االتحاد الدويل للصحفيني
إرشادات السالمة املهنية للصحفيني والطواقم الداعمة لهم
أثناء تغطية أزمة فايروس كورونا ()19-Covid

صورة رشدي الرساج

يصدر اإلتحاد الدويل للصحفيني هذه اإلرشادات للصحفيني وللمؤسسات
الصحفية يف منطقة العامل العريب والرشق األوسط ويأمل منهم رضورة
العمل بها ،واالمتثال بتوصيات خرباء الصحة خالل هذه األزمة الصحية.
ساهم يف إنتاج هذه اإلرشادات شبكة مدريب السالمة املهنية يف املنطقة
باالستعانة بوثيقة اإلرشادات التي أصدرها اإلتحاد الدويل للصحفيني
ونقابات الصحفيني يف املنطقة وعدد من املنظامت الدولية التي تعني
بقضايا السالمة اإلعالمية.
أرشف عىل تحرير هذه النرشة -سامي ابو سامل ،مدرب السالمة املهنية يف
فلسطني.
ساهم يف إعداد جداول املهامت امليدانية ،زياد دبار ،مدرب السالمة املهنية
يف تونس.
ساهم يف اعداد القسم الخص بالصحة النفسية ،منترص حمدان ،مدرب
السالمة املهنية يف فلسطني.
ميكن التواصل مع اإلتحاد الدويل للصحفيني بخصوص هذه االرشادات عىل
العنوان التايلifjawme@gmail.com : :

قبل قرار التغطية عىل الصحفي التسلح
باملعرفة العامة حول املرض ،وهنا يجب أن
تكون لديه اجابات عىل بعض التساؤالت
منها:
•ما هو الفايروس؟ أين ينترش؟ كيف
تنترش العدوى وكيف نتجنبها؟ ما هي فرتة
الحضانة؟ ما هي أعراض املرض؟ وما هو
العالج؟
•هل تتوفر ادوات حامية؟ هل هي فعالة؟
•كيف ستتعامل مع املرىض أو املشتبه
باصابتهم؟ هل من خطة واضحة تتيح
التعامل معهم وتجنب خطر العدوى؟
تقييم املخاطر
قبل التوجه للعمل /النزول للميدان يتعني
عىل الصحفي تقييم املخاطر املحدقة به
خالل التغطية ،ووضع تصور آللية التعامل
معها ،سواء بتجنبها أو مواجهتها .وتختلف
املخاطر باختالف املهام الصحفية ،لكن
هنا  -بعيدا عن املخاطر التقليدية -نسلط
الضوء عىل املخاطر املتعلقة بتغطية الوباء
مثل:
•مخاطر العدوى( ،من املرىض أو أقاربهم
أو الطواقم الطبية أو األمن أو زمالء أو غري
ذلك).
•مخاطر االعتداء ،من مصابني أو أحد
أقاربهم أو من مواطنني.
•مخاطر احتجاز من قبل قوات األمن.
•نقص املواد الغذائية يف البيت خالل الحجر
املنزيل أو املكتبي أو منع التجول.
•نقص مواد التنظيف والتطهري.
•انقطاع التواصل بسبب خلل يف شبكات
االتصال واالنرتنت والكهرباء.
•مخاطر الحد من الحركة وتوقف السفر
والتنقل.
•وغري ذلك...
•بعد تقييم املخاطر التي عليها يقرر
الصحفيون النزول للميدان من عدمه ،حري

بهم االلتزام ببعض النصائح واالرشادات
التي من شأنها أن متنع /تقلل من خطر
االصابة بعدوى فايروس «كورونا».
يف امليدان
•مبدئيا ال تنزل للميدان إال للرضورة
القصوى ،فالعدوى بالفريوس رسيعة
االنشار.
•تجهز جيدا ،تأكد من اصطحاب أدوات
الحامية بعد التأكد من صالحيتها ،أهمها:
•مواد التعقيم (سيام الكحول والكريم
املطهر)،
•مناديل مرطبة بالكحول،
•البدلة الواقية مع غطاء للرأس،
•القفازات،
•الكاممة N95 ،أو ما يتوفر عىل
أن تكون فعالة( ،القفازات والكاممة
التقليدية غري املحرتفة هي استخدام ملرة
واحدة ،تخلص منها).
•ال تتحرك بدون توجيهات من ضابط
السالمة  /املدير /الشخص املخول يف
مؤسستك االعالمية.
•مسح معدات العمل باملطهرات( ،كامريا
والقط الصوت (مايك) وحامل الكامريا
والعدسات والكوابل  ...إلخ ).املطهر
األفضل هو الكحول ،خصوصا قبل العودة
للمكتب.
•استخدم القط الصوت (املايك) الوجاهي
أو الذراع الرافعة (بووم) أثناء اجراء
املقابالت اإلذاعية واملتلفزة ...يفضل
استخدام غطاء (استخدام مرة واحدة)
لالقط الصوت.
•الحذر من استخدام مواد مطهرة غري
سليمة ،رمبا يكون لها أعراض جانبية
فترض وال تنفع.
•إن مل يكن األمر طارئ يفضل إلغاء
املهمة.
•تجنب أي متاس مادي مع املحيط وال

تلمس يشء.
•حافظ عىل مسافة مرت ونصف (عىل
األقل) بينك وبني كل شخص موجود يف
املكان.
•قلص وقت مهمتك يف امليدان قدر
اإلمكان( ،التقط الصورة أو أجر املقابلة
وغادر فورا).
•ال تأكل يش من مصدر غري موثوق،
(خطط لألكل واحمل طعام وماء خاصة
بك)
•طهر يديك ومعداتك (الكامريا وحامل
الكامريا ومعدات الصوت...إلخ) قبل
الصعود ايل السيارة.
•اذا كانت املؤمترات الصحفية ت ُبث
مبارشة عرباألثري والكرتونيا فبامكانك
املتابعة عن بعد ،ال داعي لتواجدك طاملا
ال يوجد أمر استثنايئ.
•خفض عدد العاملني يف امليدان قدر
املستطاع.
•تجنب األماكن غري املأهولة ،ففي وقت
األزمات رمبا يرتفع معدل الجرمية ،هذه
فرصة لبعض منتهيك القانون للرسقة
والتع ّرض والصحفيني.
•رش حقائب املعدات باملطهرات.
•ال تضع املعدات عىل األرض.
•ال تدع أحد يستخدم /يلمس أدواتك.
•عند الربط املبارش عىل الهواء ابتعد عن
أماكن التجمهر واالحتكاك ،واخرت مواقعا
تحافظ فيها عىل سالمتك وسالمة العاملني
معك.
•قدر املستطاع ال تقرتب من املستشفيات
وأماكن العزل والحجر للمصابني ،وإذا
اضطررت تحصن بأدوات الحامية.
•ارتد لباساً مريحا يُعينك عىل العمل
ولفرتات االنتظار.
•بعد االنتهاء من مهمة ميدانية تخللها
احتامل اإلصابة فال تعود للمكتب إال بعد

انقضاء فرتة الحضانة للفايروس
(تحددها وزارة الصحة).
•يجب أن يعلم املكتب بتحركك عند
أي تنقل.
•عند العودة من العمل ،خلْع الحذاء خارج
البيت وكذلك املالبس الخارجية وغسلها
وتعريضها للشمس.
•غسل وتطهري اليدين قبل املغادرة وخالل
العمل وقبل العودة وفور دخول املكتب/
البيت.
•التزم بتعليامت الجهات الرسمية (رشطة
وأمن وغريها) ،نفذ تعليامتهم وال تصطدم
معهم.
•يجب تعقيم املركبات التي سيتم
استعاملها عرب رشها باملطهر ،خاصة املقاعد
ومقابض األبواب وعجلة القيادة ولوحة
القيادة.
•ضع القناع قبل نزولك من السيارة.
•حاول قدر اإلمكان احرتام مسافة مرت عىل
األقل مع زميلك عند السفر بالسيارة.
•يف حال تنقلك بسيارتك الخاصة ،يجب
تطهري السيارة.
•تجنب املرور عرب املناطق املصابة بالوباء.
•ال تذهب إىل منطقة ال تعرفها سابقا
ويفضل تكليف التغطيات امليدانية كل
حسب منطقته.
•ضع خطة لالنسحاب فورا ً من املكان وفقا
لسيناريوهات تتوقعها.
•ينبغي اتخاذ نفس االحتياطات عند العمل
عن قرب مع املوايش.
•للحصول عىل املعلومات والنصائح املحلية،
يرجى االتصال بالنقابات والجمعيات
األعضاء يف اإلتحاد الدويل للصحفيني
(https://www.ifj.org/who/members.
)html

دعم الصحفيني العاملني بشكل مستقل
(فريالنس)
باالضافة إىل كل توصيات السالمة املهنية
التي ينصح بان يتبعها الصحفيني جميعا،
يواجها الصحفيون الذين يعملون بشكل
مستقل |(فريالنس) تحديات اضافية
تستدعي اخذها بعني االعتبار .منها:
•من الرضوري للصحفيني العاملني
بشكل مستقل (فريالنس) أن يعبؤوا
منوذج تقييم املخاطر للمهامت امليدانية
ويرسلوه للمؤسسة املتعاقد معها و/أو
إىل نقابتهم قبل الخروج يف مهمة تغطية
ميدانية.
•عىل الصحفيني العاملني بشكل مستقلني
والعاملني بدوام جزيئ أن يطالبوا
املؤسسات املتعاقدة معهم بحقوق
مشابهة لحقوق الصحفيني العاملني
بدوام كامل من ناحية الحامية الصحية،
والتأمني ،وتدريب السالمة ،ومعدات
الوقاية طاملا التزموا بارشادات السالمة
التي تتبناها املؤسسة.
•عىل الصحفيني العاملني بشكل مستقل
ونقاباتهم ان توضح للمؤسسات
االعالمية ان تعجيل دفع املستحقات
املالية للصحفيني مقابل العمل املنجز
يعترب رضورة للحفاظ سالمتهم املهنية،
ليك يتمكنوا من مواصلة العمل بامان
وتغطية املرصوفات اإلضافية املرتتبة عىل
اتباع ارشادات السالمة.
•عىل الصحفيني العاملني بشكل مستقل
أن يتحاشوا قبول تغطيات ميدانية
خطرة بشكل استثنايئ تحت ضغط شح
العمل الصحفي املتاح خالل هذه األزمة
املسئولية األخالقية واملساءلة القانونية
•احرتم خصوصية املرىض واملشتبه
باصابتهم وأقاربهم وراعِ حقوقهم يف
عدم الكشف عن هوياتهم.

•يف وقت األزمات تزداد االشاعات واألخبار
وتحصن
الكاذبة ،احذر التعامل معها ّ
مبصادر واضحة وتطبيقات ومهارات فحص
دقة األخبار ومصدرها.
•ال ت ُِث الهلع بني املواطنني ،ال تُضخّم ،ال
تحكم ،فقط ِصف بحكمة.
•ال تفرط يف طأمنة املواطن ،فهذا ُيفقده
الجدية ويؤدي لعدم التزامه بتعليامت
الوقاية ،كن واقعيا.
•يجب أن ينسجم النتاج االعالمي مع
القانون والثقافة العامة ،التزم بالقانون
واللوائح التنفيذية الخاصة بالتحرك والنرش
وتابع أي جديد.
•تجنب التنميط والتهويل مثل «فايروس
قاتل»« ،الوباء املرعب يف البالد» ،فتنرش
الذعر.
مخاطر قيود الحركة والسفر
•يجب االستفسار عن اإلجراءات املتخذة
يف البلد املنوي السفر إليها خاصة تلك
املتعلقة بقرارات منع التجمع.
•إسترش الطبيب قبل السفر سيام إذا كان
لديك مرض مزمن.
•عىل الصحفيني الخضوع للفحوصات
املطلوبة عند وصولهم لوجهاتهم ،باإلضافة
إىل التطعيامت األخرى التي تنص عليها
اإلرشادات قبل السفر.
•رضورة الحصول عىل تغطية تأمني السفر
خاصة عند االتجاه للمناطق األكرث تأثرا
بتفيش الفريوس لضامن تغيري مواعيد
الرحالت.
•عىل اإلعالميني البقاء يف اتصال منتظم
مع رشكات الطريان ملراقبة التغيريات أو
اإللغاءات املحتملة للرحالت املحجوزة.
•ونويص أيضا بالتأمني ضد فريوس كورونا
خالل هذه األزمة .ميكن لرشكة
لتأمني باتل فايس املعتمدة من اإلتحاد
الدويل للصحفيني تغطية التأمني من

فريوس كورونا من خالل الرابط التايل www.battleface.com :
•دوليا رمبا تُغلق املطارات واملوانئ الربية والبحرية فجأة ،فكن مستعدا.
•محليا رمبا تتقطع السبل ويتم فصل املدن عن بعضها ،ورمبا يُفرض حظر التجوال
فكن مستعدا (توفري طعام ورشاب وأدوية طوارئ وأدوات مطهرة وبدائل االتصاالت
والطاقة الكهربائية).
•تأكد من توفر كمية كافية من الوقود يف سيارتك للعمل لفرتات االنتظار باألزمات.
•إن لزم أبلغ الحواجز العسكرية واألمنية بوجودك وطبيعة عملك.
ارشادات السالمة النفسية
ً
خالل حظر التجوال أو العمل من البيت أليام متواصلة ،رمبا يخلق ذلك ضغطا عىل
وضعك النفيس ،اعنت بنفسك عرب:
·احرص عىل الراحة والنوم وال تحمل نفسك اعباء اكرث من طاقتك ،وتجنب رشب
املنبهات قبل النوم وتحاىش السهر.
·احرص عىل تناول وجبات الطعام بانتظام (خصوصا فيتامني يس) مع كميات وفرية من
املياه.
·ال تدع األفكار السلبية تسيطر عليك وابحث دوما عن األفكار اإليجابية.
·كلام شعرت بقلة الرتكيز والتوتر اسرتخ وتنفس بعمق مع اغامض العينني ملدة 11
ثانية ،كررها وقت الحاجة.
· حافظ عىل عالقة وطيدة مع زمالئك واملحيطني بك ،وحافظ عىل اإلتصال الدائم
معهم باية وسيلة ،وتجنب العزلة مهام كانت االسباب.
· ِ
سيطرعىل مشاعرك وأفكارك السلبية من خالل الكتابة وتفريغ ما لديك من مشاعر
عىل الورق.
·اهتم مبظهرك ونظافتك الشخصية وكن أنت املسيطر عىل األحداث بدال من أن تكون
تحت سيطرتها.
·امأل أوقات فراغك مبامرسات ترفيهية مع أفراد أرستك.
·  تذكر أن املنافسة يف الوصول للسبق الصحفي أمر مرشوع ولكن عدم تحقيق ذلك
لن يكون نهاية الدنيا.
·أعط الوقت الكايف لعائلتك وأطفالك ،وال تتعامل معهم عىل أساس أنهم عبء عليك،
فهم ينتظرون منك الهدوء واالستامع اىل مطالبهم.
·قسم مهام العمل مع الزمالء يك ال تشعر باإلرهاق ودرب نفسك عىل أداء املهام مع
فريق عمل متجانس ومتفاهم.
·شعورك بالخوف والقلق عىل مصري أفراد أرستك وعائلتك هي مشاعر مرشوعة لكن
تذكر كلام كنت قوياً ومتامسكاً فبامكانك مضاعفة جهودك ملساعدتهم ومساعدة
اآلخرين.
·جدد نفسك باألفكار االيجابية والتامرين الرياضية.
·مارس إحدى الهوايات ل ُتبعد تفكريك عن أجواء العمل.
·إذا كنت يف حجر إجباري أو طوعي اخرت غرفة ذات تهوية وإضاءة ،فهذا يخفف من
التوتر.

مسؤولية املؤسسات االعالمية
•يجب عىل أصحاب املؤسسات اإلعالمية
اعتبار انتشار فريوس كورونا كأزمة صحة
وسالمة وعليهم الوفاء بواجبهم برعاية
موظفيهم .
•عىل الصحفيني والعاملني اإلعالميني
ونقاباتهم متابعة ومراعات التوصيات
واملشورات الصادرة عن منظمة الصحة
العاملية لحامية أنفسهم واآلخرين من خطر
انتشار الفريوس واملبينة يف الرابط التايل:
(https://www.who.int/ar/emergencies/
advice-/2019-diseases/novel-coronavirus
)for-public

• توفري وفري التأمني الصحي للصحفيني/
املوظفني.
•ينبغي النظر بجدية يف إمكانية العمل من
املنزل للحد من مخاطر اإلصابة بالفريوس
يف مقر املؤسسة.
•خفض عدد العاملني قدر املستطاع.
•توفري مستلزمات الحامية والتعقيم
والنظافة يف أماكن العمل لكل طواقمها يف
امليدان ويف مقراتها( ،وتشمل املستلزمات
القفازات والكاممات ونظارات الحامية
وبدلة الحامية وتوفري سالل مهمالت مغلقة
لضامن التخلص منها بطريقة آمنة ووعاء
ملدخل املكتب يحوي مطهر لألحذية).
•تعقيم املكاتب واالستوديوهات واملداخل
والحاممات واألروقة بإرشاف مختصني.
•من حق الصحفي رفض اي مهمة قد
تشكل خطر إصابته بالفريوس ،دون أن
يؤثر ذلك عىل عملهم.
•تزويد الصحفيني بآخر املستجدات
املتعلقة بالفايروس ،احصائيات ،آخر
االكتشافات ،أماكن االنتشار ...إلخ.
•اإللتزام بتوفري تنقالت العاملني
باملؤسسات من وإىل مراكز العمل لتجنب
استعامل النقل العمومي

•تجنب استدعاء الضيوف إىل األستوديوهات
قدر اإلمكان واالعتامد عىل املداخالت الهاتفية
أو باستعامل األنرتنت.
•منع استقبال ضيوف طارئني قدر املستطاع.
•السامح بالعمل عن بعد يف الحاالت املمكنة.
ّ
•وضع خطط عمل ميدانية مسبقة تراعي
الوضع الصحي العام وتحرتم التوجيهات
املحلية املوضوعة من قبل الدولة يف عالقة
بالسفر والتنقل والعمل يف التجمعات العامة.
•وضع خطة استمرارية العمل يف حال الطوارئ
لتجنب استدعاء عدد أكرب من العاملني.
يف مكان العمل
•حافظ عىل مسافة مع زمالئك ،سيام يف غرفة
املونتاج واالستوديوهات.
•استخدم أدوات خاصة أو ذات االستخدام
ملرة واحدة مثل امللعقة البالستيكيةواألكواب
الكرتونية وغريها
•حافظ عىل تجديد الهواء ودخول الشمس.
•يف حال استعاملك معدات مشرتكة مع زمالئك
يجب تعقيم اليدين قبل وبعد كل استعامل
وتعقيم املعدات.
•ميكنك استخدام القفازات لكن مع رضورة
عدم ملس الوجه.
•خالل االجتامعات تفادى الحديث وجه لوجه
وخذ مسافة ال تقل عن مرت عن باقي زمالئك
•قلل قدر اإلمكان من التنقل إىل مكاتب باقي
الزمالء اال للرضورة.
•عند الذهاب للمكتب ال تستخدم وسائل
النقل العمومي ،وإن كنت مضطرا فتجنب
الزحام وعقم يديك قبل وخالل رحلتك وعند
النزول واستحدم القفازات والقناع.
•يف سيارة األجرة (تاكيس) اجلس يف املقعد
الخلفي للحفاظ عىل مسافة عن السائق،
وفرس له ذلك.
•ط ّهر يديك بعد مغادرة وسيلة النقل وقبل
الدخول إىل مقر العمل.
•تجهيز قوائم ( )fact sheetخاصة باملهام،
سواء تخص الفريق أو الدعم اللوجستي
وهواتف الطوارئ ...إلخ.

منوذج تخطيط التغطيات امليدانية

معدات العمل بالتفصيل

عىل الصحفي والفريق االعالمي تحضري جداول التخطيط امليداين وتعبئتها قبل النزول ملهمة ميدانية .ومتكّن هذه الجداول
الصحفي من التخطيط الجيد ملهمته ،وتوقع املخاطر املمكن حدوثها لضامن سالمته وسالمة زمالئه ،وميكن تحديث هذه الجداول
وفق املهمة أو بيئة العمل الخاصة به.

قبل املغادرة للقيام باملهمة تأكد من الوثائق الرضورية

التخطيط
الربنامج  /عنوان املهمة مكان املهمة

األشخاص املحتمل
لقاؤهم

مدة املهمة

الطريق الذي سيسلكه
الصحفي

تفاصيل حول فريق العمل
اإلسم

املعدات الطبية

املعدات الصحفية

الخطة

املهمة املكلف بها

رقم التواصل معه

وضعية املجتمع

املالحظات

يف الحاالت العاجلة

يجب وضع خطة للمساعدة مع غرفة التحرير

األرقام الرضورية للتواصل اثناء التواجد يف امليدان
األشخاص
الشخص الذي يتواصل معه يف الحاالت الحرجة (ضابط
سالمة يف املؤسسة)
املسؤول املبارش يف املؤسسة
مرافق الطاقم الصحفي
رئيس التحرير/مدير املؤسسة
الشخص املقرب الذي يتواصل معه يف الحوادث

معلومات أساسية
أحوال الطقس وخارطة املكان
تطور الحاالت الوبائية
الخارطة الصحية (املستشفيات واملصحات ومراكز الصحة
األساسية )...

املعلومات الصحية  :تبقى هذه املعلومات رسية بني فريق العمل فقط
ااملعلومات
فصيلة الدم
األمراض املزمنة
الحساسية

الوثائق الرضورية
الرتخيص /أي وثائق رسمية تسمح بالتنقل خالل حظر تجوال األشخاص والعربات
التكليف مبهمة
الرتخيص بالتصوير
بطاقات تعريف كصحفي

املعلومات الشخصية

الخدمات االستعجالية

كيف سنترصف؟
ملن نتوجه؟
أين نتوجه؟
ما هي املساعدة الطبية يف حاالت اإلصابات؟

االتحاد الدويل للصحفيني
2020/04
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املعدات التقنية

