
 

 
 

  مركز السالمة المهنية 

 
 

 

 

 

 

 السالمة المهينة للصحفيين أثناء تغطية جائحة الكورونا دليل

 

  تطبق هذه القواعد من قبل الصحفيين والمراسلين الصحفيين والمصورين واألفراد المرتبطين 

أثناء العمل.  بينهم   

 في مقرات العمل .أ

 خالل تنقلك للعمل:  

قبل وخالل  عقم يديك  اكنت مضطر وإن  قدر اإلمكان وسائل النقل العمومي،تجنب  -

 ك وعند النزول. تلرح

  عنعند استعمالك لسيارة أجرة )تاكسي( اجلس في المقعد الخلفي للحفاظ على مسافة  -

 . ، وفسر له ذلكالسائق

 قم بتطهير يديك بعد مغادرة وسيلة النقل وقبل الدخول إلى مقر العمل.  -

 :  ي مقرات العملف

 حافظ على مسافة ال تقل عن متر عن باقي زمالئك   -

 الخاصة )كأس، قلم، ورقة ، زجاجة ...(   كدم وسائلاستخ -

)معدات مكتبية ، حاسوب ...( يجب    استعمالك معدات مشتركة مع زمالئكفي حال  -

 ستعمال وتعقيم المعدات. كل اتعقيم اليدين قبل وبعد 

 لكن مع ضرورة عدم لمس الوجهيمكنك استخدام القفازات  -

مسافة ال تقل عن متر عن باقي   ذ يث وجه لوجه وختفادى الحد   خالل االجتماعات  -

 زمالئك

 قلل قدر اإلمكان من التنقل إلى مكاتب باقي الزمالء اال للضرورة.  -
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 في الميدان  .ب

 قبل مغادرة المكتب لتغطية أحداث ميدانية 

 ل المطهر قبل المغادرةتأكد من حصولك على الجا  -

 وعقم يديك قبل المغادرة   كمامةقم بارتداء  -

سيتم استعمالها عبر رشها بالمطهر، خاصة المقاعد ومقابض  يجب تعقيم العربات التي  -

 األبواب وعجلة القيادة ولوحة القيادة  

 مع زميلك عند السفر بالسيارة ل قدر اإلمكان احترام مسافة متر حاو -

في حال تنقلك بسيارتك الخاصة، يجب تطهير السيارة باستخدام مطهر أو خليط من   -

 الماء والجافال 

 ريق األكثر أمانا قبل المغادرةيجب ان تختار الط -

 تجنب المرور عبر المناطق المصابة بالوباء   -

 أو طلب من السلطات(  دون ال تتوقف طيلة الرحلة ) -

 :  موقع المهمة الصحفية في 

 ضع قناع قبل نزولك من السيارة  -

 تجنب أي تماس مادي مع المحيط وال تلمس شيء  -

 المكان حافظ على مسافة متر بينك وبين كل شخص موجود في  -

 استخدم الميكروفون أو الذراع الرافعة أثناء اجراء المقابالت اإلذاعية والتلفزية  -

 وقت مهمتك في الميدان قدر اإلمكان  قلص  -

 غادر المكان فور انتهاء مهمتك -

 ال تأكل شي )خطط لألكل واحمل زجاجة ماء خاصة بك( -

ت قبل الصعود الي  طهر يديك ومعداتك )الكاميرا وحامل الكاميرا ....( وأجهزة الصو -

 السيارة 
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 في طريق العودة إلى العمل أو البيت:  

 خد الطريق الذي خططت له قبل انطالق مهمتك   -

 )اال بطلب من السلطات(  ال تتوقف خالل الطريق  -

 طيلة الطريق  ال تأكل شيئا -

 قم بالتخلص من األقنعة قبل الدخول إلى مقرات العمل -

   اقم بغسل يديك وتطهيرهم  -

ا والتي يجب أن يتم تعقيمها  لمعدات المستخدمة في األماكن المخصصة لهضع المواد وا -

 مسبقا مرة أخرى 

 قم تطهير يديك مجددا -

 

 . التخطيط للمهمة الصحفية3

تجدون جدول يجب العمل عليه قبل مغادرة الصحفي للقيام بمهمة في الميدان، ويمكن هذا  

 وسالمة زمالئه   الجدول الصحفي من التخطيط الجيد لمهمته لضمان سالمته

 

 

الطريق الذي  

 سيسلكه الصحفي 
 

المهمة   مدة  

 

األشخاص المحتمل  

 لقاؤهم 

المهمة   مكان   البرنامج / عنوان   

 المهمة  
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 تفاصيل حول فريق العمل  

 

 اإلسم   الخطة   المهمة المكلف بها  رقم التواصل معه 

         1 

         2 

         3 

 

 المعلومات الصحفية : تبقى هذه المعلومات سرية بين فريق العمل فقط  

 

 االمعلومات  المالحظات 

 فصيلة الدم   

 األمراض المزمنة   

 الحساسية   

 

 

 

 معدات العمل بالتفصيل  

 

  المعدات الطبية    المعدات الصحية   المعدات التقنية  
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 تواصل  األرقام األساسية لل

 تضع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ذمة الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية أرقام : 

 93281067منسقة وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية خولة شبح:  
 92232842المكلف باإلعالم واإلتصال بالنقابة علي بوشوشة : 

  األشخاص   المعلومات الشخصية  الخدمات االستعجالية  

 رئيس التحرير       

 مرافق الطاقم الصحفي       

 مدير المؤسسة     

الشخص الذي يتواصل معه في      

 الحاالت الحرجة 

الشخص المقرب الذي يتواصل      

 معه في الحوادث  

 

 قبل المغادرة للقيام بالمهمة تأكد من الوثائق الضرورية  

 

 الوثائق الضرورية  

 جوال األشخاص والعربات الترخيص بالتنقل خالل حظر ت

 التكليف بمهمة  

 الترخيص بالتصوير  

 بطاقة انخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أو بطاقة صحفي محترف 
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 معلومات أساسية  

 

 أحوال الطقس وخارطة المكان   

 تطور الحاالت الوبائية    

  

 األساسية ...( الخارطة الصحية )المستشفيات والمصحات ومراكز الصحة 

  

 وضعية المجتمع  

 

 في الحاالت العاجلة :  

 يجب وضع خطة للمساعدة مع غرفة التحرير  

 

 كيف سنتصرف؟  

 لمن نتوجه؟  

 أين نتوجه؟  

ما هي المساعدة الطبية في حاالت   

 اإلصابات؟ 

 

 بالنسبة للمؤسسة :  

ن يؤثر ذالك س دون ا يحق للصحفي رفض اي مهمة قد تشكل خطرا الصابته بالفيرو -

 مال باالتفاقية االطارية للصحفيين لك ععلى عملهم وذ 
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توفير مستلزمات التعقيم والنظافة في اماكن العمل، وتوفير معدات السالمة بما في ذلك  -

الكمامات الطبية ومطهر اليدين لكل طواقمها في الميدان وفي مقراتها، وتوفير سالل  

 .آمنةمهمالت مغلقة لضمان التخلص منها بطريقة 

االلتزام بتوفير تنقالت العاملين بالمؤسسات من وإلى مراكز العمل لتجنب استعمال    -

 النقل العمومي 

تجنب استدعاء الضيوف إلى األستوديوهات قدر اإلمكان واالعتماد على المداخالت  -

الهاتفية أو باستعمال األنترنت لتأثيث الحصص والبرامج التلفزية واالذاعية، ومنع  

  .هور في أستديوهات البرامج التلفزية حضور الجم

الّسماح بالعمل عن بعد في الحاالت الممكنة، والتقليص في دخول وخروج من يمكن   -

 .االستغناء عن وجودهم الجسدي

وضع خطط عمل ميدانية مسبقة تراعي الوضع الصحي العام وتحترم التوجيهات    -

نقل والعمل في التجمعات  المحلية الموضوعة من قبل الدولة في عالقة بالسفر والت 

 .العامة

ضرورة التواصل المستمر مع الطواقم الصحفية والمراسلين الجهويين والتدخل    -

لفائدتهم لدى السلطات الجهوية والمحلية، في حاالت االشتباه واحترام واجبهم في دخول  

 .الحجر الصحي المنزلي 

 

 بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ة  السالمة المهني برامج : زياد دبار مسؤول هذا الدليلأنجز  

 لمزيد االستفسار يمكن االتصال به عبر: 

97626195 ف:   اترقم اله  
 

zied.dabbar@gmail.com 
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