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الأخبار الكاذبة والمضللة عن (كوفيد-19) تؤثر بصورة سلبية على استجابات الجمهور للتوجيهات الصحية
والإجراءات الوقائية وتدعم انتشار عالجات زائفة وخطيرة. إنترنيوز منظمة عالمية غير ربحية تتمثل مهمتها
في تمكين وسائل الإعالم المحلية في جميع أنحاء العالم لإعطاء الناس الأخبار والمعلومات التي

يحتاجونها وتوصيل صوت المجتمعات المحلية إلى صانع القرار.

يهدف مشروع إنترنيوز في السودان (منبع الثقة) إلى تغطية

تداعيات جائحة كورونا والقضايا الصحية الأخرى وتقديم المعلومات

الموثقة والمستندة على مرجعيات ومصادر موثوقة، ومحاربة

الأخبار الكاذبة والمضللة والشائعات، وإدارة حوارات ونقاشات مع

الصحفيين السودانيين وتحسين التغطية الصحفية للقضايا الصحية.
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أحيانًا ال يكون الإنترنت والهاتف كافيين للتثبت من بعض
الأخبار أو المنشورات فينبغي التثبت من الوقائع ميدانيًا،

وهو من أسس العمل الصحفي

فرانس برس
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زوايا مهمة يجب تغطيتها لها عالقة بتداعياتزوايا مهمة يجب تغطيتها لها عالقة بتداعياتنصائح وإرشاداتنصائح وإرشادات
جائحة كورونا منها:جائحة كورونا منها:

عدم المساواة
ومظاهر الفوارق الطبقية الناجمة عن الجائحة

مشاكل الصحة النفسية
القيود على الحريات في أزمنة الجائحة

إرشادات مهمة لتغطية تطورات جائحة كورونا
في شمال إفريقيا والشرق الأوسط -

Journalism Courses Knight Center

ناس الأنيميا ما
بتجيبهم كورونا
النو عندهم
معززات...

رجل – 26-35 – القضارف

شائعة
هدفت دراسة نشرها المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية إلى
تقييم العالقة بين فقر الدم وكوفيد-19. وشمل البحث 222 مريضا بكوفيد-19،
منهم 79 مصابا بفقر الدم و143 ال يعانون من فقر الدم. أظهرت الدراسة أن

الأشخاص المصابين بفقر الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض الحاد من
كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أيًضا أن الإصابة بفقر الدم تجعل من
الصعب على الجسم مقاومة الفيروس. لذلك، خلصت الدراسة إلى أن فقر الدم هو

عامل خطر مستقل للإصابة بالإعياء الشديد في حاالت عدوى كوفيد-19.

لهذا السبب من المهم اتخاذ احتياطات إضافية لحماية نفسك من
عدوى كوفيد-19 إذا كنت مصاًبا بالأنيميا. بالإضافة إلى اتباع الإجراءات
الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة، مثل ارتداء الكمامة أو تغطية
الوجه في الأماكن العامة، وغسل اليدين بالماء والصابون (عند
B12 توفره)، يمكنك اتباع نظام غذائي صحي غني بالحديد، وفيتامين
وحمض الفوليك للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم. يمكنك
أيًضا التفكير في أخذ لقاح كوفيد-19 لأنه يوفر الحماية من المرض

الشديد إذا أصبت بالفيروس.
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الكورونا ليس
لديه عالج معناتو
ليس لديه لقاح

إمرأة – 15-18 – جنوب
كردفان - كادقلي

شائعة
حتى الآن، ال توجد عالجات معتمدة عالمًيا لكوفيد-19، لكن اللقاحات متوفرة في
جميع أنحاء العالم. ومع ذلك صرحت بعض الدول أنها تملك أدوية معينة لعالج
مرضى كوفيد-19، لكن هذه الأدوية غير متوفرة في السودان. على سبيل المثال،
سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ببعض العالجات لأولئك الذين تم نقلهم
إلى المستشفى بسبب كوفيد-19. ُتستخدم هذه الأدوية لإبطاء تقدم المرض
الشديد للأشخاص المعرضين لخطر أكبر، مثل مرضى السكري وأمراض القلب. هناك
فرق بين عالجات كوفيد-19 ولقاحات كوفيد-19. يتم تقديم عالجات كوفيد-19
لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس للمساعدة في التعافي وتخفيف حدة

الأعراض، بينما يتم استخدام اللقاحات كإجراء وقائي.

تعمل اللقاحات من خالل تدريب جهاز المناعة لدينا على محاربة الفيروس
في حالة الإصابة به. يمكن أن تساعد اللقاحات في الوقاية من الأمراض
الشديدة، واالستشفاء، وحتى الوفاة من كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك،
تساعد اللقاحات أيًضا في حماية الأشخاص من حولك، وخاصة الأشخاص
المعرضين لخطر أكبر من الفيروس مثل كبار السن وأولئك الذين يعانون من
أمراض مزمنة. توفر وزارة الصحة السودانية 4 من لقاحات كورونا، للعثور
على مركز لقاح كوفيد-19 في منطقتك، يرجى االستفسار في أقرب مرفق

رعاية صحية، أو االتصال بالخط الساخن الوطني للصحة على الرقم (9090).
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للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل

مع مسؤول االعالم، حسن بركية:

hahmed@internews.com

الحكومات / السلطات الصحية
منظمات الصحة العامة، مثل

منظمة الصحة العالمية

من المهم مشاركة المعلومات
التي تأتي من مصادر موثوقة:

موارد مفيدة للصحفيين

موارد صوتية للتصدي
للمعلومات المضللة

(unesco.org)
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