വിഭാഗ���് ഇടയി� നി�് റിേ�ാ��് െച�േ�ാ� ഉ�
ശാരീരിക �ര�

മാധ�മ�േളാ�ം �റ�നി��വേരാ�ം ശ�താ മേനാഭാവം �ല��� വിഭാഗ���് ഇടയി�
നി�ം, �േദശ�ളി� നി�ം മാധ�മ �വ��ക��് റിേ�ാ��ിങ് നടേ��തായി വരാം. മാധ�മ��
അവെര�റി�് നി��മായി റിേ�ാ��ിംഗ് നട��ിെ�േ�ാ, അവെര  േമാശം രീതിയി�
ചി�ീകരി�� എേ�ാ ഉ� ധാരണ �ലമാണ് ഇ�രം മേനാഭാവം ഉ�ാ��ത്.  ഇ�ര�ി�
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മാധ�മ�േളാട് ശ�താ മേനാഭാവേ�ാെട െപ�മാ�� വിഭാഗ���ിടയി�, തിരെ���് േവളയി�
മാധ�മ �വ��ക��് ��ത� സമയം െചലവഴിേ��തായി വരാം.

അപകട സാധ�ത �റ��തിനായി:

● �േദശവാസിക�െട കാ��ാ�കെള�റി�് ����ി പഠി�ക. മാധ�മ�േളാ�� അവ�െട
�തികരണം എ�ാെണ�് മന�ിലാ�ക. ��ത� �� പിടി� പ�ാ� തര�ി�
സാധാരണമായി െപ�മാ�ക.

● �േദശേ��് �ര�ിതമായി കട�െച�ാ� ഉ� മാ�ഗ�� ����ി ഉറ�വ��ക.
�ണി�െ�ടാെത�ം, �െട നി��ാ� ആളി�ാെത�ം എ�ിേ���ത് �ശ് ന��
��ി�ാം. ആ �േദശ�മായി പരിചയം ഇെ��ിേലാ, �റ�നി�� ആളായി
കണ�ാ�െ��െമ�ിേലാ, �േദശവാസിയായ ആെരെയ�ി�ം സഹായ�ിനായി ഒ�ം ��ക.
സ�ദായ േനതാ�േളാ, �േദശവാസിക��് മതി�� ആെര�ി�േമാ ഒ��െ��ി�
സഹായകരമാ�ം. അടിയ�ര ഘ��ി� സഹായി��തിനാ�ം ഇ�രം സഹായം ഉറ�
വ��ണം.

● മദ��ം മയ�മ��ം പതിവായി ഉപേയാഗി��വ�െട ഇടയി� ആെണ�ി�
അ�തീ�ിതമായ കാര��� സംഭവി�ാ�� സാധ�ത ���.

● ടീം ആേയാ ബാ�് അപ് ടീേമാെടേയാ േജാലി െച�കയാണ് ��ത� ന�ത്.
അപകടസാധ�തക� വിലയി��ിയേശഷം ബാ�് അ�് ടീം ആവശ�ം വ�ാ� സഹായം
ന�കാ�� വിധ�ി� നില�റ�ി�ണം.

● േഷാ�ിംഗ് മാ�, െപേ�ാ� പ�ക� �ട�ി അ��� �ര�ിത  േക��ളി� ഇതിനായി
നില�റ�ി�ാം .

● �ല�ിെ� �മിശാ�ം മന�ിലാ�ി പ�തിക� ത�ാറാ�ക, അപകടസാധ�ത വളെര
��തലാെണ�ി� �ര�ാ സഹായം സ�ീകരി�ക, േജാലി െച��തിനിെട ഉ�ാ��
അപകട സാധ�തക� നിരീ�ി�� േജാലി�ായി �േദശ� നി��വെര  �മതലെ���ാം.

● വാഹന�� ഉട� �റെ�ടാ� പ�� വിധ�ി� നി��ിയി�ക,ൈ�വ� വാഹന�ി� തെ�
ഉ�ാ��താണ് ഉചിതം.

● വാഹന�ി� നി�ം വളെര �െരയാണ് േജാലി െച��െത�ി� എ�െന വാഹന�ിെ�
അ�േ��് മട�ി എ�ാെമ�് മന�ിലാ�ിയിരി�ണം. �ലം തിരി�റി��തി��
വിശദാംശ�� സഹ�വ��ക�മായി പ� വ�ക.

● ൈവദ� സഹായം ആവശ�മായി വ�ാ� എവിെട നി�ം ലഭി�െമ�് മന�ിലാ�ക.
�റേ��് കട�ാ�� ത��� ആവിഷ് കരി�ക.

● ഏെത�ി�ം വ��ിക�െട േഫാേ�ാ എ��കേയാ, വീഡിേയാ ചി�ീകരി�കേയാ
െച��തി���് ഇതിനായി അ�വാദം വാ�ക. െപെ��് �റേ��് കട�ാ� കഴിയാ�
ഇടം ആെണ�ി� ഇത് നി�യമാ�ം െച�ണം.
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● ആവശ�മായ വിവര�� ലഭി� കഴി�ാ� ഉട� തെ� �റ� കട�ക. ആവശ��ി�
��ത� സമയം അവിെട െവ�േത ത��ത്. എ� സമയം െചലവഴി�ണം എ�് ����ി
നി�യി��ത് ന�താണ്. ടീം അംഗ�ളി� ആ�െ��ി�ം അ�ഖകരമായി എെ��ി�ം
അ�ഭവെ��ാ� ച�� െച�് സമയം പാഴാ�ാെത �റേ��് കട�ക.

● മീഡിയ ക�നി �ാ�ഡിംഗ് ഇ�ാ� വ��� ധരി��താണ് ഉചിതം. വാഹന�ളി�
നി�ം ഉപകരണ�ളി� നി�ം ആവശ�െമ�ി� മീഡിയ േലാേഗാ മാ�ക

● െമഡി�� കി�് ഉപേയാഗിേ��ത് എ�െനെയ�് അറിയാെമ�ി� അത് ഒ�ം ക��ക.
● മ��വ�െട വിശ�ാസ�േളാ�ം ആശ�കേളാ�ം എ�ായ് േപാ�ം ബ�മാനം �ല��ക
● വിലപിടി� വ���, പണം എ�ിവ ഒ�ം ക���ത് പരമാവധി �റ�ക. േമാ�ാ���്

നി��െട ൈകവശം ഉ� ഉപകരണ�േളാട് താ�ര�ം േതാ�ാ� സാധ�ത�േ�ാ? തട�
നി��െ��ാ� അവ� എ�ാേണാ ആവശ�െ���ത് അത് ന��ക. ജീവെന�ാ� വില
ഉപകരണ���് ഇ�.

● രാ�ിയി� േജാലി െച��ത് പരമാവധി ഒഴിവാ�ക, ഈ സമയ�് അപകടസാധ�ത
വളെരയധികം ഉയ��

● ഈ �േദശേ��് വീ�ം േപാേക�ി വ�െമ� കാര�ം, വാ�� ന���തിന് ��പ്
മന�ി� ഓ��ക.  വീ�ം അവിെട മട�ിെയ�ിയാ� നി�� ന�കിയ വാ��  അവിെട
എ� തരം �തികരണമാ�ം ��ി�ക?
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