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କ ୋଭିଡ଼-୧୯: ଗଣମୋଧ୍ୟମ ନିମକେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ କ ୋଟି ‘ ରଣୀୟ ଓ ଅ ରଣୀୟ’୧
ଭୋସ୍ୱ ୀ ପଟ୍ଟନୋୟ , ନବନୀ ୋ ରଥ ଓ ଶ୍ରୀଜିତ୍ ମିଶ୍ର୨
୨୬ ଜୁ ନ ୨୦୨୦ (ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ ଜୁ ନ ୨୦୨୦)

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କେଖ: କ ୋଭିଡ଼-୧୯ ଭଳି ମହୋମୋରୀ ସମୟକର ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନୋ ପ୍ର ୋଶନ ଓ ପ୍ରସୋରଣ କେତ୍ରକର ଛୋପୋ,
ଇକେକ ୍ ରୋନି , ୱେଵ୍ କପୋର୍ଟୋେ ଓ ସୋମୋଜି (ଉଭୟ ଔପଚୋରି ଓ ଅକନୌପଚୋରି ) ଗଣମୋଧ୍ୟମ ନିମକେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
କ କତୋର୍ି ' ରଣୀୟ ଓ ଅ ରଣୀୟ' ଆଚରଣ ବୋବଦକର ଏହି ନୀତିପତ୍ରର୍ିକର ସୂଚନୋ ଦିଆଯୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏ ତଥ୍ୟସବୁ
ସୋମୋଜି ତଥ୍ୋ ଆଚରଣଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ - ଯଥ୍ୋ ଆଶଙ୍କି ତ ବିପଦ, କନତୃ ତ୍ଵ, ବୟକ୍ତିଗତ ଓ ସୋମୁହ ି ସ୍ଵୋଥ୍ଟ, ବିଜ୍ଞୋନ ସଞ୍ଚୋର,
ସୋମୋଜି ପ୍ରୋସଙ୍ଗି ତୋ ,ମୋନସି ଚୋପ ଓ ତୋର ମୁ ୋବିେୋ ଇତୟୋଦି ଉପକର ଆଧୋରିତ, ଏଠୋକର ତୋହୋ କସଭଳି କ୍ରମକର
ଆକେୋଚିତ କହୋଇନୋହିଁ।
ପ୍ରୋରମ୍ଭ
ଇତିମଧ୍ୟକର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵର ହୁଦକବୋଧ ୱ ାଇସୋରିଛ ି କଯ ସୋସଟ-କ ୋଭ-୨ ନୋମ ଭୂତୋଣୁ ଦ୍ଵୋରୋ ୨୦୧୯ ଠୋରୁ ବୟୋପୁଥିବୋ

କରୋନୋ ଭୋଇରସ କରୋଗର (କ ୋଭିଡ଼-୧୯), ସ୍ଥୋୟୀ ନିବୋରଣ ସମ୍ଭବ ନୁ କହେଁ। ‘କ ୋଭିଡ଼-୧୯ ଆମ ସହିତ ରହିବ’ –

ଏହୋ ୁ ମୋନସି ସ୍ତରକର ଗ୍ରହଣ ରିକନଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନକଶୈଳୀ ଦ୍ଵୋରୋ ଆମ ୁ ବଞ୍ଚିବୋ ୁ କହବ। ଏହୋର ପ୍ରଭୋବ ହ୍ରୋସ
ରିବୋ ଦିଗକର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିକରୋଧ ଏବଂ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ମକନୋବଳ ବଜୋୟ ରଖିବୋ ଜରୁରୀ ଅକର୍। ଏହି ବିପତ୍ତି
ସମୟକର ଛୋପୋ, ଇକେକ ୍ ରୋନି , ୱେଵ୍ କପୋର୍ଟୋେ ,ଏବଂ ସୋମୋଜି (ଉଭୟ ଔପଚୋରି ଓ ଅକନୌପଚୋରି ଭୋବକର
ଅଧି ୋରୀ ଏବଂ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ କପ୍ରରଣ ଓ ପ୍ରସୋରଣ କରାଯାଉଥିଵା) ଗଣମୋଧ୍ୟମ ମୋନଙ୍କର ଭୂମି ୋ ଅତୟେ
ଗୁରୁତବପଣ
ି ମୁ ୋବିେୋ ପୋଇେଁ ବୃ ହତ ସଂଖ୍ୟ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ପୋଖ୍କର
ୂ ।ଟ ଜନସ୍ଵୋସ୍ଥୟ କେତ୍ରକର ଏ ସଂ ର୍ମୟ ପରିସ୍ଥିତର
ପହଞ୍ଚିପୋରୁଥିବୋ ଏହି ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଏ ପ୍ରମୁଖ୍ ଦୋୟିତ୍ଵ ରହିଛ।ି

ଗଣମୋଧ୍ୟମ ଏ ବିକଶଷ ସଂକଯୋଜ ଏବଂ ପ୍ରସୋର । ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗକର ନିଆଯୋଉଥିବୋ ଉପୋୟ ସମୁହର ସୂଚନୋ
ଓ ବୟୋପ ପ୍ରସୋର ନିମକେ ଏହୋ ଅନୟତମ ପ୍ରମୁଖ୍ ସହୋୟ । ସୁଚେ
ି ତ
ି ଭୋକବ ମହୋମୋରୀ ସମ୍ପ ଟକର ଖ୍ବର ପ୍ରସୋରଣ ରୋ
ନ ଗକେ ତୋହୋ କେୋ ମୋନଙ୍କର ସକମେଦନତା ୁ ଆଘୋତ ପହକଞ୍ଚଇପୋକର, କଯକହତୁ କରୋଗ ବିଷୟକର ସମ୍ପୂଣଟ ଜ୍ଞୋନ
ଏପଯଟେ ଆୟତ୍ତ କହୋଇପୋରିନୋହିଁ। କେୋ ମୋନଙ୍କର ସୋମୋଜି , ସାଂସ୍କୃତକ
ି ତଥ୍ୋ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥୋ ଏବଂ ପ୍ରସୋରିତ ତଥ୍ୟର
ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭୋବ, କଦଶର ସୋମୁହ ି

ସବୋଥ୍ଟ ୁ ହୋନି ପହକଞ୍ଚଇପୋକର। କସଥିପୋଇେଁ ଖ୍ବର ଏବଂ ପ୍ରସୋରଣକର ତୁର୍ଶ
ି ୂନୟତୋ,

ଯଥ୍ୋଥ୍ଟତୋ, ଗୁଣୋତ୍ମ ମୋନଦଣ୍ଡ ଇତୟୋଦି ବିଷୟକର ଗଣମୋଧ୍ୟମ ବୟୋପ ସୋବଧୋନତୋ ଅବେମେନ ରିବୋ ଉଚିତ।

ଏ ି ନୀତି ପତ୍ରୱର ପ୍ରକାଶିତ ମତଗୁଡକ
ି ୱେଖକମାନଙ୍କର ଅୱେ ଏବଂ ୱସମାୱନ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବୋ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ର ମତାମତକୁ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କୱର ନା ।ିଁ

୧

ସାଧାରଣ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ପ୍ରୱ ାଗ ୁ ଏ। ଏ ି ୱେଖା େି ନବକୃ ଷ୍ଣ ୱ ୌଧୁରୀ ଉନ୍ନ ନ ଗୱବଷଣା ୱକନ୍ଦ୍ରର ନୀତିପତ୍ର ୨୧କ(21a) ଓ ଏ ା ଇଂରାଜୀ
ନୀତିପତ୍ର ୨୧ (PB21NCDS, COVID-19: Do’s and Don’ts for Media, 16 June 2020; a version of this was also
published as Covid-19: Broad guidelines for media coverage in Policy Circle) ର ଓଡିଆ ସଂସ୍କରଣ।
୨

ଭୋସବତୀ ପଟ୍ଟନୋୟ

କହଉଛେି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦୟୋଳୟ ଭୁବକନଶ୍ଵରର ମକନୋବିଜ୍ଞୋନ ବିଭୋଗର ପ୍ରକେସର ତଥ୍ୋ ମୁଖ୍ୟ। ନବନୀତୋ ରଥ୍

କହଉଛେି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦୟୋଳୟ ଭୁବକନଶ୍ଵରର ସମୋଜବିଜ୍ଞୋନ ବିଭୋଗର ପ୍ରକେସର ତଥ୍ୋ ସ୍କୁେ ଅେ ୱିକମନସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ର ନିକଦଟଶି ୋ। ଶ୍ରୀଜିତ୍ ମିଶ୍ର
ୱ ଉଛନ୍ତି ନବକୃ ଷ୍ଣ ୱ ୌଧୁରୀ ଉନ୍ନ ନ ଗୱବଷଣା ୱକନ୍ଦ୍ରର ନିୱଦେଶକ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିକାଶ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା, ମୁମବାଇର ପ୍ରୱେସର।
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ଗଣମୋଧ୍ୟମ ନିମକେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ କ ୋଟି ' ରଣୀୟ ଓ ଅ ରଣୀୟ'
ବୋକଭେ ଓ ତୋଙ୍କ ସହଗକବଷ ଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ କନଚର ହିଉମୋନ ବିକହବିୟର (୨୦୨୦) କର ପ୍ର ୋଶିତ “କ ୋଭିଡ଼-୧୯
ମହୋମୋରୀ ନିମକେ ସୋମୋଜି ଓ ଆଚରଣଭିତ୍ତି ବିଜ୍ଞୋନର ସହକଯୋଗ” ଗକବଷଣୋପତ୍ରକର ନିମନେିଖିତ ୬ର୍ି ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଉପକର ଆକେୋଚନୋ ରୋଯୋଇଅଛି - ଆଶଙ୍କି ତ ବିପଦ, କନତୃ ତ୍ଵ, ବୟକ୍ତିଗତ ଓ ସୋମୁହ ି ସ୍ଵୋଥ୍ଟ, ବିଜ୍ଞୋନ ସଞ୍ଚୋର, ସୋମୋଜି
ପ୍ରୋସଙ୍ଗି ତୋ, ମୋନସି ଚୋପ ଓ ତୋର ମୁ ୋବିେୋ ଇତୟୋଦି। ଏହି ନୀତିପତ୍ରର୍ିକର ଉପକରୋକ୍ତ ଆକେୋଚନୋ ସ ତ
ି ଭୋରତ ତଥ୍ୋ
ଓଡିଶୋର ସୋଂପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତି ୁ ବି ାର ରି ସୂଚନୋ ପ୍ର ୋଶନ ଓ ପ୍ରସୋରଣ ଦିଗକର କ କତୋର୍ି ' ରଣୀୟ ଓ ଅ ରଣୀୟ'
ଆଚରଣ ବୋବଦକର ପ୍ରସ୍ତୋବ ରଖ୍ୋଯୋଇଛି। ଆମର ବିଶ୍ଵୋସ, ନିମନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୋବ ସମୂହ ମହୋମୋରୀ ସମୟକର
ମୋଗଟଦଶି ୋ ରୂକପ ଖ୍ବର ଵା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚୋର ଓ ପ୍ରସୋର କେତ୍ରକର ସମସ୍ତ ପ୍ର ୋରର ଗଣମୋଧ୍ୟମ ନିମକେ ସହୋୟ କହବ।
କଟବୁ େ ୧: କରୋନୋ ସମ୍ପ ି

ଥୟ ଓ ସୂଚନୋ ପ୍ର ୋଶନ ଓ ପ୍ରସୋରଣକର କ କ ୋଟି ' ରଣୀୟ ଓ ଅ ରଣୀୟ' ପ୍ରସ୍ତୋବ

ରଣୀୟ

ଅ ରଣୀୟ

ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତଥ୍ୟ ସମେଳତ
ି ଏବଂ ନିରକପେ ଖ୍ବର ସୋମନୋ ୁ ଅକଯୌକ୍ତି , ଭିତ୍ତହ
ି ୀନ ଓ ଉକତ୍ତଜନୋପ୍ରବଣ ଖ୍ବର ଭ୍ରୋେି ଓ
ଆଣେୁ ଯୋହୋଦ୍ଵୋରୋ ଜନସୋଧୋରଣ ସକଚତନ କହବୋ ସକଙ୍ଗ ପେପୋତିତୋ ୁ ଇନ୍ଧନ କଯୋଗୋଇଥ୍ୋଏ। ଏହୋର ପ୍ରସୋରଣରୁ
ସକଙ୍ଗ ଅଧି ୋରୀ ଓ ନି ମ ପ୍ରଣ ନକାରୀଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆ ଷଟଣ େୋେ ରହେୁ ।
ୁ
ରୋଯୋଇପୋରିବ।
ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ କନୈତ ି ତୋ ୁ ପୋକଥ୍ୟ
ରି ଜନହିତ ର ଵୟଵସା ିକ ବୋ େୋଭ ଉକଠଇବୋ ମକନୋବୃ ତ୍ତି କନଇ
ସୋମେୋଦି ତୋ ୁ ସୁଦୃଢ ରେୁ ଯୋହୋଦ୍ଵୋରୋ ସୋମୁହ ି ସୁରେୋ ଚୋେିଥିବୋ ୋମଳ ସୋମେୋଦି ତୋ ୁ ପଶ୍ରୟ ଦିଅେୁ ନୋହିଁ।
ଓ ସ୍ଵୋଥ୍ଟ ହୋସେ ରୋଯୋଇପୋରିବ।
ଉଦୋହରଣ ସ୍ଵରୂପ: ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କ ୌଣସି ବ୍ରୋଣ୍ଡର ମୋସ୍କ ବୋ
ସୋନିର୍ୋଇଜର ବୟବହୋର ରିବୋ ୁ ପ୍ରବକତ୍ତଟଇବୋ ପରି
ସୂଚନୋର ପ୍ରସୋରଣରୁ ଵିରତ ରୁହେୁ ।

ସମୟ ସହିତ ତୋଳ କଦଇ ସଦୟ ଖ୍ବର ଓ ଅଧୁନୋତନ ପୁରୁଣୋ କହୋଇଯୋଇଥିବୋ ବୋ ଯୋହୋ ସୋମୟି ଭୋକବ
ନିୟମୋବଳୀ ଜନସୋଧୋରଣ ଏବଂ ଅଧି ୋରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ୁ ଅପ୍ରୋସଙ୍ଗି , କସଭଳି ତଥ୍ୟ ପରିକବଷଣ
ରି
ଆଣେୁ ।

ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କୁ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵକର ପ ୋେୁ ନୋହିଁ।

ଉଡ଼ୋ ଖ୍ବର ଓ ଚକ୍ରୋେତତ୍ତ୍ଵଭିତ୍ତି ସୂଚନୋ ପ୍ରତି ସଜୋଗ ରୁହେୁ

ମିଥ୍ୟୋ ଖ୍ବର ୁ ପ୍ରସୋରିତ କହବୋ ୁ ଦିଅେୁ ନୋହିଁ। ଉଦୋହରଣ
ଏବଂ ଦୂ ରତୋ ରେୋ ରେୁ । ଆବଶୟ ସ୍ଥକଳ ବିକଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ: କିଛଦ
ି ନ
ି ତୱେ ଗୁଜଵ ଆରମ୍ଭ ୱ ାଇଥିୋ କଯ
ପରୋମଶଟ କେୋଡେୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିେଣ / ଅନୁ ଶୀଳନ କଗୋର୍ିଏ କଗୋଷ୍ଠୀର ଛ
ି ି କେୋ ନିଜ ୁ ଜୋଣିଶୁଣି ସଂକ୍ରମିତ
ରି କରୋଗ ୁ ଆହୁ ରି ବୟୋପ
ରିବୋ େୋଗି ମୋନବ-ବୋହ
ଆପଣୋେୁ ।
ରୂକପ ଚୋେିଆସିଛେି।

କପୋଳ ଳ୍ପିତ ଖ୍ବର ୁ ଖ୍ଣ୍ଡନ ରେୁ ।

ଗୁଜବ ପ୍ରଚୋର ରେୁ ନୋହିଁ।

ବିଶ୍ଵ ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ କତକରୋସ ଆଧୋକନୋମ କେୋ ଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଅଯଥ୍ୋ ଚୋଞ୍ଚେୟ ସୃଷ୍ଟି ରିବୋ ଅର୍େକର ବା
କଘକବ୍ରଏସୁସଙ୍କ ଉକ୍ତି ୁ -“ବତ୍ତଟମୋନ ବିଜ୍ଞୋନର ସମୟ, ୱୋକଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକଷେଣ କରିବା ନିମୱନ୍ତ, ଅର୍ଦ୍ଟସତୟ ବୋ
ଗୁଜବର ନୁ କହେଁ; ଐ ୟର, ଅପବୋଦର ନୁ କହେଁ “ - ଅନୁ ସରଣ ଗୁଜବର ଅପପ୍ରଚୋରରୁ ବିରତ ରୁହେୁ । ବତ୍ତଟମୋନ ଧମଟୋନ୍ଧତୋ
ନୁ କହେଁ ବରଂ ପ୍ରମୋଣଭିତ୍ତି ଅକନେଷଣର ସମୟ; ଏ ଜୁ ର୍
ରେୁ ।
କହବୋର ସମୟ, ଅନୟ ଉପକର ଜୋହିର ରିବୋର ନୁ କହେଁ।
କଯକତଦୂ ର ସମ୍ଭବ, ‘ଆକମ ସମକସ୍ତ’ ଭଳି ଶବ୍ଦର ବୟବହୋର ଅନୟ ୁ କଦୋଷୋକରୋପ
କଯୋକଗ ଏ ତୋ ଓ ଆତ୍ମୀୟତୋ ଭୋବ ସୃଷ୍ଟି ରେୁ ।
COVID-19

େୋଭଳି ଭୋଷୋ ପ୍ରକୟୋଗ

ରି

‘ଆକମ ବନୋମ କସମୋକନ’ ଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍େତା ବଢୋେୁ ନୋହିଁ।
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NCDS
ରେୁ ଯୋହୋଦ୍ଵୋରୋ ‘ସୁପର କରେଡର’ ବୋ ‘କପକସଣ୍ଟ ଜିକରୋ’ ଭଳି ଅପମାନଜନକ

ସମସୟୋେି ସୋମୁହ ି କବୋେି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଦକବୋଧ କହବ।

ଭୋଷୋ ବୟବହୋର ରେୁ ନୋହିଁ।

ସଂକ୍ରମିତ ଓ ପ୍ରଭୋବିତ ବୟକ୍ତିମୋନଙ୍କ ପରିଚୟ କଗୋପନ ସଂକ୍ରମିତ ଓ ପ୍ରଭୋବିତ ବୟକ୍ତିମୋନଙ୍କ ପରିଚୟ ମ
ି େୋ ତୋଙ୍କର
କ ୌଣସି ଅଞ୍ଚଳଗତ ବୋ ବୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ର ୋଶ ରେୁ
ରଖନ୍ତୁ।
ନୋହିଁ ଯଦ୍ଵୋରୋ କଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତକର ବିକଦ୍ଵଷ ସୃଷ୍ଟି କହବ।
ବିଶ୍ଵ ସ୍ଵୋସ୍ଥୟ ସଂଗଠନ ନି ମୋବଳୀ ଅନୁ ଯୋୟୀ ସୋମୋଜି
ସୋମୋଜି ଦୂ ରତୋ ଶବ୍ଦ ଏପରି ବୟବହୋର ରେୁ ନୋହିଁ
ଦୂ ରତୋ ଅକପେୋ ଶୋରୀରି ଦୂ ରତୋ ୁ ପ୍ରୋଧୋନୟ ଦିଅେୁ ଯଦ୍ଵୋରୋ କେୋ ମୋନଙ୍କ ମନକର ଅସହୋୟତୋ ମ
ି େୋ ଅରୃଶୟତୋ
ଯୋହୋ ି କେୋ ମୋନଙ୍କ ମନକର ବିଶ୍ଵୋସ ଆଣିକଦବ କଯ ଏହୋ ଭଳି ଭ୍ରୋେି ସୃଷ୍ଟି କହବ।
ସୋମୂହ ି
ସୁରେୋ େୋଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ ପୋରରରି
ଆତ୍ମୀୟଭୋବ ଓ ଦୂ ରଭାଷ ପରି ସଂକଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭାବ
ବିନମ
ି
ଏହି ସମୟକର ଅତୟନ୍ତ ଆବଶୟକ ।
ବୟବହୋର ଉପକଯୋଗୀ ସୂଚନୋ, କଯପରି ି ଆବଶୟ ୀୟ କଯଉେଁ ଖ୍ବର ସମୋଜକର ବିକଦ୍ଵଷଭୋବ ଏବଂ ଦୁ ବଟୟବହୋର
କସବୋଧି ୋରୀମୋନଙ୍କର କଯୋଗୋକଯୋଗ ଓ ଠି ଣୋ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ରିବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ରହିଛ,ି କଯପରି - ‘ଚୋଇନିଜ
ତଥ୍ୟ, ପ୍ରସୋରଣକର ସୋମିେ ରେୁ ଯୋହୋ ି କେୋ ମୋନଙ୍କ ଭୁତୋଣୁ’, ‘ଇସେୋମୀୟ କଯୋଜନୋ’ ଇତୟୋଦି, କସ ଖ୍ବର ୁ
ୋମକର ଆସିପାରିବ ।

ପ୍ରୋଧୋନୟ ଦିଅେୁ ନୋହିଁ।

କନୈତି ତୋ, ସୁରେୋତ୍ମ ତୋ ଆଦି ଉକର
େୋଭଳି ସୂଚନୋ ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵୋସ ମ
ି େୋ କ ୌଣସି ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଵୋଥ୍ଟରେୋ
ପ୍ରଦୋନ ରେୁ ଯୋହୋ େଳକର ପରିବୋର ତଥ୍ୋ ସୋମୂହ ି
ରିବୋ ଭଳି ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ ରେୁ ନୋହିଁ।
େୟୋଣ ସହିତ ବିଜ୍ଞୋନସମ୍ମତ ମୋନ ରେୋ ରୋଯୋଇ ପୋରିବ।
ସହକଯୋଗ ଏବଂ ୱସୌ ାଦେୟପୂର୍ଣ୍େ ମକନୋଭୋବ ୁ କପ୍ରୋତ୍ସୋହିତ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ତୋବୋଦୀ ସ୍ଵରର ପ୍ରସୋରଣ ରେୁ ନୋହିଁ ମ
ି େୋ କ ୌଣସି
ରିବୋ ୁ ‘ଏ ତୋ ହିଁ ବଳ’ ମୋଧ୍ୟମକର ଏ ସଂକଯୋଜ
ଏ ରୋଜକନୈତି ଦଳର ବିଭକ୍ତି ରଣ ନୀତିର ପେଭୁକ୍ତ
ଭୂମି ୋ ନିଭୋେୁ ଯଦ୍ଵୋରୋ ‘ବିଭିନ୍ନତୋ ମକଧ୍ୟ ଏ ତୋ’ ୁ ହୁ ଅେୁ ନୋହିଁ, ଯୋହୋଦ୍ଵୋରୋ ୱଗାଷ୍ଠୀ ନ୍ଦଳ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍େ
କେୋକ ସମ୍ମୋନ ରିଶଖି
ି କବ।

ମକନୋଭୋବ ବୃ ର୍ଦ୍ି ପୋଇବ।

ଗୃହବନ୍ଦୀ ବୋ ଏ ୋ ୀବୋସ ସମୟକର ଗଠନମୂଳ
କଯଉେଁସବୁ ଖ୍ବର ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କୁ ଉଦବିଗ୍ନ
ରୋଏ,
ୋଯଟୟସବୁ ୁ ସୋମନୋ ୁ ଆଣେୁ ଯୋହୋଦ୍ଵୋରୋ କେୋ ମୋକନ କଯପରି- ଏ ୋ ୀବୋସରୁ ଆତ୍ମହତୟୋ ମ
ି େୋ ଘକରୋଇ ଦୁ ଷ୍କମଟ,
ଘକର ରହିକେ ମଧ୍ୟ କସଥିକର ମକନୋନିକବଶ ରି ସମୟର କସସବୁ ର ବହୁ ଳ ପ୍ରସୋର ରେୁ ନୋହିଁ; ଏସବୁ ର ସୂଚନୋ
ସଦୁ କପୋକଯୋଗ ରିପୋରିକବ। ଦୀର୍େ ଅବ ୋଶର ପଯଟୟୋପ୍ତ କଦବୋକବକଳ ବୟକ୍ତି, ପରିବୋର ଓ କଦଶ ପୋଇେଁ ଏହି
ସୁବଧ
ି ୋ ଉକଠଇବୋର ବିଭିନ୍ନ ମୋଧ୍ୟମ ବିଷୟକର ସୂଚନୋ ଦୁ ଘଟର୍ଣୋ ଗୁଡି ର ୁ ପ୍ରଭୋବ ବିଷୟକର ସକଚତନ ରୋେୁ ।
କଦବୋ ସହିତ ଗତୋନୁ ଗତି ତୋଜନିତ ବିରକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତିପୋଇବୋର
ସୋଧନମୋନ ପ୍ରସୋର ରେୁ ।

ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ମକନୋବଳ ବୃ ର୍ଦ୍ି ରିବୋ ୁ ଏବଂ କପ୍ରରଣୋ କେୋ ମୋନଙ୍କର କ ବଳ ଅବୋଧ୍ୟ ବୋ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣର
କଯୋଗୋଇକଦବୋ ୁ ବୟକ୍ତିବକି ଶଷ ତଥ୍ୋ କଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵୋରୋ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରସୋରଣ ମଧ୍ୟୱର ସୀମିତ ରୁହେୁ ନୋହିଁ।
ସମ୍ପୋଦିତ ସ ୋରୋତ୍ମ ଏବଂ ଆଦଶଟପୂର୍ଣ୍େ ୃ ତସ
ି ବୁ ୁ ସୋମନୋ ୁ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ହିତ ପୋଇେଁ ପ୍ରଣୟନ କହୋଇଥିବୋ ନିୟମ
ଆଣେୁ । ଉଦୋହରଣ ସ୍ଵରୂପ:
କରୋନୋ କଯୋର୍ଦ୍ୋ, ସ୍ଵୟଂ ଉେଂଘନ ରି ସୋମୁହ ି େତି ଘର୍ୋଉଥିବୋ ପରି ତଥ୍ୟ ୁ
ସହୋୟ
ସମିତ,ି କସ୍ଵଚ୍ଛୋକସବୀ ମୋନଙ୍କର ମହୋମୋରୀ ପରିକବଷଣ ରିବୋ କବକଳ ଏହୋର ବୟକ୍ତି ତଥ୍ୋ ସମୋଜ
ସମୟକର
ମଟନପ
ି ୁଣତୋ
ଏବଂ
ସୋହୋସି ତୋର ଉପକର ୁ ପରିଣୋମ ବିଷୟକର ସକଚତନ ରିବୋ ମଧ୍ୟ
ଉଦୋହରଣମାନ ମନକର ଦମ୍ଭ ଓ ଆଗ୍ରହ ଆଣିଥ୍ୋଏ।

ଆବଶୟ ।

ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ମହୋମୋରୀ ୁ େଢିବୋକର ସୋହୋଯୟ ଡର ବୋ ଆତଙ୍କ ଉକର
COVID-19

େୋଭଳି ତଥ୍ୟ ପରିକବଷଣ
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ରୁଥିବୋ ସୁରେୋତ୍ମ ବୟବହୋର ଓ ଆଚରଣ ୁ ସଶକ୍ତ
ରେୁ ନୋହିଁ ଯୋଦ୍ଵୋରୋ କେୋ ମୋନଙ୍କର ନିଜର ସୋମଥ୍ଟୟ ପ୍ରତି
ରିବୋ ନିମକେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନ ରିବୋଭଳି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୟୋଗ ବିଶ୍ଵୋସ ତୁ ର୍ିଯିବ ବୋ କସମୋକନ ନିଜ ୁ ଅସହୋୟ ମକନ

ରେୁ । ସଂଖ୍ୟୋଭିତ୍ତି ତଥ୍ୟ ପରିକବଷଣ ଏପରି ରେୁ
ରିକବ। କ ବଳ ଅସ୍ତିବୋଚ ବୋ କ ବଳ ନୋସ୍ତିବୋଚ
କଯପରି ସୋଧୋରଣ ଜନତୋ ସମସୟୋର୍ି ୁ କହୟଜ୍ଞୋନ ମ
ି େୋ ତଥ୍ୟ ପରିକବଷଣ ରେୁ ନୋହିଁ ଯୋଦ୍ଵୋରୋ କେୋ ମୋକନ
ି େୋ ଅଧି
ଅତିରଞ୍ଜି ତ ନ ରି ପରିସ୍ଥିତର
ି
ଗମ୍ଭୀରତୋ ବୁ ଝକି ବ। ସମସୟୋର୍ି ୁ ଦର ୋର ଠୋରୁ ଅଧି ହୋେୁ ୋ ମ
ଉଦୋହରଣ ସ୍ଵରୂପ: ମୃତ ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ସହ ଆକରୋଗୟେୋଭ ଗମ୍ଭୀରତୋ ସହ ବିଚୋର ରିକବ।
ରିଥିବୋ କେୋ ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ମଧ୍ୟ ପରିକବଷଣ ରେୁ ।

ସୋଧୋରଣକର ପ୍ରୋପ୍ତ କହଉଥିବୋ ତଥ୍ୟଗୁଡି ୁ କଗୋଚର ୁ ଉଡ଼ୋ ଖ୍ବର ୁ ସ୍ଥୋନ ଦିଅେୁ ନୋହିଁ ଯୋହୋ କେୋ ମୋନଙ୍କ
ଆଣେୁ ଯଦି ୱସମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ନିଭଟରକଯୋଗୟ ମ
ି େୋ ତୋ ମନକର ତଥ୍ୟର ସତୟୋସତୟ ବିଷୟକରସକନ୍ଦହ ଉପୁଜୋଇବ।
ଉପୱର ଉପଯୁକ୍ତ ତଜଟମୋ ସରିଛ।ି
କେୋ ଙ୍କ ମଧ୍ୟୱର ଅଙ୍ଗୀ ୋରବର୍ଦ୍ତୋ ୁ ବଢୋଇବୋ ପୋଇେଁ ନିୟମୋବଳୀ ୁ ଏମିତି ପ୍ରଦଶିତ ରୋେୁ ନୋହିଁ କଯମିତ ି ତୋହୋ
ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରକର ପ୍ରବତ୍ତିତ ନିୟମୋବଳୀ ୁ ଆଞ୍ଚଳି
କେୋ ଙ୍କୁ ଉପରଠୋଉରିଆ ଓ ବା ୟି କ ମକନକହବ।
ଅଧି ୋରୀଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁ ରୂପ ସହମତି ଥିବୋ ଦୃ ଶୟ ବୋ
ଥ୍ନ ସହିତ ପରିକବଷଣ ରେୁ ।

କେୋ ମୋନଙ୍କୁ ଆସନ୍ନ ବିପତ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ସ ୋକଶ ବିପଦ ର୍ୋଳିବୋକର କଦଶର ଅତୀତ ସେଳତୋ ୁ ଅତିରଞ୍ଜି ତ
ଆବଶୟକୀ ସୂଚନୋ ପ୍ରସୋର ରେୁ ଯୋହୋଦ୍ଵୋରୋ କସମୋକନ
ରି ପରିକବଷଣ ରେୁ ନୋହିଁ କଯପରି ି କେୋକ ଅତି
ମୋତ୍ରୋକର ନିଶ୍ଚିେ କହୋଇଯୋଇ ନ ଭୋବେୁ କଯ ବିପଦର
ବିପଦସଙ୍କୁ ଳ ବୟବହୋରରୁ େୋେ କହକବ।
କ ୌଣସି ଆଶଙ୍କୋ ନୋହିଁ।

କଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସହନଶୀଳତୋ ଓ ସଦଭୋବ ଜନମୋେୁ ଜୋତିଆଣ ମକନୋଭୋବ, ପେପୋତିତୋ, ସୋମ୍ପ୍ରଦୋୟି ତୋ ଏବଂ
(କସମୋକନ ବହିରୋଗତ ହୁ ଅେୁ ମ
ି େୋ ଅବକରୋଧ ଅଞ୍ଚଳଋ ଅନୟ ସଙ୍କି ର୍ଣ୍ଟତୋ ମକନୋଭୋବ ଉକର
େୋଭଳି ସୂଚନୋର
ପ୍ରସୋରଣ ରେୁ ନୋହି ଯୋହୋ େଳକର ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ
କହୋଇଥ୍ୋେୁ ଅଥ୍ବୋ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ସମ୍ପ୍ରଦୋୟର କିଏ କହୋଇଥ୍ୋେୁ )।
ଅେଃରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହକଯୋଗ ଓ ବୁ ଝୋମଣୋ େଯଣଟ
ୁ କହବ।

ମହୋମୋରୀ ର ମୁ ୋବିେୋ ୁ କଜୋରଦୋର ରିବୋ େୋଗି ପରିସ୍ଥିତର
ି ମୁ ୋବିେୋକର ଅେରୋୟ ସୃଷ୍ଟି ରୁଥିବୋ ନୀତି ବୋ
ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି, ନିୟମୋବଳୀ, ଗଠନମୂଳ
ୋଯଟକ୍ରମ ମୋଗଟୋଦଶି ୋ ବିଷ ବସ୍ତୁ କୁ ପ୍ରୋଧୋନୟ ଦିଅେୁ ନୋହିଁ।
ଇତୟୋଦିକର କଯଉେଁ ପରିବତ୍ତଟନ ଆଣିବୋ ଆବଶୟ , ତୋହୋ
ପ୍ର ୋଶ ରେୁ ଓ ତୋର ବୟୋପ ଆକେୋଚନୋ ପୋଇେଁ ସୁକଯୋଗ
ସୃଷ୍ଟି ରେୁ ।
ସମୋପ୍ତି:
ନ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରୋକ୍ତ ' ରଣୀୟ ଓ ଅ ରଣୀୟ' ଏକ ସମ୍ପୂଣେ ତାେିକା ନୁ କହେଁ। ମାତ୍ର ଏହୋ ସବୁ ପ୍ର ୋରର
ଗଣମୋଧ୍ୟମ ପୋଇେଁ ମୋଗଟଦଶି ୋ ରୂକପ ସା ାଯୟ ରିବ କବୋେି ଆଶୋ ରୋଯୋଉଛି। ଆଶଙ୍କି ତ ବିପଦ, କନତୃ ତ୍ଵ , ବୟକ୍ତିଗତ ଓ
ସୋମୁହ ି ସ୍ଵୋଥ୍ଟ, ବିଜ୍ଞୋନ ସଞ୍ଚୋର, ସୋମୋଜି ପ୍ରୋସଙ୍ଗି ତୋ , ମୋନସି ଚୋପ ଓ ତୋର ମୁ ୋବିେୋ ଇତୟୋଦି ୁ ଆଖି ଆଗକର ରଖି

ଗଣମୋଧ୍ୟମ ବୟୋପ ସୋବଧୋନତୋ ଅବେମେନ ରି ଖ୍ବର ପ୍ର ୋଶ ଓ ପ୍ରସୋରଣ ରିବୋ ଉଚିତ କବୋେି ଏଠୋକର ଦଶଟୋଯୋଇଛି।
ସକ୍ରିୟତୋ ଓ ଦୋୟିତ୍ଵକବୋଧ - ଏହି ଦୁ ଇର୍ି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ରଖି କଦଶ ୁ ତର୍ା ବିଶ୍ୱକୁ ବିପତ୍ତି ସମୟକର ସୋହୋସୀ କଯୋର୍ଦ୍ୋ
କହୋଇ େଢିବୋକର ଗଣମୋଧ୍ୟମ ପ୍ରଭୂତ ସୋହୋଯୟ ରିପୋରିବ।
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There have been eleven NCDS policy briefs in the COVID-19 series. This is the Odia version of
the tenth one on dos and don’ts for Media (PB21NCDS, 16 June 2020). The other policy briefs
have been on analysis of cases across countries and provinces of China (PB12NCDS, 20 March
2020), on behavioural biases that could lead to panic like asking health care professionals to
leave rented premises (PB13NCDS, 25 March 2020), on strengthening COVID hospitals and
concerns of community transmission in Odisha (PB14NCDS, 28 March 2020), କ ୋଭିଡ-୧୯ ମହୋମୋରୀ
ସମୟକର ପୁଷ୍ଟି ର ଖ୍ୋଦୟର ଉପକଯୋଗିତୋ (PB15NCDS, 7 April 2020), which is an Odia translation of
“Maintaining a healthy diet during COVID-19 pandemic” prepared by the Food and Agriculture
Organization of the United Nations, a cross-country analysis of positive cases and testing
(PB16NCDS, 11 April 2020), frequently asked questions on rapid antibody test (PB17NCDS, 20
April 2020; ଯୋହୋର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB17aNCDS, 23 April 2020), on movement of migrant labourers
(PB18NCDS, 27 April 2020; ଯୋହୋର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB18aNCDS, 3 May 2020), on implications for
malaria (PB19NCDS, 15 May 2020; ଯୋହୋର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB19aNCDS, 28 May 2020), କ ୋଭିଡ-୧୯ର
ମୁ ୋବିେୋ: କଖ୍ୋରୋ , ପୁଷ୍ଟିସୋର ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମପୁଷ୍ଟିସୋର (ମୋଇକକ୍ରୋନୁ ୟଟ୍ରିଏଣ୍ଟ)ର ୧୦ ଦେୋ ସମେଳତ
ି ସଂେିପ୍ତ ବିବରଣୀ (PB20NCDS, 25
May2020) which is translation of a 10-pointer on diet and nutrition from NNEdPro, Cambridge,
and life and livelihood as prerequisites for post-pandemic economy (PB22NCDS, 16 June 2020).
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