ความปลอดภัยของคุณในฐานะ
นักขาวผูรายงานสถานการณ
ของโควิด-19
.

"เหนือสิ่งอื่นใด หามทําใหเกิดอันตราย" คือหลักพื้นฐานทางการแพทย และแนนอนวามันคือพื้นฐานของการเขียน
ขาวดวย สําหรับนักขาวผูดูแลเรื่องโควิด-19 คําเตือนนี้คือเหนือสิ่งอื่นใด หามทําใหเกิดอันตราย - ตอตัวเอง และก็ตอง
หามทําใหเกิดอันตรายตอผูอื่นดวย
ในการรายงานขาวเกี่ยวกับสงคราม ความขัดแยง และภัยพิบัติ เหลานักขาว ผูเปรียบเสมือนตาและหูของคนทั่วโลก
มักตองเผชิญกับอันตราย และพวกเขา และบรรณาธิการหรือกลุมเครือขายของพวกเขาก็ตองทําการตัดสินใจที่ยาก
ลําบาก ขอบเขตที่เพิ่มเติมของสถานการณโควิด-19 คือการติดตอสื่อสารที่เหลานักขาวรูสึกวาตนตองทําเพื่อรายงาน
ขาวนั้นอันตราย และภัยอันตรายนั้นอาจไมสามารถมองเห็นไดอีกดวย ในการรายงานสถานการณสงคราม กฎบางขอ
ไดถูกนํามาใช ในการรายงานสถานการณโควิด-19 พวกเรากําลังใหคําจํากัดความใหมเกี่ยวกับกฎในการรายงาน
ขาวอยางปลอดภัยหลายขอ เชน "เหนือสิ่งอื่นใด หามทําใหเกิดอันตราย" เพราะวาการรายงานสถานการณโควิด-19
นั้นไมใชทั้งการรายงานภัยพิบัติหรือโรคระบาดอื่น ๆ ในการรายงานขาวเกี่ยวกับพายุเฮอริเคน ภัยอันตรายและผลก
ระทบสวนมากจะมีความชัดเจน และสามารถมองเห็นได การรายงานขาวเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ เชน HIV ไม
ทําใหเกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัยของทั้งตัวนักขาวเองและผูอื่นที่ติดตอกับนักขาวผูนั้นดวย โควิด-19 นั้นแตก
ตางออกไป และขอมูลเกี่ยวกับการแพรกระจายของไวรัสก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ ดังนั้นเราจึงตองหยุดชั่ว
ขณะเพื่อพิจารณาถึงเรื่องตาง ๆ ดังนี้

1.

การบริการที่จําเปน ในบางประเทศ สื่อมวลชนและเครือขายการสื่อสารไดถูกระบุใหเปน "การบริการที่จําเปน" นี่
หมายความวา – ดวยความยินยอมหรือการรับรองคุณภาพ – นักขาวสามารถเดินทางได แมประเทศจะอยูระหวาง
การล็อกดาวน นี่เปนความรับผิดชอบในสวนของสื่อมวลชน ทั้งเครือขายและตัวบุคคล เชน นักขาวอิสระ ที่ตองทํา
การตัดสินใจที่จําเปนเกี่ยวกับความปลอดภัย บางหองขาวดําเนินการดวยจํานวนพนักงานที่นอยที่สุดที่จะเปนไป
ได นักขาวหลายคนสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําดานความปลอดภัย และปฏิบัติงานจากบานได แตก็ยังมีบริเวณ
กํ้ากึ่งอยูเกี่ยวกับพนักงานในสตูดิโอการผลิตและการเผยแพรขาว พวกเราจึงตองการรวบรวมวิธีปฏิบัติและคํา
แนะนํา เพื่อใหแนใจวาพนักงานเหลานั้นจะไมอยูในอันตราย

2.

การเรียกรองอุปกรณปองกันสวนบุคคล: ปฏิบัติตามคําแนะนําการปฏิบัติตนที่ไดรับจากแหลงที่นาเชื่อถือ เชน
องคการอนามัยโลก หรือ หนวยงานปองกันโรคติดตอ เกี่ยวกับเรื่องการใชหนากากปองกันโรค ในบางสถานที่
หนากากอนามัยเปนสิ่งที่ขาดแคลนในโรงพยาบาล อีกทั้งภาครัฐตัดสินใจที่จะไมจัดหาหนากากอนามัยใหกับเหลา
นักขาว โดยอางวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปวยและพนักงานทางการแพทยเปนลําดับแรก

3.

วิธีใหมในการรวบรวมขอมูลขาวสาร จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร พวกเรารูวา "การเวนระยะหางทางสังคม"
คือวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามไดในชวงการระบาดของโรคไวรัส เชน โควิด-19 ที่กําลังแพร
กระจายอยางรวดเร็วไปตามเมือง และประเทศตาง ๆ ในขณะที่องคกรและบุคคลตางมีความสรางสรรคในการปรับ
ตัวเขากับความเปนจริงนี้ เหลานักขาวก็ควรจะทําดวยเหมือนกัน นี่คือแนวคิดบางอยางที่อาจชวยสานตอความ
สรางสรรคเหลานั้น
For more information, contact: covid-19@internews.org

●

ทีวี - เนื้อหาคือพระราชา ไมตองกังวลมากเกี่ยวกับพิกเซลและคุณภาพของรูป สถานีโทรทัศนกําลังรวบรวม
ตรวจสอบ และกระจายวิดีโอที่ถูกถายโดยโทรศัพทมือถือของผูคนในโลกออนไลน เพื่อบอกเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับการแยกตัว การปฏิบัติตัวแบบใหมในที่ทํางาน ถนนที่วางเปลา และอื่น ๆ

●

วิทยุ: ใชการโฟนอิน หรือโทรศัพทเขา และการอัดเสียงของผูติดตอใหสัมภาษณใหมากที่สุด

●

การผลิตแบบออนไลน : การปฏิบัติหลายอยางเปนที่คุนเคยอยูแลว เลาเรื่องการแพรกระจายในวิธีที่นา
เชื่อถือและมีประสิทธิภาพตอไป เพื่อรักษากลุมผูชมเอาไว

●

ลงทุนกับขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ตที่มั่นคง – และขอบรรณาธิการหรือผูมอบหมายงานใหชวย
สนับสนุนในดานนี้

●

ใชประโยชนที่ดีที่สุดจากโซเชียลมีเดีย และสรางความสัมพันธเพื่อสรางคุณคาใหแกกลุมผูชม โซ
เชียลมีเดีย สามารถเปนแหลงขุมทรัพยที่ดีได สํารวจแหลงขอมูลและผูมีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียที่ตรง
ประเด็นและนาเชื่อถือ และสอดแทรกคอมเมนตของพวกเขาลงในขาวสารของคุณ – แจงถึงแหลงขอมูลนั้น
ๆ ดวย

●
การรวบรวมขาวสารทางไกลอาจตองบันทึกการสัมภาษณผานทาง Skype หรือ Zoom การวิดีโอคอลหรือ
โทรทางWhatsApp หรือฟงกชัน Watch Party ของเฟซบุค แทนการกระจายขาวแบบเดิม
·

สรางความเชื่อมโยงทางความคิด
การทํางานแบบเวนระยะหางซึ่งไมมีการติดตอสัมผัสกันโดยตรงเปน
โอกาสสําคัญที่เหลานักขาวจะสามารถใชความคิดสรางสรรคและทําหนาที่ของพวกเขาในฐานะ "ผูใหความ
หมาย" ได ผานการเชื่อมโยงความคิด ความเขาใจอยางถองแทและการวิเคราะห การเขาใจเหตุการณตาง
ๆ การเปรียบเทียบที่ตรงประเด็น และการสอดแทรกประสบการณหรือคําพูดในเนื้อหาเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ไดมากขึ้น

·

สําหรับการรายงานขาวแบบ "เชื่อมตอจุด" นี้ คุณไมจําเปนตองอยูในเหตุการณ หรือกลางถนน เรื่องราว
ขาวสารของคุณก็ไมจําเปนวาจะตองเปนขาวที่ขอมูลนอย หรือมีการวิเคราะหที่มากเกินไป สอดแทรกการ
เชื่อมโยงทางความคิดกับ:บทสัมภาษณหรือรูปถายที่ไดรับมาจากการทํางานแบบเวนระยะหาง เปนตน

สําหรับการรายงานขาวแบบ "เชื่อมตอจุด" นี้ คุณไมจําเปนตองอยูในเหตุการณ หรือกลางถนน เรื่องราว
ขาวสารของคุณก็ไมจําเปนวาจะตองเปนขาวที่ขอมูลนอย หรือมีการวิเคราะหที่มากเกินไป สอดแทรกการ
เชื่อมโยงทางความคิดกับ:บทสัมภาษณหรือรูปถายที่ไดรับมาจากการทํางานแบบเวนระยะหาง เปนตน
·
ใชแหลงขาวที่รูจักและเปนที่นาเชื่อถือเทานั้น ในขณะที่ทําการรวบรวมขอมูล ตามที่ไดกลาวไปเบื้องตน
· อยาทําใหการแบงแยกบนโลกดิจิทัลรุนแรงขึ้น ในขณะที่การวิจัยเสนอวา ประชากรโลกเกือบ 60%
สามารถเชื่อมตอออนไลนไดแลว (ดู https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
) ใหคิดหาวิธีที่จะไมกีดกันผูที่ตองการขอมูลที่คุณนําเสนอขึ้นมา รวมมือกับสถานีวิทยุสวนทองถิ่นที่หางไกล
หรือเครือขายการสื่อสาร ยกตัวอยางเชน การรับขอมูลสําหรับผูที่ไมมีสมารทโฟน และไมไดเชื่อมตอออ
นไลน
·
รวมมือกับนักขาวพลเมืองและซีเอสโอที่เกี่ยวของ และผูใหการสนับสนุนที่นาเชื่อถือ ในการแลกเปลี่ยน
เนื้อหา และใหการสนับสนุนพวกเขาในการรวบรวมขาวสารอยางปลอดภัยดวย

·

1.
รักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล ความปลอดภัยทางดิจิทัลคืออีกหนึ่งความกังวลระดับโลก ซึ่งกําลัง
ถูกคุกคามอยางรุนแรง ในเมื่อผูฉวยโอกาส (ผูที่ติดตามขอมูลและรหัสผานของคุณ) กําลังหาประโยชนอยาง
ไมถูกตองจากความสนใจและความกลัวที่เพิ่มขึ้นในขาวสารเกี่ยวกับโควิด-19 คําแนะนําจากคณะกรรมการ
เพื่อปกปองนักขาวเนนยํ้าเกี่ยวกับวิธีการที่ทําใหสถานที่ทํางาน (ใหม) นอกออฟฟซปลอดภัย, วิธีการสื่อสารที่
ปลอดภัยมากขึ้น และวิธีการปองกันความพยายามในการฟชชิ่ง
โปรดดู: https://cpj.org/2020/04/cpj-safety-advisory-digital-security-covid19.php

2.

อยูใหปลอดภัยจากอาชญากรรม:ความไมปลอดภัยทั่วไปมีมากขึ้น จากความไมแนนอนจํานวนมาก:
ตลาดโลกไดรับแรงกดดันอยางรุนแรงและ ตลาดทองถิ่นอาจปดตัว ธุรกิจขนาดเล็กพังทลาย และหลายคน
กําลังจะเปนคนตกงานหรือเปนคนตกงานแลว ในหลายกรณี การรักษาความปลอดภัยเบี่ยงเบนออกจากสถาน
ที่ที่จําเปนจริง ๆ ดังนั้น อาชญากรรมจึงเพิ่มขึ้น ความไมพอใจและความยากจนแรนแคนอาจเพิ่มจํานวน
อาชญากรรมและความรุนแรง นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่จะตองระมัดระวัง และดูแลความปลอดภัยทางกายภาพ
ของคุณเปนพิเศษ อยางที่พวกเขาพูดไว ไมมีเรื่องใดที่มีคาพอที่จะเอาชีวิตเขาไปเสี่ยง

3.

มีความสุขุมรอบคอบ: #ไมมีแหลงที่มาไมฟอรเวิรดตอ:ปรึกษาและแชรขอมูลเฉพาะจากแหลงขอมูลที่
นาเชื่อถือและเปนทางการเทานั้น พวกที่ชอบแกลงคนอื่นฉลาดขึ้นทุกวัน (เหมือนที่เคยเปนมาตลอด) ตัวอยาง
เชน ในตอนนี้พวกเขาออกตัววา "มหาวิทยาลัยจอหนฮอปสกินส (JHU) เพิ่งจะสงบทสรุปนี้ ..." ฯลฯ พวกเรา
จําเปนตองเตือนพันธมิตรใหหยุดและคิด: ทําไม JHU จะตองเขียนขอสรุปนี้ ในเมื่อพวกเขามีทรัพยากรที่ยอด
เยี่ยมและงายตอการติดตามอยูแลวที่เว็บไซตของพวกเขา:
https://hub.jhu.edu/novel-coronavirus-information/
ดูเพิ่มเติม: CDC และ WHO

4.

สุขภาพจิต: หนาที่ตอตนเอง, ครอบครัว, เพื่อน และพันธมิตร โควิด-19 อาจรุนแรงมากและทําใหเรา
รูสึกถึงความไมแนนอนและความกลัวเกี่ยวกับอนาคตและเกี่ยวกับสุขภาพของเราและของคนที่เรารัก และมีค
วามเครียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย, การแยกตัว และเรื่องเศราในหัวขอขาวที่ดูเหมือนไมรูจักจบสิ้น
ครอบครัวของเราอาจประสบความสูญเสีย สุขภาพของเราอาจแยลงจากความลาชาในการไดรับการรักษา
ปญหาสุขภาพอื่น ๆ รายการยังมีตอไป เปนธรรมดาของมนุษยที่จะรูสึกสิ้นหวังและกังวลภายใตสถานการณ
เชนนี้ ดูคําแนะนําที่ดีที่สุดในประเด็นดานสุขภาพจิตที่มาจากภัยพิบัติเชน โควิด-19 เชน WHO: และ
MHN: และ
The Carter Center: ·
กอนจะมีวิกฤติ สอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของชุมชนที่หาได (เชน กลุมใหคํา
ปรึกษา) และทําใหพันธมิตรรับทราบในเรื่องนี้
พักจากโควิด-19บาง!
ติดตอคนที่คุณรัก

·
·

นี่คือการประเมินความเสี่ยงที่มีประโยชนที่คุณสามารถใชตรวจสอบความปลอดภัย/
ความไมปลอดภัยจากการกระทําของเรา:

ความเสี่ยงกับสิ่งที่ไดรับ: งานที่ไดรับคุมคากับความเสี่ยงที่เราจะเผชิญหรือไม? ถาหากไม เราจะไมรับงานนั้น
เมื่อ เราออกจากบานของเราที่เปนพื้นที่ปดและปลอดเชื้อ นั่นหมายถึงเรากําลังเขาสูพื้นที่ที่มีไวรัส แตมองไม
เห็น
การประเมินตนเองของเราและทีมของเรา:
1. พวกเราอายุเทาไร และเราอยูในกลุมอายุที่เสี่ยงหรือไม?
2. เรามีโรคประจําตัวที่ทําใหเราเสี่ยงมากขึ้นหรือไม?
3. ศูนยเฮดสเปซของเราในเวลานี้อยูที่ไหน? ถาเราจําเปนตองดําเนินการกับเรื่องที่ทําใหจิตใจบอบชํ้า พวก
เรามีศูนยเฮดสเปซที่จะทํางานนี้หรือไม?
4. เราไดทําการคนควาเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะทํามากพอหรือไม และเรารูวาเราจะนําตัวเองเขาไปยุงเกี่ยว
กับอะไรหรือไม?
ประเมินสภาพแวดลอมของเรื่องราว:
1. สภาพแวดลอมที่เรากําลังเขาไปมีขนาดใหญและปลอดภัยเพียงพอที่จะรักษามาตรการเวนระยะหางทาง
สังคม เพื่อใหทํางานใหแลวเสร็จหรือไม?
2. มีคนในพื้นที่จํานวนเทาใด?
3. พื้นที่มีนํ้ายาลางมือ อางลางมือพรอมสบูหรือไม?
4. ประเมินเกี่ยวกับการเดินทาง: เราจะไปที่นั่นไดอยางไร? เราจะขับรถไปเอง จะเรียกแท็กซี่ หรือใชบริการ
รถยนตจากแอพพลิเคชั่น? เราจะใชระบบขนสงสาธารณะหรือไม? ถาใช เราตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันตัวเอง
จะตองทําอยางไรเมื่อคุณกลับถึงบาน:
1. คุณจะทิ้งวัตถุปนเปอนอยางไร? คุณมีกระบวนการที่เปนระบบเพื่อกําจัดสิ่งปนเปอนดวยตัวคุณเองหรือไม?
2. ทําใหแนใจวามีการพัฒนากระบวนการที่สมเหตุสมผลและเปนระบบสําหรับเรื่องนี้ มิฉะนั้นจะมีการปน
เปอนอีกครั้ง
ตัวอยาง:เมื่อคุณเขาบานของคุณ ลางหรือทําความสะอาดมือ หลังจากนั้น เช็ดทําความสะอาดเครื่องมือของ
คุณ และทําความสะอาดอุปกรณทุกชิ้นที่ใชในภาคสนาม หลังจากนั้นถอดเสื้อผาที่ใชทํางานและซักเสื้อผา
นั้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งอื่น และตรงไปอาบนํ้า
คิดอีกครั้งเกี่ยวกับระบบ ตองสมเหตุสมผล
คิดอีกครั้งเกี่ยวกับวิธีการที่คุณนาจะใชเพื่อจัดทําเรื่องราวโดยใชเคล็ดลับใน #3 ขางตน

