कोभिड–१९ : सामाभिक लाञ्छनालाई कसरी सम्बोधन गने
यस िन्दा अघिका अनुिव तथा प्रमाणहरुले रोगसँ ग िोघडएको सामाभिक लाञ्छना तथा िेदिावले रोग घनयन्त्रण तथा उपचारमा अप्ठ्यारो
पाददछन् िन्ने कु रा प्रष्ट रुपमा देखाएको छ ।
सही िानकारीले कोरोना िाइरस (कोभिड–१९) बारे लाञ्छना कम गनद सघकन्छ ।

शब्दहरुको प्रयोगले फरक पाददछ
तपाईका घिमका सदस्य तथा स्वास्थ्यसँ ग सम्वन्धित सरकारी तथा अन्य सं स्थाहरुलाई उभचत शब्दावलीहरुको प्रयोग गनद प्रोत्साघहत
गनुदहोस् । िस्तै : कोभिड–१९ “िएका व्यघि”, “उपचार िइरहेको व्यघि”, “घनको िैसके का व्यघि” र
“कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएका व्यघि” ।

सत्य तथ्य िानकारीको उिागर गनद
स्वास्थ्य सं स्था, सामाभिक सं स्था र घवश्व स्वास्थ्य सं गठनका
कायादलयहरुबाि सही िानकारी उिागर गनद (फैलाउन)
सामाभिक सञ्जाल घनकै उपयोगी हुन सक्दछ।
कोभिड–१९ को िोभखमबाि प्रिाघवत क्षेत्र, व्यघि तथा
समूह, उपचारका घवकल्पहरु र कहाँ बाि स्वास्थ्य सेवा र
िानकारीहरू भलने िन्ने िस्ता व्यवहाररक सूचनाहरूको सही
िानकारी प्राथघमकताका साथ एकीकृ त एवं सं कलन गरी
सरल िाषामा सम्प्रेषण गनुदहोस्।

घवभिन्न सामुदाघयक समूहको भचत्रण सुघनभित गनुहद ोस् ।
स्वास्थ्य स्याहार तथा रोकथामको अभ्यासलाई बढावा घदने सञ्चार
माध्यमसँ ग काम गदै नैघतक पत्रकाररतालाई प्रवर्द्द न गनुदहोस् । घवश्व
स्वास्थ्य सं गठनद्वारा प्रकाभशत सन्दिद सामाग्रीहरुका िानकारीहरुलाई
स्थानीय िाषामा सञ्चार माध्यमहरुसँ ग आदानप्रदान गनुदहोस् ।
सवै िनाका लाघग स्याहार तथा समानुिूघत देखाउने सञ्चार माध्यमहरुसँ ग
सकारात्मक सम्बि कायम गनुहद ोस् । कु नै पघन व्यघिलाई सं क्रमण
फैलाएको िनेर आरोप नलगाउनुहोस् । यसले लाञ्छना तथा िेदिाव
उत्पन्न गराउन सक्छ ।

समानुिूघतपूवक
द स्थानीय ििना/कथा सुनाउनुहोस् ।
हामी स्वयम् व्यघिहरुबाि नै उनीहरुको अनुिव सुनपे भछ उनीहरुसँ ग नभिक महसुश गददछ ं ।
कोरोना िाइरस (कोभिड–१९) को अनुिव गरेका, घनको िएका हाम्रो देशका माघनसहरु अथवा आफ्नो नभिकको व्यघिलाई घनको हुने
प्रघक्रयामा सहयोग गरेका र आफ्नो कथा सुनाउन चाहने पररवारका सदस्य वा व्यघिहरुको आवाि तथा तस्वीरहरुलाई धेरै िन्दा धेरै
िनसमुदायमा पुयादउनुहोस् । समािलाई प्रिाव पानदसक्ने व्यघित्वहरुलाई, लाञ्छना लगाइएका व्यघि तथा स्वास्थ्यकमीहरुको
उत्साहिनक छवी बनाउन र उनीहरुलाई कसरी सहयोग गने िन्ने कायदमा सं लग्न गराउनुहोस् ।

स्वास्थ्यकमीहरुप्रघतको लाञ्छना
के ही स्वास्थ्यकमीहरुले आफूलाई आफ्नो पररवार तथा समुदायले बेवास्ता गरेको महसुश गनद सक्छन्। स्वास्थ्यकमीहरुलाई आफन्तसँ ग
सम्पकद मा रघहरहन र आवश्यकता परेमा घवद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी सम्पकद बनाइरहन प्रोत्साहन गनुदहोस् । त्यसैगरी सामाभिक
सहयोगको लाघग नभिकको साथी, ब्यवस्थापक र घबश्वसनीय ब्यघिहरुसँ ग पघन सम्पकद मा रहन प्रोत्साहन गनुदहोस्।
लाञ्छना लगाइने सम्भावना िएका स्वास्थ्य कायदकतादहरु तथा स्याहारकतादहरुका लाघग घहरो क्याम्पेन सुरु गनुहद ोस् । अग्रपं िीमा रहेर
काम गने स्वास्थ्य कायदकतादहरु तथा स्याहारकतादहरुका लाघग सहयोग र प्रोत्साहनमूलक कु राहरु सं प्रेषण गनुहद ोस् । उनीहरुले िीवन
िोगाउन र तपाईंको घप्रयिनहरुलाई सुरभक्षत राख्न घनवादह गरेको िूघमकाबारे आफ्नो सामाभिक सञ्जाल र
सञ्चारको माध्यमबाि प्रशं सा गनुदहोस् ।
समूहको नेतृत्वकताद वा स्वास्थ्य सं स्थाका व्यवस्थापकलाई, पहँचको सहिीकरण र कमदचारीहरुलाई तनावको अवस्थामा आवश्यक पने
मानभसक स्वास्थ्य तथा मनोसामाभिक सेवा कहाँ बाि भलन सघकन्छ िनेर सुसूभचत गराउन प्रोत्साहन गनुहद ोस् ।
(घवश्व स्वास्थ्य सं गठनले कोभिड–१९ बारे प्रकाशन गरे को सन्दिद सामाग्रीबाि नेपालीमा अनुवाद गररएको)

