
க ொவிட்-19 ந ொய்  ொல ட்டத்தில் பணிபுரியும் ஊட வியலொளர் ள்  

மற்றும் சி.எஸ்.ஒ. (CSO) எனப்படும் கபொது சமூ  
அமமப்புக் ொன பொது ொப்பு வழி ொட்டி 

  

மலேசியாவில் அமல்படுத்தப்பட்டு வரும் மீட்பு நிலேக்கான கட்டுப்பாட்டு 
ஆலை (ஆர்.எம்.சி.ஒ) காேகட்டத்தில், ஜூன் 10-ஆம் லததி ததாடங்கி ஆகஸ்ட் 
31-ஆம் லததி வலை, பைி நிமித்தமாக மாநிேங்கள் கடந்து தசல்ேவும், 
உள்ளூர் சுற்றுோ நடவடிக்லககளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 
காேகட்டத்தில் மதிப்படீுகள் மற்றும் குறிப்பாகக் களத்தில் தசய்திகள் 
லசகரிக்கும் பைிகலளப் பகுதி லநை ஊடகவியோளர்கள், ஊடக நிறுவனங்கள் 
மற்றும் சி.எஸ்.ஒ-க்கள் மீண்டும் ததாடங்குவார்கள். எதிர்வரும் மாதங்களில், 
மாநிேங்களுக்கு இலடயிோன நடமாட்டம் மற்றும் சமூக ததாடர்பு 
நடவடிக்லககள் அதிகரிக்கும் என்பதால், தகாவிட்-19 லமலும் பைவுவதற்கு 
ஊடகவியோளர்கள் காைைமாக அலமந்து விடக் கூடாது என்பலத 
உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ளவும், அலத லநைத்தில் 
அவர்கலள பாதுகாத்துக் தகாள்ளவும், பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் அவசியம் 
லமற்தகாள்ளப்படலவண்டும்.  

 
சமூக நடவடிக்லககளில் உடல் பாதுகாப்பு மற்றும் இடர் குலறப்பு எனும் 
தலேப்பில், ஜூலே 9-ஆம் லததி மலேசியாவில் தசயல்படும் இந்தடர்நியூஸ் 
ஏற்பாட்டில் நலடதபற்ற வலேயைங்கத்தில் முன்லவக்கப்பட்ட வழிக்காட்டி 
பின்வருமாறு.  
 
 

எளிலமப்படுத்தப்பட்ட இந்த வழிக்காட்டி மூன்று முக்கிய பகுதிகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

1. திட்டமிடல் மற்றும் ஏற்பாடுகள்: உங்கலளயும் மற்றவர்கலளயும் பாதுகாப்பாக 

லவத்திருத்தல் 
2. லவலேயில் (தசய்தி லசகரித்தல்) இருக்கும்லபாது உங்கலளக் கவனித்துக் 

தகாள்ளுங்கள் 
3. லவலே முடிந்த பிறகும்  உங்கலளக் கவனித்துக் தகாள்ளுங்கள் 

 

 

 

 



 

 

I. திட்டமிடல் மற்றும் ஏற்பொடு ள்: உங் மளயும் மற்றவர் மளயும் 

பொது ொப்பொ  மவத்திருத்தல் 

 

எந்ததவாரு சூழ்நிலேக்கும் அல்ேது நிகழ்விற்கும் தயாைாக இருப்பது முக்கியம். 

அதற்கான சிறந்த வழி, பைிக்குச் தசல்வதற்கு முன் அபாயங்கலள மதிப்பிடுவது. 

பின்வரும் லகள்விகளுக்குப் பதிேளிப்பதன் மூேம், நீங்கள் தசய்தி லசகரிக்கும் 

தளத்திற்குச் தசல்லும்லபாது நீங்கள் எதிர்தகாள்ளும் ஆபத்து அளலவ 

தீர்மானித்து அந்த இடத்திற்குச் தசல்வலத ததாடைோமா லவண்டாமா என்று 

இறுதி முடிலவ எடுக்க முடியும். 
 
 

1. தகாவிட்-19 லநாய் ததாடர்புலடய எந்தவிதமான தசய்திலய நீங்கள் 
லசகரிக்கப்லபாகிறரீ்கள்? அது ஆபத்தானதா? 
 
2. அச்தசய்தி எவ்வளவு முக்கியமானது மற்றும் அவசைமானது? ஏன்?  
 

3. மலேசியாவின் எந்தப் பகுதிக்குச் தசய்தி லசகரிக்க நீங்கள் தசல்ேப் 
லபாகிறரீ்கள்? லநாய்த்ததாற்றுகளின் எண்ைிக்லக அல்ேது 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ைிக்லக அடிப்பலடயில் இது அதிக ஆபத்துள்ள 

பகுதியா? இப்பகுதியில் லபாதுமான மருத்துவ லசலவ உள்ளதா? 

 

4. நீங்கள் யாலைச் சந்திப்பரீ்கள் அல்ேது லபசுவரீ்கள்? முதியவர்கள் லபான்று 

ததாற்றுலநாய்களால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களா? கர்ப்பிைிப் தபண்களா? 
பழங்குடி சமூகத்லதச் லசர்ந்தவர்களா? உங்களுக்கு தகவல் தகாடுப்பவருக்கு 
லநாய்த் ததாற்று இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? கண்காைிப்பில் இருப்பவைா? 

 

5. தசய்தி லசகரிக்க உடல் மற்றும் மனரீதியாக எவ்வாறு நீங்கள் 
தயார்நிலேயில் உள்ளரீ்கள் (சுகாதாை பிைச்சிலனகள் எதுவும் இல்லே, தவறாமல் 

உடற்பயிற்சி தசய்வது, சுகாதாை பாதுகாப்பு தநறிமுலறகள்) ? 

 

6. என்ன பாதுகாப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகைைங்கலள நீங்கள் 
தகாண்டு வை லவண்டும்? 

 
 
 
 
 



 

உங்கள் இடர் மதிப்படீ்லட நீங்கள் முடித்த பிறகு, பயைத்திற்கு முன் பிற 

பாதுகாப்பு அம்சங்கலள நிலனவில் தகாள்ளுங்கள்: 

 
 

 லமாட்டார் வாகனத்லதப் பயன்படுத்தும் லபாது அது பாதுகாப்பாக 
இருக்கிறதா என்பலத உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள். 

 

 லசார்வாக, தூக்கத்தில் அல்ேது உடல்நிலே சரியில்ோமல் வாகனம் ஓட்ட 

லவண்டாம் (வாடலக ஓட்டுநருக்கும் தபாருந்தும்). 

 

 தசஞ்சிலுலவச் சங்கம் அல்ேது தசம்பிலற, ஆம்புேன்ஸ் லசலவகள், ஊடக 

ஆதைவு குழுக்கள், வாகனம் பழுதுபார்ப்பது லபான்ற அவசைக்காே 

லசலவகளின் ததாடர்பு பட்டியலே உடன் லவத்திருங்கள். 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
லநாய்த்ததாற்றால் பாதிக்கப்படுவலதத் தவிர்க்கவும் அல்ேது மற்றவர்களுக்குத் 

ததாற்று ஏற்படுவலதத் தவிர்க்கவும், முதேில், தசய்தி லசகரிக்கும் இடத்தில் 
சுகாதாை பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலளக் கண்டறிவது நல்ேது. அது குறித்துச் 
சரியான தகவல்கள்  ததரியாவிட்டால் ததாடை லவண்டாம். அதிக ஆபத்துள்ள 

சிே பகுதிகள்: 

 
 

 மருத்துவமலனகள், சுகாதாை வசதிகள் அல்ேது தனிலமப்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிகள். 

 

 சவக்கிடங்கு, தகனம் தசய்யும் இடம், பிைவலற. 
 

 முதிலயார் இல்ேங்கள்  (வயதானவர்கள் ததாற்றுலநாயால் அதிகம் 

பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பலத நிலனவில் தகாள்ளுங்கள்). 
 

 லநாய்வாய்ப்பட்டவர் அல்ேது கர்ப்பிைி இருக்கக்கூடிய தனியார் 

குடியிருப்புகள். 
 

 பழங்குடி சமூகத்தினர் குறிப்பாகச் சிறிய குழந்லதகளுடன் 
இருப்பவர்கள். குறிப்பாக இயற்லகயான லநாய் எதிர்ப்புச் சக்திலய 
தகாண்டிருக்காத இவர்கள் தபாதுவாக மற்றவர்களுடன் ததாடர்பு 
தகாண்டிருந்தால், ததாற்று லநாய்களுக்கு எளிதாகப் 

பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள். 
 

 அதிகமான வடீுகள் இருக்கும் குடிலச பகுதிகள். அங்லக ததாடுலக 
இலடதவளி சாத்தியமற்றது. 

 
 தபாதுவாக தநரிசோக இருக்கும் சிலறச்சாலேகள் அல்ேது தடுப்பு 

லமயங்கள். 

 

 அதிகாரிகள் நிர்ையித்த சுகாதாை பாதுகாப்பு தநறிமுலறகள் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுங்கள். 

 
 
 
 



 
 
 

II. லவலேயில் (தசய்தி லசகரித்தல்) இருக்கும்லபாது உங்கலளக் 

கவனித்துக் தகாள்ளுங்கள்  

 

தசய்திலயச் லசகரிக்க அல்ேது ஒரு திட்டத்லத மதிப்பிடுவதற்கு நீங்கள் 

தளத்தில் இருக்கும்லபாது நிலனவில் தகாள்ள லவண்டிய சிே முக்கிய அம்சங்கள்: 

 

 புறநகர் பகுதிகளில் தசய்தி லசகரிக்கும் லபாது கூடுதல் கவனமாக 
இருங்கள். ஏதனனில் அப்பகுதிகளில் கிருமித் ததாற்லற பைப்பக்கூடும் 
என்று அங்லக வசிப்பவர்கள் அச்சம் தகாள்ளக் கூடும்.தவளியிேிருந்து 

வருபவர்கலள எதிர்க்கக்கூடிய குடியிருப்பாளர்கலள எவ்வாறு 

லகயாள்வது என்பலத அறிக. அவர்களின் உைர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து 

சமூகத் தலேவர்கள் மற்றும் தபரியவர்களுடன் இலைந்து 
பைியாற்றுங்கள். எதிர்ப்பு இருந்தால் பின்வாங்கவும். 

 

 காவல்துலற அல்ேது அதிகாரிகள் தபாது முடக்கம் நடவடிக்லககலள 

எவ்வாறு தசயல்படுத்துகிறார்கள் என்பதில் விழிப்பாக இருங்கள். நீங்கள் 

இருக்கும் இடம் அல்ேது சூழேில் உள்ள அச்சுறுத்தல்கலள 

மதிப்பிடுவதற்கு விழிப்புடன் இருங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 

தனிலமப்படுத்தப்பட்ட லசாதலனச் சாவடிகளில் லபாலீஸ் அதிகாரிகளின் 
நடத்லதகலளப் பாருங்கள். அவர்கள் நிதானமாக, மரியாலதயுடன் அல்ேது 
முைட்டுத்தனமான இருக்கிறார்களா? 

 
 

 முடிந்தவலை உங்கள் லநர்காைல்கலள ஒரு திறந்ததவளியில் 

நடத்துங்கள். லநர்காைலே உள்பகுதியில் தசய்ய லவண்டும் என்றால், 
ஜன்னல்கள் தகாண்ட இடத்லதத் லதர்வுதசய்க. லதலவப்பட்டால், 
இலடதவளிலயக் கலடப்பிடிக்க, குைல் பதிவு கருவிகலள தசல்ஃபி 
கம்பிகளில் (SELFIE STICKS) தபாருத்திக் தகாள்ளோம். நகர்ப்புறங்களில் 

உள்ளவர்கள் இந்த நலடமுலற குறித்துத் ததரிந்து லவத்திருக்கோம். 
ஆனால் கிைாமப்புற புறங்களில், நீங்கள் லநர்காைல் தசய்யும் நபர் முகக் 
கவசம் அைிய வில்லே என்றால் இது குறித்து நீங்கள் ததளிவுபடுத்த 

லவண்டியிருக்கும். உங்களிடம் முகக் கவசம் இருந்தால் அந்நபருக்குக் 
தகாடுங்கள். 

 



 
 

 தைாக்கப் பைத்லதப் பயன்படுத்துவலதத் தவிர்க்க முயற்சி தசய்யுங்கள் 

மற்றும் உங்கள் பைப்லப/ (கிதைடிட் கார்ட்டுகலள) பைப்பட்டுவாடா 
அட்லடகலளக் கிருமிநாசினி ததளித்து சுத்தம் தசய்யுங்கள். 

 
 சிே துைிகலள விட, ஃதபரிக் (FABRIC) வலக துைிகள் சுத்தம் 

தசய்வதற்கு எளிதாக இருப்பதால் நீங்கள் அைிய லவண்டியவற்லறக் 

கவனமாகத் லதர்வு தசய்யவும். நீண்ட லநைத்திற்கு பைியிேிருந்தால், 
அந்நாள் முடிவில் நீங்கள் புதிய உலடலய மாற்ற லவண்டியிருக்கும். 
உேர்ந்த உலடகள் கழுவவும் உேைவும் எளிதானலவ. 

 
 நீங்கள் நிகாப் (NIQAB) அைிந்தால், அடியில் ஒரு முககவசத்லத அைிந்து 

தகாள்ளுங்கள். நிகாப் ஒரு உலறயாக மட்டுலம இருக்கும் மற்றும் 

முகக்கவசங்கள் லபான்ற பாதுகாப்பு அம்சங்கலளக் 

தகாண்டிருக்கவில்லே. 
 

 முகக்கவசங்கள் - நீங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய முகக்கவசங்கலள 
பயன்படுத்துகிறரீ்கள் மற்றும் ஒரு நாளுக்கு லமல் பைியில் இருந்தால், 

ஒன்றுக்கும் லமற்பட்ட முகக்கவசங்கலள எடுத்துச் தசல்லுங்கள். 
பயன்படுத்தப்பட்ட முகக்கவசங்கலள லசகரிக்க, மூடும் வசதி தகாண்ட 
லபலயப் பயன்படுத்துங்கள். பயன்படுத்தப்பட்ட முகக்கவசங்கலள 
அப்புறப்படுத்துவதற்கு முன்பு, அலத முலறயாக தநகிழிப் லபயில் 

லபாடுங்கள்.  
 

 கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் லநைத்தில் தபாது லபாக்குவைத்லதப் 

பயன்படுத்துவலதத் தவிர்த்து விடுங்கள். இறங்கிய பின் உங்கள் 

லககலளக்  கிருமி நாசினி தகாண்டு சுத்தப்படுத்துங்கள். 
 

 நிறுவனம் அல்ேது தனிப்பட்ட வாகனத்லதப் பயன்படுத்தினால், 

உங்களுடன் பயைிப்பவர்கள் சுகாதாைமாக இருப்பலத உறுதிப்படுத்திக் 

தகாள்ளுங்கள், குளரீ்ரூட்டி பயன்பாட்லடக் குலறத்து ஜன்னல்கலளத் 

திறந்து லவத்திருங்கள், முகமூடிகலள அைியுங்கள். சுகாதாை 

நிபுைர்களின் கூற்றுப்படி, திறந்த சூழேில் கிருமி சீக்கிைமாக அழிந்து 
விடும். 



 
 
 

 அடிக்கடி ஓய்வு எடுத்துக் தகாள்ளுங்கள். லசார்வு உங்கலளக் 

கவனக்குலறவாகவும் பாதுகாப்பு தநறிமுலறகலள மறக்கச் தசய்துவிடும். 

 

 எப்லபாதும் மாற்றுத் திட்டத்லத லவத்திருங்கள் (தவறு ஏதாவது 
ஏற்பட்டால், என்ன தசய்வது, யாலை ததாடர்பு தகாள்வது) 

 
 

III. நவமல முடிந்த பிறகும்  உங் மள (குடும்ப உறுப்பினர் மள) 
 வனித்துக் க ொள்ளுங் ள் 

 
 

தசய்தி லசகரிக்கும் தளத்திேிருந்து  நீங்கள் திரும்பும்லபாது சிே முக்கியமான 

நிலனவூட்டல்கள்: 

 

 வடீ்டிற்குள் நுலழவதற்கு முன், உங்கள் காேைிகலள அகற்றி, கிருமி 
நாசினி தகாண்டு சுத்தம் தசய்யுங்கள், நுலழவாயிலுக்கு அருகில் 

லவக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கிருமி நாசினி தகாண்டு லககலளச் 

சுத்தப்படுத்தவும், ஏற்கனலவ உடுத்திய துைிகலள மீண்டும் பயன்படுத்த 

லவண்டாம், அதற்குப் பதிோக ஒரு தனி சேலவ ததாட்டியில் லவக்கவும், 

குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ததாடர்புதகாள்வதற்கு முன் குளிக்கவும். 

 

 அதிக ஆபத்துள்ள இடத்திேிருந்து திரும்பியவுடன் உங்கலளத் 

தனிலமப்படுத்திக் தகாள்ள லவண்டுமா? தசய்தி லசகரிப்பதற்கு முன், , 

சுய தனிலமப்படுத்தலுக்கான தநறிமுலறகலளப் பற்றி சுகாதாை 

அதிகாரிகளிடம் லகளுங்கள். உங்கள் வடீ்டில் நீங்கள் அலதப் பாதுகாப்பாகச் 

தசய்ய இடம் இருக்கிறதா? இல்லேதயன்றால், அைசாங்கம் அல்ேது 

தன்னார்வ ததாண்டு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் தனிலமப்படுத்தப்படும் 

வசதிகள் தகாண்ட இடங்கள் உள்ளதா என்பலத உறுதிப்படுத்திக் 
தகாள்ளுங்கள். 

 

 உங்கள் உடல்நிலேலயக் கண்காைிக்கவும்,  அைசு நிறுவனங்களிடம் 
இருந்து அண்லமய தகவல்கலளயும் ஆலோசலனகலளயும் லகட்டறிந்து 
தகாள்ளவும். 

 



 
 

 லதலவப்பட்டால் ததாடர்பு தகாள்ளும் லநாக்கத்திற்காக, நீங்கள் 

லநர்காைல் தசய்த அலனத்து நபர்கள் அல்ேது தநருக்கமாகத் ததாடர்பு 
லவத்திருந்தவர்களின் தபயர்கள், அலுவேகம் அல்ேது வடீ்டு முகவரிகள், 

ததாலேப்லபசி எண்கள் மற்றும் / அல்ேது மின்னஞ்சல் முகவரிகலளச் 
லசகரித்து லவத்துக் தகாள்ளுங்கள். 

 
 

 அறிகுறிகள் ததன்பட்டால்,  உடனடியாக உள்ளூர் சுகாதாை 

அதிகாரிகளுக்கும் உங்கள் தசய்தி நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்திற்கும் 

ததரிவிக்கவும். 

 
 
 

உங்கள் உளவியல் நல்வாழ்லவயும் நீங்கள் கவனித்துக் தகாள்ள லவண்டும். 

 

 நிருபர்கள் ததாடர் பரிலசாதலனகலள லமற்தகாள்வலதயும், 
லதலவப்படும் லபாது வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ஆதைவுகள் 
வழங்குவலதச் தசய்தி நிறுவனங்கள் கலடப்பிடிக்க லவண்டும். 

 

 உங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் வடீ்டுக்குள்லளலய ததாற்று ஏற்படும் அபாயம் 

குறித்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆழ்ந்த அக்கலற தகாண்டுள்ளதால் உங்கள் 
பைிகள் குறித்து அவர்களிலடலய தவறாமல் விவாதிக்கவும். 

 

 தகாவிட்-19 லநாய் பகுதிகளில் தசய்தி லசகரிப்பதால், உங்கள் மன 

நேனுக்கு ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்லதயும் கவனியுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 

DART CENTER FOR JOURNALISM AND TRAUMA அலமப்பின் மூேம் இலையத்தில் 
வழங்கப்படும் அலோசலனகலளப் தபறோம் 

 
 

 
 
 
 
 
 



பிலிப்மபன்சில், கபருந்கதொற்று குறித்து கசய்தி ள் நச ரிக்கும் நபொது 
 ிமடக் ப்கபற்ற படிப்பிமன ள் 

 

1. உடனடி நடவடிக்லக லமயம்  லதலவ. தசாந்த பாதுகாப்பு 

உபகைைங்கலள (முகமூடிகள், பாதுகாப்பு கண்ைாடிகள், கிருமி நாசினி, 
துலடக்கும் துலடப்பான்கள்) லபான்றவற்லற ஏப்ைல் மாத 

ததாடக்கத்திலேலய, பிேிப்லபன்ஸ்சின் புலகப்படக் கலேஞர்கள் 
அலமப்பு (பி.சி.பி) ஏற்பாடு தசய்தது. உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

உறுப்பினர்கள் அல்ோதவர்கள் இலதப் பயன்படுத்திக் தகாள்ளோம். 
லமற்கண்ட தபாருட்கலள அைசு சாைா நிறுவனங்கள் மற்றும் 
பிேிப்லபன்ஸ் தசஞ்சிலுலவச் சங்கத்திற்கு பி.சி.பி வழங்கியது. 

 
2. சுகாதாை அதிகாரிகளுடனான ததாடர் ஒருங்கிலைப்பு சமூக 

நேன்களுக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் துலை புரியும். உதாைைத்திற்கு, 
குடிமக்களின் பாதுகாப்லப உறுதி தசய்வதற்காகவும், தைவு 

லசகரிப்பதற்காகவும் பைியிேிருந்த ஊடகவியோளர்களுக்கு, குறிப்பாகப் 

பகுதி லநை பைியாளர்களுக்கு விலைவான மற்றும் பி.சி.ஆர் 

அடிப்பலடயிோன லசாதலனகலள மைிோவில் உள்ள பலச சிட்டி மற்றும் 

பிேிப்லபன்ஸ் தசஞ்சிலுலவச் சங்கம் (பி.ஆர்.சி) வழங்கியது. 
 

3. உடல் ஆலைாக்கியத்லதப் லபாேலவ உளவியல் நல்வாழ்வும் 

முக்கியமானது. ஆகக் குறிப்பிட்ட லவலேலயச் தசய்ய இயோமல் 
லபானால், ‘முடியாது’ என்று தசால்வதில் தவறில்லே. 

 
 
ஆதாைங்கள்: தைட் படாரிலயா, ஊடகவியல் மற்றும் லமம்பாட்டு லமயம் 
(சி.சி.லஜ.டி); ஊடகவியோளர்கலளப் பாதுகாக்கும் குழு (சிபிலஜ); டிப்ஷீட் 
லஜாசப் ஏ. லடவிஸ்; உேக சுகாதாை நிறுவனம் (WHO); தகாவிட்-19 லநாய் 
குறித்த தசய்தி லசகரிப்பு ததாடர்பான கேந்துலையாடேின் லபாது லைாரி தபக் 
டிைஸ்ட், பிேிப்லபன்ஸ் நிருபர்கள் மற்றும் புலகப்படக் கலேஞர்கள் 
வழங்கிய தகவல்கள் 
 
[Sources: Red Batario, Center for Community Journalism and Development (CCJD); Committee to Protect 
Journalists (CPJ); TipSheet by Joseph A. Davis; World Health Organization (WHO); Rory Peck Trust,  
Philippine reporters and photographers during a discussion on reporting COVID-19] 


