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 .کندپاسخ را مختل می مسری،  هایو ترس از بیماری که برچسب   دهندشواهد به روشنی نشان می 

 و نه ترس. خواهد شد  ( COVID19) واقعیت ها  مانع از انتشار ویروس جدید کرونا 

 :کلمات مهم اند

تیم و وزارت بهداشت خود را ترغیب کنید از اصطالحات مناسب برای  افرادی که این بیماری را  دارند ، افرادی که  

 .،  استفاده کنندنددرگذشت COVID 19و افرادی که پس از ابتال به  درمان قرار می گیرند ، افرادی که بهبود یافته اندتحت 

 .تأثیر اقدامات پیشگیری و درمان و همچنین غربالگری زودرس ، آزمایش و معالجه را تأکید کنید

 رایج براساس فرهنگ محلی اصالح کنید. هایرا از طریق روشن کردن افسانه  هاسو برداشت

نگ می شود ، اصطالحاتی است که فرد را از ویروس جدا می کند )به عنوان مثال  ااصطالحات مناسب که باعث کاهش 

 ویروسده توسط ش تعیین هویت ويبه  كهاست  هستند(. اصطالحات نامناسب اصطالحاتي COVID-19افرادی که مبتال به 

 (. COVID خانواده هاي ،  COVIDافراد  ، COVID 19دهد )مثالً: موارد  ميرا 

 :(Iانتشار حقایق) 

آوری، جمعبرای انتشار اطالعات دقیق توسط دفاتر سازمان بهداشت جهانی مفید باشند:  توانندمیاجتماعی  هایرسانه

 های، گزینه 19COVIDفردی و گروهی در برابر  پذیریدیده، آسیبدر مورد مناطق آسیبتحکیم و انتشار اطالعات دقیق 

را در   با استفاده از زبان ساده بهداشتی و اطالعات هایمراقبت درمانی و اطالعات عملی در مورد محل دسترسی به 

 .اولویت بگذارید

مردم را از زبان  هایداستانمربوط به اطراف خودتان را با هم به اشتراک بگذارید؛ ما وقتی که  همدالنه هایداستان

شما   صداها ، داستانها و تصاویر افرادی را در کشور از .  کنیممیبه آن ها احساس نزدیکی بیشتری  شنویممیخودشان 

عزیز مبتال و بهبود یافته خود یا افرادی که از یک  اندو بهبود یافته  را داشته اند (COVID19)ویروس جدید  تجربه کرونا

و مایل به اشتراک گذاری داستان خود می باشد، استفاده کنید. احترام به محرمانه بودن هنگام به اشتراک   حمایت کرده اند

گذاشتن داستان ، بسیار مهم است. این امر می تواند به ویژه برای هر کارمند )از جمله کارکنان سازمان بهداشت جهانی( 

، بسیار مهم باشد تا اطمینان حاصل شود که برچسب ها در   ندکه پس از غیبت بیماری و بهبودی به وظایف عادی بازگشت

 بازگشت آنها به حداقل می رسد. 

برای ایجاد بازتاب در مورد افراد و پرسنل مراقبت بهداشتی، کسانی که به آن ها   تاثیر گذاران اجتماعی در کشورتان از

   .کمک بگیرید هابرچسب زده شده و نحوه حمایت از آن 



 

 

 (II):انتشار حقایق

  را به تصویر بکشید. قومی مختلف  هایدقت کنید که گروه

 گیریپیو زمان  گیریپیشارتقا دهید که محتوای مربوط به اقدامات  هارا از طریق کار با رسانهاخالقی  نگاریروزنامه

به زبان محلی به   هارسانهصحیح منابع سازمان بهداشت جهانی را در . اطالعات دهدمیبهداشتی را نشان  هایمراقبت

  اشتراک بگذارید.

و افراد خاص را برای آلوده کردن   ایجاد کنیدمراقبت و همدردی برای همه است، لحن مثبتی  دهندهنشان که  ایبا رسانه

 زدن و تبعیض شود. برچسبدیگران سرزنش نکنید. این امر ممکن است باعث 

COVID-19 اد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. آن را به هیچ قومیت در بسیاری از مناطق جغرافیایی افر

زدن را تشدید کند و در برخی موارد منجر به اعمال خشونت آمیز تبعیض می  و ملیتی متصل نکنید. این می تواند یرچسب

 شود.

 

 بن حلیم مرکز ملی کنترل بیماریهای لیبی / عبد الرزاق

 

 : بهداشتی برچسب زدن نسبت به کارمندان



 

 

آن ها را تشویق کنید که در  برخی از کارکنان سالمت ممکن است اجتناب خانواده یا جامعه خود از آن ها را تجربه کنند.

دیجیتالی با عزیزان خود ارتباط برقرار کنند. به همکاران، مدیر و یا دیگر افراد مورد   هایصورت نیاز از طریق روش

 اعتماد برای حمایت اجتماعی مراجعه کنند.

ا و یباشند که ممکن است بدنام شده مراقبان و کارکنان بخش مراقبت بهداشتی  به احترام رایقهرمانی ب اجرای یک کمپین

از طریق  رای کسانی که در خط مقدم مبارزه قرار دارند ، حمایت و تشویق ایجاد کنید.. بباشندآن ها برچسب زده به 

بازی می کنند،  عزیزانتاننقشی که در نجات جان مردم و امنیت برای  ای رسانه های اجتماعی و بیانیه های رسانه 

 قدردانی کنید.

 كه ه آن را تسهیل کنید، و اطمینان حاصل كنیدرهبر یا مدیران تیم را در یک مرکز بهداشتی تشویق کنید، دسترسی ب

به سالمت روان و خدمات پشتیبانی روانی اجتماعی در ایام استرس  تواننددر آن می  که هستند هاییمکان  آگاه از كاركنان

 .زا دسترسی داشته باشند

 :کمک کنند COVID۱۹توانند به شما و تیمتان در مبارزه با برچسب های مربوط به ابزارهای زیر می 

buster Myth 

Social Stigma Addressing 

19 outbreak-COVID duringCoping with stress  

19-Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/2020-02-24/COVID19%20Stigma%20Guide%2024022020_1.pdf
https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/2020-02-24/COVID19%20Stigma%20Guide%2024022020_1.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about

