သတင်းေထာက်၊ ဆ,-ြပပွဲများ,ှင့် ေဘးကင်းလုံြခံ ;ေရး

(သတိြပ;ရန်မှာ ေအာက်ပါ အချက်အလက်များသည် အBကံြပ;ချက်များ ြဖစ် Eပီ း မိ မိ၏ အေြခအ

ေန,ှင့် သက်ေရာက်လာ,ိင
ု ်သည့် အကျ ိ;းဆက်များကို မူတည်၍ မည်သည်က အသုံးတည့်မည်ကို
မိ မိကသာ ပိုမိုသံုးသပ် ,င
ုိ ်မည်ြဖစ် ေBကာင်း အသိေပးလိပ
ု ါသည်။)
Kကိ;တင်ြပင်ဆင်ရမည့် အချက်များ

* သတင်းယူရန်အတွက် အစီ အစဥ်ချပါ။ ဖုနး် ကို အားအြပည့်သွင်းထားပါ။ မိ မိသွားေရာက်သတ
င်းယူမည့်ေနရာကို ေသေသချာချာသိပါေစ။ အဆိုပါေနရာသိN မေရာက်ခင်ကပင် အေရးေပOအေြခ
အေနြဖစ် လာပါက မည်ကဲ့သိN ေဆာင်ရွက်မည်ကို Kကိ;တင်စီစဥ်ထားပါ။

* လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်တစ် ဦး,ှင့် အEမဲ အတူတအ
ူ လုပ်လပ
ု ် ပါ။ ဆ,-ြပပွဲများ,ှင့် လူထူထပ် ေသာ
ေနရာများကို သတင်းယူသည့်အခါ အချ ိန်မှန ် အဆက်အသွယ်လပ
ု ် ပါ။

* သွားရလာရ လQပ်Rှားရ လွယ်ကူသည့် အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆွဲKကိ;း၊ ဆံ ပင်ေြမာက်
စ
T
ည်းထားြခင်း၊ သိN မဟုတ် အဆွဲခံရ,ိင
ု ်သည့် Kကိ;း,ှင့် ပစVည်းများ၊ မီ းေလာင်လယ
ွ ်သည့် အဝတ်
အစား (,ိင
ု ်လန
ွ )
် အစRှ ိ သြဖင်တ
့ ိN ကို ဝတ်ဆင်ြခင်း လုံးဝ ေRှ ာင်Bကဥ်ပါ။

* မိ မိေနရာယူမည့် ေနရာကို အEမဲ စဥ်းစားပါ။ အေြခအေနတစ် ခုခုြဖစ် လာပါ လွတ်ေြမာက်ရန်လွ
ယ်ကူသည့် ေနရာကို Rှ ာ,ိင
ု ်ရန် Kကိ;းစားပါ။

* မည်ကဲ့သိN ေနရာပဲ ြဖစ် ြဖစ် ေဘးကင်းရာသိN သွား,ိင
ု ်မည့် လမ် းေBကာင်းကို စဥ်း စားပါ။ အြခား
သတင်းေထာက်များ,ှင့် အတူတအ
ူ လုပ်လပ
ု ် ပါက လုံြခံ ;သည့်ဆံုရပ် တစ် ခုကို ေရွ းချယ်ထားပါ။
အေြခအေနကို အEမဲ သံုးသပ် ပါ။ ပစVည်းများကို အကန်အသတ်
့
,ှင်သ
့ ာ သယ်ပါ။

* လူအပ
ု ် ထဲတင
ွ ် သတင်းယူေနပါက နည်းဗျXဟာတစ် ခု ထားပါ။ လူအပ
ု ် ၏ အြပင်ဘက်တင
ွ ်

တတ်,င
ုိ ်သေလာက် ေနပါ။ လွတေ
် ြမာက်ရန် ခက်ခဲသည့် လူအပ
ု ် ၏ အလယ်သိN ေရာက်မသွားေစရ
န် သတိြပ;ပါ။ ေဘးကင်းရာသိN သွား,ိင
ု ်မည့် လမ် းေBကာင်းကို စဥ်းစားပါ။
ဘာဝတ်ရမလဲ

* ေယဘုယျအားြဖင့် လုံလံြု ခံ ;ြခံ ;ဝတ်ဆင်ပါ။ ြဖစ် ,င
ုိ ်လYင် လက်Rှည်၊ ေဘာင်းဘီ Rှည်,ှင့် ေြပး
လZားရလွယ်ကူေသာ ဖိ နပ် ကို ဝတ်ပါ။

* ြဖစ် ,င
ုိ ်လYင် မျက်ကပ် မှနအ
် စား မျက်မှနတ
် ပ် ပါ။

* ခေမာက်ေဆာင်းပါ။ (အထူးသြဖင့် ကျန်းမာေရး အေြခအေနတစ် ခုခုRှိေနလYင်)

*ဆွဲKကိ;း၊ ဆံ ပင်ေြမာက်
စည်းထားြခင်း၊ သိN မဟုတ် အဆွဲခံရ,ိင
ု ်သည့် Kကိ;း,ှင့် ပစVည်းများ၊ မီ း
T

ေလာင်လယ
ွ ်သည့် အဝတ်အစား (,ိင
ု ်လန
ွ )
် အစRှ ိ သြဖင်တ
့ ိN ကို ဝတ်ဆင်ြခင်း လုံးဝ ေRှ ာင်Bကဥ်

ပါ။

မှတ်သားရလွယ်ကူသည့် အမှတ်အသားများ၊ တက်တးူ များကို ဖုံးထားပါ။
ပစVည်းကိရိယာများ

ေကျာပိုးအိ တ်ငယ်တစ် လံးု ထဲတင
ွ ် ေအာက်ပါပစVည်းများကို ထည့်ထားEပီ း အေြခအေနဆိုးရွ ားလာ
ပါက အိ တ်ထဲမှ ထုတ်ယပ
ူ ါ။

* ေဆာင်းရ၊ ခ[တ်ရလွယ်ကူသည့် ခေမာက်အေပါ ့စားတစ် လံးု ၊
* ဓာတ်ေင]ကာမျက်,ှာဖုံး သိN မဟုတ် ေရကူးမျက်မှန ်

* မျက်ရည်ယိုဗံုး သိN မဟုတ် မီ းသတ်ပိုက်များ အသုံးြပ;လာသည့်အခါ မျက်,ှာကို ေြခာက်ေသ]
ေအာင် သုတ်ရန်အတွက် ေခါင်းစည်းပဝါ သိN မဟုတ် လက်ကိုင်ပဝါတစ် ထည်၊
* ေရ

* အချ ိ;ဓာတ်ပါသည့် မုန ် ့

* ဓာတ်ခဲအပိုများ/ Power Bank
* ေRှ းဦးသူနာြပ;ေသတ^ာ
* တစ် သYXးစက_Xများ

* ဓာတ်ဆား သိN မဟုတ် မျက်စဥ်းခတ်ေဆး

* အေရးKကီးသည့် ဖုနး် နံပါတ်များ ေရးထားသည့် စာရွ က်
သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပါ

* အားေကာင်းသည့် စကားဝှက်ထားပါ။ မျက်,ှာ သိN မဟုတ် လက်ေဗွရာြဖင့် ဖွင်ြ့ ခင်းကို
Settings တွင် ပိ တ်ထားပါ။

* ဖုနး် ကို ေလာ့ကျေနသည့်အေနအထားမှ ဓာတ်ပံု`ု ိ က်ြခင်း၊ မှတ်တမ် းယူြခင်း ြပ;လုပ်ပါ။
* သတင်းအချက်အလက်များကို backup လုပ်ပါ။

* မိ မိသံုးေနသည့် မိုဘိုင်းဖုနး် ၊ ကွနပ
် ျXတာများကို စက်တစ် ခုလံးု

full-disk encryption

လုပ်ပါ။

* ဆက်သွယ်သည့်အခါ ေဘးကင်းေစရန် Signal ကဲ့သိNေသာ အပ် ပလီေကးRှ င်းများကို သုံးပါ။
အBကမ် းဖက်ရန်လိသ
ု ည့်လမ
ူ ျား,ှင့် ေတ]ရသည့်အခါ

* အဆိုပါသူများ၏ ကိုယ်ေနဟန်ထားကို Bကည့်ပါ။ မိ မိ၏ကိုယ်ေနဟန်ထားကို အသုံးြပ;၍
အေြခအေနေအးချမ် းသည့်ပံုစံ သေဘာေဆာင်ပါ။

* အBကမ် းဖက်လိသ
ု ည့်လ,
ူ ှင့် မျက်လံးု ချင်း ဆုံပါေစ။ ေအးေအးေဆးေဆး အမူအရာြဖင့် စကား

ေြပာပါ။

* အဆိုပါသူများ,ှင့် လက်တစ် ကမ် းအကွာတွင် ေနပါ။ တစ် ေယာက်ေယာက်မှ လှမ်းဆွဲပါက
ရန်မလိပ
ု ဲ ေRှ ာင်Rှားပါ။ အ,^ရာယ်Bကံ;ရ,ိင
ု ်သည်ကို စိုးရိ မ်ပါက ေအာ် ပါ။

* အBကမ် းဖက်ြခင်းခံ ရပါက မိ မိေခါင်းကို လက်တစ် ဖက်ြဖင့် ကာကွယ်ပါ။ ေနာက်ြပန်လဲမကျရန်
သတိချပ် ပါ။ အုပ်စုလိက
ု ်ြဖစ် ပါက တစ် ေယာက်,ှင်တ
့ စ် ေယာက်လက်တဲထ
ွ ားပါ။

* အေြခအေန,ှင့် မိ မိ၏လုံြခံ ;ေရးကို အEမဲ သတိချပ် ပါ။ အBကမ် းဖက်မက
a ို မှတ်တမ် းယူြခင်းသည်
သတင်းေကာင်းတစ် ရပ် ြဖစ် ,င
ုိ ်ေသာ် လည်း အBကမ် းဖက်ရန်လိေ
ု နသည့် တစ် ဦးတစ် ေယာက်ကို
ဓာတ်ပံု`ု ိ က်ြခင်းသည် အေြခအေနကို ပိုမိုဆိုးရွ ားလာေစ,ိင
ု ်ပါသည်။

အBကမ် းဖက်လအ
ူ ပ
ု ် စုများ,ှင့် အဓိ က`ု ဏ်းများကို ကိုင်တယ
ွ ်ေြဖRှ င်းြခင်း

* ရဲ ၊ စစ် သားများ,ှင့် ဆ,-ြပသူများအBကား သိN မဟုတ် ကျည်လမ် းေBကာင်းအတွင်း မည်သည့်

အခါမY ရပ် မေနပါ,ှင်။့ လက်ပစ် ဗံုးများ၊ ရာဘာကျည်ေသနတ်များ၊ သွားလာေနသည့် ယာဥ်များ
ကို သတိထားပါ။

* အ,^ရာယ်အြပ;လာ,ိင
ု ်ဆံုးလူများ (လက်နက်ကိုင်ေဆာင်ထားသူများ သိN မဟုတ် ြပ;ထားသည့်
အေြခအေနRှ ိ သည့်) ကို သတိထားပါ။ ဆ,-ြပသူများ၏ မျက်လံးု များ,ှင့် အမူအရာများကို
Bကည့်လျက် လူအပ
ု ် စု၏ လQပ်RှားမQကို Kကိ;တင်ခန်မှ့ နး် ,ိင
ု ်ရန် Kကိ;းစားပါ။

* အ,ိင
ု ်ကျင်ေ
့ ,ှာင်ယ
့ ှက်မQBကံ;ေတ]ရပါက အေြခအေနများ ေအးေဆးသွားေအာင် ညTိ,ှ;ိင်းမQ ြပ;လု
ပ် ပါ။

* ကိုယ်ထိလက်ေရာက်မQကို ေRှ ာင်Rှားပါ။ တိက
ု ်ခိုက်ခံရြခင်း၊ ခဲ ြဖင့် ေပါက်ြခင်းခံ ရပါက
ထွက်ေြပးEပီ း အကာအကွယ်ယူပါ။ Eပီ းေနာက် ထိုေနရာမှ ထွက်သွားပါ။
* `ို က်,ှက်ခံရပါက မျက်,ှာ,ှင့် ဦးေခါင်းကို ကာကွယ်ထားပါ။

* ဆ,-ြပသူများ,ှင့် ရဲ များကို မျက်ြခည်မြပတ်Bကည့်ပါ။ ၎င်းတိN သံခေမာက်ေဆာင်းပါက သင်လ
ည်း ထိုကဲ့သိNေသာ အကာအကွယ်ပစVည်းများ တပ် ဆင်ရန် အချ ိန်ကျပါEပီ ။

* မျက်ရည်ယိုဗံုးများသည် အားအင်ကုနခ
် န်းေစ,ိင
ု ်သည်။ ဓာတ်ေင]ကာမျက်,ှာဖုံးတပ် လျက် ေြပး
ရန် ခက်သည်ကို ေတွးထားပါ။ `ု တ်တရက် အသက်`aမရ ြဖစ် တတ်သည်။
သတိချပ် ရန်

* အကာအကွယ်ပစVည်းများ ယူသွားပါ (သံခေမာက်၊ မျက်,ှာဖုံးစွပ်၊ လုံြခံ ;ေရးဂျာကင်)

* ေရာက်ေနသည့်ေနရာအေြခအေနကို Bကည့်ထားEပီ း လွတ်ေြမာက်ဖိN လမ် းများ,ှင့် ခို လံစ
Q ရာေန
ရာများကို Rှ ာထားပါ။

* သတင်းဌာန၊ မိ သားစုတိNအား ပါးပါးနပ် နပ် ြဖင့် ဆက်သွယ်ပါ။
* လုံြခံ ;ေရးတပ် ဖဲ]များ,ှင့် ဆ,-ြပသူများအBကား မေနပါ,ှင်။့

* အေြခအေန ဆိုးလာပါက မှတ်တမ် းတင်သူ တစ် ဖဲ]၊ အေြခအေနBကည့် ကာကွယ်သူတစ် ဖဲ]ထား
Eပီ း နီးနီးကပ် ကပ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါ။
* လုံြခံ ;သည့်စံုရပ် / စုရပ် ထားပါ။

* ေြမြပင်အေြခအေနကို Bကည့်၍ ထွက်ေပါက်အစီ အစဥ်ချပါ။
အကိုးအကား

https://cpj.org/2018/09/physical-safety-civil-disorder/
https://bangkok.unesco.org/content/unesco%E2%80%99s-%E2%80%9Csafetyguide-journalists%E2%80%9D-available-myanmar-language

