কািভড-১৯ এর সংবাদদাতা
িহসােব আপনার সুরক্ষা
.িচিকৎসার একটি

মৗিলক নীিত হল "প্রথমত কানও ক্ষিত করেবন না" এবং সটা সাংবািদকতার ক্ষেত্রও প্রেযাজ্য।
কািভড-১৯ এর সংবাদদাতােদর ক্ষেত্র এই নীিতটি হেব: প্রথমত কানও ক্ষিত করেবন না - িনেজর। অেন্যরও কানও
ক্ষিত করেবন না।

যুদ্ধ, সংঘাত এবং দুেযর্শােগর সংবাদ পৗঁেছ দয়ার ক্ষেত্র সাংবািদকরা িবেশ্বর চাখ এবং কান িহেসেব কাজ কেরন, আর
প্রায়শই তােদর িবপেদর
স
ম◌্মুখীন হেত হয়। সেক্ষেত্র তােদর িনেজেদর এবং তােদর সম্পাদক বা নটওয়াকর্শ েক িকছু কেঠার িসদ্ধান্ত িনেত হয়। কািভ
িবপজ্জনক, তেব এই িবপদটা সবসময় চােখ দখা যায় না। যুেদ্ধর সংবাদ দয়ার ক্ষেত্র িকছু িনয়ম মেন চলা হয়।
কািভড-১৯ এর সংবাদ পিরেবশেনর ক্ষেত্র িনরাপদ সাংবািদকতা এবং "প্রথমত কানও ক্ষিত করেবন না"
সাংবািদকতার অেনকগুিল িনয়মই নতু নভােব সংজ্ঞািয়ত করা হেচ্ছে। কারণ কািভড-১৯ এর সংবাদ িরেপাটর্শ করার
সােথ অন্যান্য দুেযর্শােগর সংবাদ বা অন্যান্য মহামারীর সংবাদ িরেপাটর্শ করার অেনক পাথর্শক্য রেয়েছ। একটা হািরেকন
সম্পেকর্শ সংবাদ পিরেবশেনর সময় বিশরভাগ িবপদ এবং প্রভাবগুেলা স্পষ্ট এবং দৃশ্যমান থােক। এইচআইিভ-র মেতা
অন্যান্য ভাইরাসঘটিত সংক্রমেণর ক্ষেত্র সাংবািদক বা তােদর সংস্পেশর্শ আসা ব্যিক্তিেদর ব্যিক্তিগত সুরক্ষা ঝুঁ িকেত পেড়
না। কািভড-১৯ এর ক্ষেত্র পিরিস্থিত িকন্তু িভন্ন এবং এই ভাইরাস কীভােব ছড়ায় সই সম্পেকর্শ রাজ নতু ন নতু ন
তথ্য জানা যােচ্ছে, তাই আমােদর এই িবষয়গুেলা িবেবচনা করেত হেব:

1.

১. অত্যাবশ্যক সবা: িকছু দেশ িমিডয়া এবং যাগােযােগর নটওয়াকর্শ গুিলেক "অত্যাবশ্যক সবার" মযর্শাদা দয়া
হেয়েছ। এর অথর্শ - অনুমিত বা স্বীকৃ িত থাকেল সাংবািদকরা দেশ লকডাউন চলাকালীনও চলােফরা করেত পারেবন
। সই ক্ষেত্র সুরক্ষা সম্পেকর্শ িসদ্ধান্ত নয়ার দািয়ত্ব গণ মাধ্যম সংস্থা এবং ব্যিক্তি, যমন িফ্রিল্যান্সে সাংবািদকেদর
ওপর বতর্শ ায়। িকছু সংবাদ সংস্থা যথাসম্ভব স্বল্প সংখ্যক কমর্তীেদর িনেয় কাজ চালােচ্ছে। অেনক সাংবািদক সুরক্ষা
সম্পিকর্শ ত পরামশর্শগুিল অনুসরণ করেত পারেছন এবং বািড় থেক কাজ করেছন, তেব
স◌্টু িডওেত প্রেযাজনা কমর্তী িহেসেব কাজ করা এবং সম্প্রচােরর ক্ষেত্র অেনক িকছু তমন স্পষ্ট নয়। এই কমর্তীেদর কীভ

2.

২. ব্যিক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জােমর চািহদা: সুরক্ষামূলক মাস্ক ব্যবহােরর ক্ষেত্র িবশ্বাসেযাগ্য সূেত্রর (িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
/িসিডিস) সাম্প্রিতক পরামশর্শ অনুসরণ করুন। িকছু জায়গায় হাসপাতােল মােস্কর অভাব থাকায় সরকার িসদ্ধান্ত
িনেয়েছ য, যেহতু মাস্ক প্রথম সািরর সহায়তা কমর্তী এবং স্বাস্থ্য কমর্তীেদর জন্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী, তাই এগুেলা
সাংবািদকেদর সরবরাহ করা হেব না।

3.

৩. সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রেহর একটি বপ্লিবক উপায়: িবজ্ঞান আমােদর বেল য কানও নগর, শহর বা দেশ যখন
কািভড-১৯ এর মেতা কােনা ভাইরাসঘটিত রাগ ছড়ায় তখন সকেলর জন্য "সামািজক দূরত্ব বজায় রাখা"
সুরিক্ষত থাকার সবেচেয় ভােলা কৗশল। ব্যিক্তি ও সংস্থার পাশাপািশ সাংবািদকরাও এই নতু ন বাস্তেবর সােথ
মািনেয় নয়ার জন্য উদ্ভাবনী পন্থা আিবষ্কার করেছ। এই উদ্ভাবনগুেলােক আরও ভােলাভােব কােজ লাগােনার জন্য
এখােন িকছু পরামশর্শ দয়া হল:

For more information, contact: covid-19@internews.org

●

টিিভ: িবষয়বস্তুই আসল। িপেক্সিল এবং ছিবর মান সম্পেকর্শ বিশ িচন্তা করেবন না। আইেসােলশেন জীবন,
ব্যবসার ক্ষেত্র ব্যবহৃত নতু ন নতু ন পন্থা, খািল রাস্তাঘাট ইত্যািদ সম্পেকর্শ প্রিতেবদন িদেত িবিভন্ন টিিভ
চ্যােনল সাধারণ মানুেষর থেক সংগৃহীত মাবাইল িভিডও যাচাই কের সম্প্রচার করেছ।

●

রিডও: সাক্ষাৎকার এবং আপনার সূেত্রর থেক পাওয়া সংবােদর জন্য যতটা সম্ভব ফান-ইন ফমর্শ্যাট এবং
ভেয়স রকিডর্শং ব্যবহার করুন।

●

অনলাইন প্রেযাজনা: এেক্ষেত্র য পন্থাগুেলা ব্যবহৃত হেচ্ছে তার অেনকগুিলই ইিতমেধ্য বশ পিরিচত। আপনার
শ্রাতােদর ধের রাখেত ঘটনার অগ্রগিত সম্পেকর্শ িবশ্বাসেযাগ্য ধারািববরণী িদেত থাকুন, যােত তা মানুেষর
মেন ছাপ ফেল।

●

ইন্টোরেনট ডটা এবং ভােলা ইন্টোরেনট সংেযােগ িবিনেয়াগ করুন - এবং আপনার সম্পাদক বা িযিন
প্রিতেবদেনর জন্য অথর্শায়ন করেছন তােক এেত সহায়তা করেত বলুন।

●

সাশ্যাল িমিডয়ােক যথাসম্ভব কােজ লাগান এবং আপনার দশর্শকেদর কােছ গল্প অথর্শপূণর্শ কের তালার জন্য
সংেযাগ তির করুন। সাশ্যাল িমিডয়া তেথ্যর একটি ভােলা উৎস এবং সটা কােজ লাগােনা যেত পাের।
সাশ্যাল িমিডয়ােত িবশ্বাসেযাগ্য ও প্রাসিঙ্গিক সূত্র এবং প্রভাবশালী ব্যিক্তিেদর (ইনফ্লুেয়ন্সোর) খুেঁ জ বর করুন
এবং আপনার গেল্প তােদর মন্তব্য যাগ করুন - সূেত্রর জন্য অবশ্যই কৃ তজ্ঞতাস্বীকার করেবন। দূর থেক
সংবাদ সংগ্রেহর ক্ষেত্র প্রচিলত সম্প্রচােরর পিরবেতর্শ স্কাইপ এবং জুেম রকডর্শ করা সাক্ষাৎকার, হায়াটসঅ্যাপ
ভেয়স বা িভিডও কল, ফসবুক ওয়াচ পাটির্শ ব্যবহার করা যেত পাের।

●

িচন্তাভাবনার মাধ্যেম যাগসূত্র তির করুন: দূর থেক, মুেখামুিখ যাগােযাগ ছাড়াই কাজ করা সাংবািদকেদর
িনজস্ব সৃজনশীলতা কােজ লাগােনা এবং প্রিতেবদেনর "অথর্শ ব্যাখ্যাকারীর" ভূ িমকা পালন করার এক গুরুত্বপূণর্শ
সুেযাগ এেন িদেয়েছ। এজন্য িচন্তাভাবনা, অন্তদৃর্শ িষ্ট এবং িবেশ্লিষণ যাগ করুন, ঘটনার তাৎপযর্শ ব্যাখ্যা করুন,
উপযুক্তি হেল তু লনামূলক আেলাচনা করুন এবং নতু ন অন্তদৃর্শ িষ্টর ক্ষেত্র অতীত অিভজ্ঞতা ও বক্তিেব্যর
প্রাসিঙ্গিকতা তু েল ধরুন। এই " যাগসূত্র স্থাপনকারী" সাংবািদকতার জন্য ঘটনাস্থেল উপিস্থত থাকার বা রাস্তায়
নামার প্রেয়াজন হয় না। আপনার কািহনী রসকষহীন বা অত্যিধক িবেশ্লিষণাত্মক হেত হেব তার কানও
মােন নই। যমন- দূর থেক সংগৃহীত সাক্ষাৎকার বা ফেটাগ্রােফর মেধ্য িচন্তাভাবনার মাধ্যেম যাগসূত্র গেড়
তু লেত পােরন।

●

উপের যমন বলা হেয়েছ সইভােব দূর থেক িবষয়বস্তু সংগ্রেহর সময় কবলমাত্র িবশ্বাসেযাগ্য এবং পিরিচত
সূত্র ব্যবহার করেবন।

●

িডিজটাল িবভাজনেক আরও গভীর করেবন না: যিদও গেবষণায় দখা গেছ য িবেশ্বর জনসংখ্যার প্রায়
৬০% ইিতমেধ্য অনলাইেন রেয়েছ ( দখুন
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview), তবু এমন উপায় ভাবুন যােত
যােদর তথ্য প্রেয়াজন, তােদর কউ বাদ না পেড়ন। উদাহরণস্বরূপ - যােদর কােছ স্মাটর্শেফান নই এবং যারা
অনলাইেন যান না তােদর তথ্য জানােনার জন্য দূরবতর্তী এলাকায় স্থানীয় রিডও স্টেশন বা কানও
যাগােযাগ নটওয়ােকর্শ র সােথ অংশীদািরত্ব করেত পােরন।

●

তথ্য আদান-প্রদােনর জন্য নাগিরক সাংবািদক ও সংিশ্লিষ্ট সুশীল সমাজ প্রিতষ্ঠান এবং িবশ্বস্ত অ্যাডেভােকটেদর
সােথ অংশীদািরত্ব গেড় তু লেত পােরন, তেব তােদর িনরাপেদ সংবাদ সংগ্রহ করার রীিতনীিতগুিল মেন চলেত
উৎসািহত করেবন।

·

·

৪. িডিজটাল সুরক্ষা বজায় রাখুন: বতর্শ মােন িডিজটাল সুরক্ষা আেরকটি িবশ্বব্যাপী উেদ্বিগ হেয় উেঠেছ যা তীব্র
হুমিকর মুেখ রেয়েছ কারণ সুিবধাবাদী িকছু মানুষ (যারা আপনার ডাটা এবং পাসওয়াডর্শ চু ির করেত চায়)
কািভড-১৯ সম্পিকর্শ ত সংবােদর প্রিত ক্রমবধর্শমান আগ্রহ এবং ভয়েক কােজ লাগােচ্ছে। কিমটি টু প্রােটক্ট
জানর্শািলেস্টের এই িনেদর্শ িশকায় আপনার (নতু ন) দূরবতর্তী অিফসেক কীভােব সুরিক্ষত করা যায়, কীভােব আরও
িনরাপদ উপােয় যাগােযাগ করা যায় এবং িফিশং প্রেচষ্টার থেক সুরিক্ষত থাকা যায় তা তু েল ধরা হেয়েছ।
এখােন দখুন: https://cpj.org/2020/04/cpj-safety-advisory-digital-security-covid19.php
৫. অপরাধ থেক িনরাপদ থাকুন: বতর্শ মােন অেনক অিনশ্চয়তার কারেণ সাধারণ িনরাপত্তাহীনতা আরও বৃিদ্ধ
পেয়েছ: বিশ্বক বাজারগুিল প্রচন্ড চােপর মেধ্য রেয়েছ এবং স্থানীয় বাজারগুিল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হেয়েছ।
ছাট ব্যবসাগুেলা বন্ধ হেয় যােচ্ছে এবং বহু মানুষ বকার হেয় পেড়েছ এবং বকার হেয় পড়েব। অেনক
ক্ষেত্রই, যখােন সাধারণত িনরাপত্তার প্রেয়াজন হয়, সখান থেক িনরাপত্তা অন্যত্র সিরেয় নয়া হেয়েছ, এজন্য
অপরাধ বৃিদ্ধর সম্ভাবনা দখা িদেয়েছ। হতাশা এবং চরম দািরে ্যর কারেণ অপরাধ ও সিহংসতা বেড় যেত
পাের। এই সব কারেণ সতকর্শ থাকা এবং আপনার শারীিরক িনরাপত্তার ক্ষেত্র আরও সাবধান হওয়া প্রেয়াজন।
মেন রাখেবন, কানও গল্পই আপনার জীবেনর চেয় বিশ মূল্যবান নয়।
৬. ধীরিস্থরভােব কাজ করুন: #NoSourceNoForward: স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংবােদর ব্যাপাের কবল িবশ্বাসেযাগ্য,
িনভর্শ রেযাগ্য এবং আনুষ্ঠািনক সূেত্রর কাছ থেক পরামশর্শ নেবন এবং একমাত্র তমন সূেত্রর সংবাদই শয়ার
করেবন। প্রতারকরা িদন িদন চালাক হেয় উঠেছ ( যমনটা সবসময় হেয় থােক) এবং তারা বাতর্শ ার শুরুেত
"এইমাত্র জনস হপিকন্সে িবশ্বিবদ্যালয় ( জএইচইউ) এই সারসংেক্ষপ পাঠিেয়েছ..." মেতা মুখবন্ধ যাগ করেছ।
আমােদর অংশীদারেদর একটু ভেব কাজ করার কথা মেন কিরেয় িদেত হেব: জএইচইউ কন সারসংেক্ষপ
পাঠােত যােব যখােন তারা ইিতমেধ্যই িনেজেদর সাইেটর মাধ্যেম এত অসাধারণ ও সহজেবাধ্য তথ্য প্রকাশ
করেছ। https://hub.jhu.edu/novel-coronavirus-information/
আরও দখুন: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index.html
https://www.afro.who.int/news/who-coronavirus-disease-2019-covid-19-resources-and-information

৭. মানিসক স্বাস্থ্য: আপনার িনেজর, আপনার পিরবার, বন্ধুবান্ধব এবং অংশীদারেদর প্রিত একটি দািয়ত্ব। কািভড
-১৯ িনেয় িচন্তা চরম মানিসক চাপ তির করেছ এবং ভিবষ্যৎ, আমােদর িনেজর স্বাস্থ্য এবং িপ্রয়জনেদর
স্বােস্থ্যর ব্যাপাের আমােদর অিনশ্চয়তা এবং আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত কের তু লেছ। সই সােথ এই িবশাল পিরবতর্শ ন,
সকেলর থেক িবিচ্ছেন্ন হেয় থাকা এবং সংবােদ প্রিতিনয়ত শাকাবহ ঘটনার িমিছল মানিসক চাপ বািড়েয়
িদেচ্ছে। আমরা পিরবােরর কানও সদস্যেক হারােত পাির এবং অন্যান্য রােগর িচিকৎসায় িবলেম্বর কারেণ
অসুস্থ হেয় পড়েত পাির। এই তািলকার শষ নই। এ ধরেনর পিরিস্থিতেত মানুষ িহেসেব হতাশাগ্রস্ত ও উিদ্বিগ্ন
হওয়াটা স্বাভািবক। কািভড-১৯ এর মেতা সংকেটর কারেণ য মানিসক স্বাস্থ্য সমস্যা তির হয়, সই িবষেয়
িবেশ্বর সরা িনেদর্শ শনাগুিল দখুন, যমন- িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা:

এবং
এমএনএইচ: এবং
দ্য কাটর্শার সন্টোর:
●
সংকেটর আেগই স্থানীয়ভােব উপলব্ধ সহায়তাগুিলর ( যমন কাউেন্সেিলং গ্রুপ) ব্যাপাের জেন রাখুন এবং
অংশীদারেদর জানান
●
কািভড-১৯ থেক িবরিত িনন!
●
িপ্রয়জনেদর সােথ যাগােযাগ করুন
আমােদর কাযর্শকলাপ কতটা িনরাপদ/অিনরাপদ তা পরীক্ষা করার জন্য এখােন একটি সহজ ও কাযর্শকর ঝুঁ িক
মূল্যায়েনর পদ্ধিত দয়া হল:

পুরস্কার বনাম ঝুঁ িক: আমরা য ঝুঁ িক িনিচ্ছে তার চেয় িক কােজর মূল্য বশী? যিদ
না হয়, আমরা ঝুঁ িক নব না।
যখন আমরা িনেজর বািড়র জীবাণুমক্তি
ু পিরেবশ ছেড় বাইের যাই, তখন এমন জায়গায় যেত পাির যখােন
হয়ত ভাইরাস রেয়েছ, যিদও চােখ দখা যােচ্ছে না।

িনেজর এবং আমােদর টিেমর স্ব-মূল্যায়ন:
১. আমােদর বয়স কত, আমরা িক ঝুঁ িকগ্রস্ত বয়েসর মেধ্য পিড়?
২. আমােদর িক এমন অন্যান্য অসুস্থতা রেয়েছ যা আমােদরেক আরও ঝুঁ িকগ্রস্ত কের তােল?
৩. আমােদর মানিসক অবস্থা এখন কমন? সেবমাত্র অত্যন্ত মমর্শঘাতী কানও কািহনী িনেয় কাজ কের থাকেল,
এই মুহূেতর্শ এই অ্যাসাইনেমেন্টে কাজ করার মেতা মানিসক অবস্থা িক আমােদর আেছ?
৪. আমরা িক প্রিতেবদেনর িবষয়বস্তু িনেয় পযর্শাপ্ত গেবষণা কেরিছ এবং আমরা িক করেত চেলিছ ঠিকমেতা
বুঝেত পেরিছ?

কািহনীর পিরেবেশর মূল্যায়ন:
১. আমরা য পিরেবেশ কাজ করব সটা িক সামািজক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যেথষ্ট বড় এবং িনরাপদ?
২. সই জায়গায় কতজন মানুষ থাকেব?
৩. সই জায়গায় িক হ্যান্ড স্যািনটাইজার, সাবান ও হাত ধায়ার জন্য বিসন আেছ?
৪. পিরবহেনর মূল্যায়ন করুন: আমরা সখােন কীভােব যাব? আমরা িক িনেজরা গািড় চািলেয় যাব, নািক
ট্যািক্সি বা অ্যােপর সাহােয্য ক্যাব ভাড়া নব? আমরা িক গণপিরবহেন যাব? যিদ তাই হয়, আমােদরেক িনেজর
সুরক্ষার িবিধগুেলা মেন চলেত হেব।

বািড় িফের কী করণীয়:
১. আপিন কীভােব দূিষত িজিনসগুিল ফলেবন? আপিন িক িনেজেক জীবাণুমক্তি
ু করার কানও িনয়মানুগ
পদ্ধিত অনুসরণ কেরন?
২. এটার জন্য অবশ্যই একটা যৗিক্তিক এবং িনয়মানুগ পদ্ধিত অনুসরণ করেবন, নয়ত পুনরায় দূষেণর ঝুঁ িক
থেক যােব।
উদাহরণ: বািড়েত িফের আেগ আপনার হাত ধুেয় ফলুন বা স্যািনটাইজ করুন। তারপের আপনার
সরঞ্জামগুিল মুছুন এবং বাইের ব্যবহৃত সমস্ত িডভাইস পিরষ্কার করুন। তারপের আপনার কােজর কাপড়
ছেড় তা ধুেয় ফলুন। অন্য কানও িকছু স্পশর্শ না কের সাজা গাসল করেত চেল যান।
এই পদ্ধিত সম্পেকর্শ পুনরায় িচন্তাভাবনা করুন। এটিেক যৗিক্তিক হেত হেব।
উপেরর #৩ নম্বর পরামশর্শ ব্যবহার কের সংবাদ প্রিতেবদন তির করা যায় িকনা তা িনেয় আবার িচন্তা
করুন।

