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Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), η μεγαλύτερη
οργάνωση δημοσιογράφων στον κόσμο, που εκπροσωπεί περισσότερα
από 600.000 μέλη σε 146 χώρες, εξέδωσε τις παρακάτω οδηγίες,
συστήνοντας, όσο διαρκεί η κρίση, να ληφθούν προφυλάξεις και
όλοι να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ειδικών της
υγείας.
Η παγκόσμια αναστάτωση από την εξάπλωση του COVID-19,
επηρεάζει τον εργασιακό χώρο και τις μετακινήσεις των
δημοσιογράφων, που καλύπτουν τα γεγονότα σε όλο τον κόσμο.
Απόλυτη προτεραιότητα έχει πάντα η υγεία των δημοσιογράφων
και όλων όσων έρχονται σε επαφή μαζί τους.
Υγεία στον εργασιακό χώρο
Πέραν των μέτρων που έχει ζητηθεί να λάβουν οι εργοδότες
των μέσων ενημέρωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση του
κορωνοϊού ως κρίση υγείας και προσωπικής ασφάλειας όλων,
επισημαίνεται ειδικότερα η ανάγκη να ληφθεί σοβαρά υπόψη
το μέτρο της εργασίας από το σπίτι προκειμένου, να
μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από το γραφείο.
Οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι επαγγελματίες των μέσων
ενημέρωσης οφείλουν να διεκδικήσουν το δικαίωμά της
εργασίας σε υγιεινές συνθήκες και το δικαίωμα της
άρνησης να προσέλθουν στο
γραφείο,
όταν
υπάρχει
κίνδυνος μόλυνσης από κορωνοϊό.
Ο εξοπλισμός του γραφείου όπως και ο περιβάλλον χώρος
πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, ιδίως όταν

χρησιμοποιούνται εναλλάξ από το προσωπικό.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι δημοσιογράφοι και όλοι οι
άλλοι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, καθώς και οι
οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, πρέπει να ενημερώνονται
και να ακολουθούν τις συστάσεις και τις οδηγίες που
εκδίδει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), για να
προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους από την
ασθένεια
Covid-19.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavir
us-2019/advice-for-public
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Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους δημοσιογράφους και
επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που έρχονται σε στενή
επαφή με άτομα, τα οποία πάσχουν από τη νόσο και
βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.
Κάτι ανάλογο ενδέχεται να συμβεί όταν επισκέπτονται
ιατρικές εγκαταστάσεις.
Για τα προγράμματα που εκπέμπονται από τα στούντιο, οι
συνεντεύξεις
πρέπει να γίνονται μέσω τηλεφώνου ή
βίντεο και να αποφεύγεται η φυσική παρουσία, για να
περιοριστεί η πιθανή παραμονή σε μολυσμένο χώρο. Για
τις συνεντεύξεις σε εξωτερικούς χώρους οι δημοσιογράφοι
πρέπει να χρησιμοποιούν την επέκταση του μικρόφωνου και
να τηρούν τις επιβεβλημένες αποστάσεις
για να
προστατευθούν από τη μόλυνση.
Οι δημοσιογράφοι πρέπει επίσης να προσέχουν στην
περίπτωση που ξεσπάσουν αναταραχές λόγω των μέτρων που
λαμβάνουν οι αρχές για τον περιορισμό της επιδημίας,
αλλά και τον κίνδυνο που διατρέχουν από την στοχοποίηση
ξένων υπηκόων λόγω της χώρας προέλευσης τους.
Είναι σημαντικό να παρακολουθούν τις τοπικές ειδήσεις

και τις ανακοινώσεις των αρχών για τα μέτρα δημόσιας
υγείας, όπως η αιφνιδιαστική επιβολή περιορισμού των
τοπικών μετακινήσεων.
Επιπλέον ενδέχεται να επιβληθούν περαιτέρω περιορισμοί
στη δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων, με τη
στοχοποίηση δημοσιογράφων στους οποίους δεν επιτρέπεται
να διαπιστευθούν ή να τους απαγορευθεί η πρόσβαση σε
ορισμένες περιοχές, είτε να αρθεί η διαπίστευσή τους ή
ακόμη και να επιχειρήσουν να τους καταστρέψουν το υλικό
που έχουν καταγράψει. Οι δημοσιογράφοι για ασφάλεια
πρέπει πάντα να έχουν ένα αντίγραφο της δουλειάς τους
και να στέλνουν το οπτικοακουστικό υλικό που έχουν
συγκεντρώσει, όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο χώρο της
εργασίας τους.
Για να λάβουν σχετικές πληροφορίες και συμβουλές,
μπορούν να επικοινωνούν με τις ενώσεις και οργανώσεις
μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στη χώρα που
τους ενδιαφέρει.
(https://www.ifj.org/who/members.html).

3. Ρυθμίσεις ταξιδιών
Τα ταξίδια στη διάρκεια της κρίσης αποτελούν πηγή
ανησυχίας για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης,
τις οικογένειες και τους εργοδότες τους. Για αυτό το
λόγο, πρέπει να προηγηθεί μια ειλικρινής συζήτηση, κατά
πόσον είναι αναγκαία η μετακίνηση και να δοθούν οι
κατάλληλες ιατρικές οδηγίες, ανάλογα με τη φυσική
κατάσταση και την υγεία του δημοσιογράφου, που θα
ταξιδέψει.
Οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, όταν πραγματικά
κινδυνεύει η υγεία και η ζωή τους, έχουν το δικαίωμα να
μην αποδεχθούν την όποια αποστολή στο εσωτερικό της
χώρας ή στο εξωτερικό που έχει σχέση με τον κορωνοϊό,
χωρίς να διακινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.

Οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι εργαζόμενοι στα μέσα
ενημέρωσης όταν πρέπει να ταξιδέψουν, οφείλουν να
οργανώσουν το ταξίδι προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς που ισχύουν σε άλλες χώρες,
όπως κλείσιμο συνόρων, διάφορες απαγορεύσεις ή τον
περιορισμό εισόδου στη χώρα σε υπηκόους άλλων χωρών,
ακόμη και την επιβολή μέτρων καραντίνας στους ταξιδιώτες
κατά την άφιξή τους.
Οι δημοσιογράφοι πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα που πρόκειται να
ταξιδέψουν και τις απαγορεύσεις που ισχύουν για τις
μαζικές συγκεντρώσεις.
Οι δημοσιογράφοι που ταξιδεύουν, ενδέχεται να υποβληθούν
σε έλεγχο για μόλυνση από κορωνοϊό όπως επίσης και να
ελεγχθούν για το εάν έχουν εμβολιαστεί πριν ξεκινήσουν
το ταξίδι τους.
Ιδιαίτερα συνιστάται η ταξιδιωτική ασφάλιση για όλες τις
μετακινήσεις προς τις πληγείσες περιοχές και χώρες, ενώ
παράλληλα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστούν οι
αεροπορικές πτήσεις.
Οι δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης
πρέπει να επικοινωνούν τακτικά με τις αεροπορικές
εταιρείες για να παρακολουθούν τις αλλαγές ή τις
ακυρώσεις των πτήσεων.
Επίσης, συνιστάται η ασφαλιστική

κάλυψη

για

τον

κορωνοϊό. Η ΔΟΔ έχει εγκρίνει την ασφαλιστική εταιρεία
BattleFace (www.battleface.com), η οποία αναλαμβάνει
την ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη για ταξίδια στο
εξωτερικό.
Ορισμένα είδη προσωπικής προστασίας, όπως γάντια και
απολυμαντικά χεριών, ενδέχεται να είναι απαραίτητα κατά
τη διάρκεια της αποστολής που έχουν αναλάβει. Πριν
ξεκινήσουν θα πρέπει να
εξασφαλίσουν την προμήθειά
τους, καθώς είναι πιθανό να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα
που θα ταξιδέψουν.
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