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رهنمود های گزارش
نویسی

گزینه های تماساصول خبرنگاری

مردم چه میگویند

نظرات جمع آوری شده

توسط آی او ام از والیت قندهار

انکار جدی
بودن کوید-۱۹
به دلیل عدم
اعتماد به
دولت

کوید-۱۹ نام جدید ریزش است. یک دوای ضد درد برای مداوای
این بیماری کافی است. همه چیز در مورد تبلیغات دولتی
است. دولت سعی می کند آن را به عنوان یک چیز خطرناک

.جلوه دهد. شستن دست ها و فاصله اجتماعی نیاز نیست

با یک متخصص صحبت
نمایید و در مورد تفاوت میان
ریزش و کوید-۱۹ بیشتر بپرسید

با یک شخصی که به کوید-۱۹
مبتال شده است مصاحبه کنید
و از آنها در مورد فرق بین
کوید-۱۹ و ریزش بپرسید.

به هر اندازه که میتوانید تالش
نمایید تا گزارش خود را به
شیوه بنویسید که مخاطبان

شما بتوانند بفهمند.

به شایعات توجه کنید. مبارزه
با شایعات یک روش مهم برای
مبارزه با این بیماری همه گیر

است

خبرنگاران باید در مورد موضوعی که گزارش مینویسند به صورت
دقیق تحقیق انجام دهند تا گزارش به مخاطبان آسیب جسمی و

ذهنی نرساند و از ایجاد سوء تفاهم و در معرض خطر قرار دادن جان
مخاطبان جلوگیری کرده باشند.

ریشه در اعتماد، پروژه مبارزه با شایعات و

اطالعات نادرست در پیوند با کوید-۱۹ در

افغانستان می باشد که توسط موسسه

 انترنیوز اجرا می گردد.  ا

این خبرنامه عالوه بر رهنمود های گزارش

نویسی، اطالعات قابل اعتماد از منابع

معتبر را نیز برای جامعه خبرنگاران فراهم

مینماید.ا

بر اساس گزارش نشر شده در ویب سایت (مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ها)،
انفوالنزا/ریزش و کوید-۱۹ هر دو بیماری واگیردار تنفسی هستند، اما ناشی از

ویروس های مختلف. کوید-۱۹ در اثر عفونت با کرونا ویروس جدید ایجاد میشود و

اما آنفوالنزا ناشی از عفونت با ویروس های آنفوالنزا است.
 

تفاوت های کلیدی میان آنفوالنزا و کوید-۱۹ وجود دارد. به نظر میرسد کوید-۱۹

راحت تر از آنفلونزا/ریزش گسترش می یابد و باعث بیماری های جدی تری در

برخی افراد میشود. همچنین میتواند بیشتر طول بکشد قبل از اینکه مردم عالئم را
نشان دهند و میتواند باعث شود تا مردم برای مدت طوالنی واگیر شوند.

تفاوت مهم دیگر این است که واکسنی برای محافظت در برابر آنفوالنزا وجود دارد

و اما در حال حاضر واکسنی برای جلوگیری از کوید-۱۹ وجود ندارد و بهترین راه برای
جلوگیری از آن شستن دست ها، پوشیدن ماسک صورت و مراعات نمودن فاصله

اجتماعی میباشد

برای معلومات بیشتر میتوانید با یکی از کارمندان وزارت صحت
عامه در کابل - دکتور مینا اصغری به تماس شوید.
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رهنمود های گزارش نویسی

گزینه های تماس

THE FACTS

برای معلومات بیشتر میتوانید با کارمند روابط رسانه ای سازمان انترنیوز -آزاد حمیدی - از طریق ایمیل
آدرس(amilad@internews.eu) به تماس شوید. 

مردم چه میگویند

اگر به کوید-۱۹ مبتال هستیم هیچگاه نباید به
شفاخانه/کلینیک ها مراجعه کنیم. ما باید در
خانه بمانیم و از دارو های گیاهی خاص

استفاده نماییم.

طبق رهنمایی های وزارت صحت عامه، اگر عالیم خفیف کوید-۱۹ را دارید در
خانه بمانید و خود را قرنطینه نمیایید. برای معلومات بیشتر میتوانید به
شماره رایگان ۱۶۶ وزارت صحت عامه به تماس شوید تا در مورد مراقبت

های صحی در جریان قرنطین بیشتر بدانید.

کسانی که در معرض خطر بیشتر کوید-۱۹ قراردارند و عالیم شدید این بیماری
را دارند باید در نزدیکترین مرکز صحی تحت مراقبت جدی قرار گیرند.

عالئم جدی و شدید که نیاز به توجه فوری صحی دارند عبارتند از: مشکل
نتفس و یا نفس تنگی، درد قفس سینه و یا فشار و همچنان از دست دادن

گفتار یا حرکت.ا

به طور متوسط ۵-۶ روز طول میکشد تا شخصی که مبتال به ویروس شده
است عالیم نشان دهد اما به هر حال این دوره میتواند ۱۴ روز طول بکشد.ا

حقایق

در افغانستان تایید گردیده است که
۴۱،۰۰۰ نفر به کوید-۱۹ مبتال شده اند و
۱۵۰۰ نفر به دلیل ابتال به این ویروس

جان باخته اند.ا

 تست کوید-۱۹ هنوز تنها روی موارد
جدی انجام میشود و ارقام رسمی که
توسط مدیریت صحت عامه گزارش
شده است وضعیت کلی را تحت

پوشش قرار نمیدهد.ا

نظرات جمع آوری شده
توسط آی او ام از والیت قندهار

معالجه

کوید-۱۹

تالش نمایید عالیم کوید-۱۹ را به صورت

دقیق فهمیده تا گزارش شما سبب ایجاد
سوء تفاهم میان مخاطبان نگردد.

 
به هر اندازه که میتوانید از وزارت صحت
عامه معلومات جمع آوری نمایید و مطمئن
شوید که معلومات بدست آمده به روز شده

و دقیق است.
 

در مورد شماره تماس رایگان (۱۶۶) وزارت
صحت عامه در گزارش خود بنویسید تا مردم

را تشویق نمایید که برای دریافت معلومات
با این شماره به تماس شوند واز یک منبع

معتبر اطالعات دریافت نمایند.

شما میتوانید چند نکته مهم را پوشش دهید
که مردم در جریان مبتال شدن به کوید-۱۹ و

قرنطین در خانه، باید آن ها را رعایت کنند. در
این مورد میتوانید با یک متخصص صحبت
نموده و توصیه های ایشان را در گزارش خود

بگنجانید.  
 

تحقیق کنید که دقیقا مردم چه زمانی، با کدام
عالیم و به چه نوع مراکز صحی باید مراجعه

کنند
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برای معلومات بیشتر میتوانید با دکتور صبور همدرد یکی از کارمندان وزارت صحت عامه
در کابل به تماس شوید: 

0700244452
همچنان، شما میتوانید از طریق لینک پایین در مورد شایعه باال معلومات حاصل نمایید.
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