COVID-19: ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ನುವುದನ
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ಆರೋಗ್ಯ ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗ್ಳು ಮತ್ತು
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ರೋಗ್ವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳುು ವ ವಯ ಕ್ತು ಅಥವಾ ಜನರ ಗುೆಂಪಿನ ನಡುವಿನ
ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಸಂಬಂಧ. ಏಕಾಏಕ್ತ, ರೋಗ್ದೆಂರ್ದಗಿನ ಗ್ರ ಹಿಕೆಯ ಸಂಪಕಭರ್ದೆಂದಾಗಿ
ಜನರನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ದಂ ತೆ ಗ್ರ ಹಿಸುವುದು , ತಾರತ್ಮಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,
ಪರ ತ್ಯಯ ಕವಾಗಿ ಪರಿಗ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಾಾ ನಮಾನದ ನಷ್ಟ ವನ್ನು
ಅನ್ನರ್ವಿಸಬಹುದು. ಇೆಂತ್ಹ ಚಿಕ್ತತೆೆ ಯು ರೋಗ್ ಹೆಂರ್ದರುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ
ಆರೈಕೆದಾರರು, ಕುಟೆಂಬ, ಸ್ನು ಹಿತ್ರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗ್ಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ
ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುತ್ು ದೆ. ರೋಗ್ವನ್ನು ಹೆಂರ್ದರದ ಆದರೆ ಈ ಗುೆಂಪಿನೆಂರ್ದಗೆ ಇತ್ರ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗ್ಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳುು ವ ಜನರು ಸಹ ಕಳಂಕರ್ದೆಂದ ಬಳಲುತ್ತು ದಾಂ ರೆ. ಪರ ಸುು ತ್
COVID-19 ಏಕಾಏಕ್ತ ಕೆಲವು ಜನೆಂಗಿೋಯ ಹಿನ್ನು ಲೆಯ ಜನರು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ನೆಂರ್ದಗೆ
ಸಂಪಕಭದಲ್ಲಿ ದೆ ಎೆಂದು ಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ತಾರತ್ಮಯ ದ
ವತ್ಭನ್ನಗ್ಳನ್ನು ಪರ ಚೋರ್ದಸಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ನಿಗ್ರ ಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕೆಲವು
ವಿಷ್ಯಗ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ವ:


COVID-19 ಬಗೆೆ ತ್ಪ್ಪು ಮಾಹಿತ್ತಯು ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಗೆತ್ನವನ್ನು ಉೆಂಟಮಾಡುತ್ು ದೆ
ಅದು ಜನರನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಪರ ತ್ತಯೊಬಬ ರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವಾಗಿಡಲು
ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದಂ ರಿೆಂದ, ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಭ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಮೂಲಗ್ಳನ್ನು
ಅವಲಂಬಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ.



ಕರೋನವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಡುವಾಗ್, ಕೆಲವು ಪದಗ್ಳು (ಅೆಂದರೆ
ಶಂಕ್ತತ್ ಪರ ಕರಣ, ಪರ ತ್ಯಯ ಕತೆ) ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಜನರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಅಥಭವನ್ನು
ಹೆಂರ್ದರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇೆಂಧನ ಕಳಂಕ್ತತ್ ವತ್ಭನ್ನಗ್ಳು. ಸಾ ಳೋಯವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿೆಂದ ಶಬಂ ಕೊೋಶವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು
ಕಳಂಕಕೆೆ ಪರ ತ್ತವಿಷ್ವಾಗಿದೆ. ಉದಾ. DO - ಹಸ ಕೊರನವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ
(COVID-19) ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಡಿ ಆದರೆ ರೋಗ್ಕೆೆ ಸಾ ಳಗ್ಳು ಅಥವಾ ಜನೆಂಗ್ವನ್ನು
ಲಗ್ತ್ತು ಸಬೇಡಿ, ಇದು “ವುಹಾನ್ ವೈರಸ್”, “ಚೈನಿೋಸ್ ವೈರಸ್” ಅಥವಾ “ಏಷ್ಯ ನ್
ವೈರಸ್” ಅಲಿ . ರೋಗ್ದ ಅಧಿಕೃತ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಂಕ್ತತ್ವಾಗುವುದನ್ನು ತ್ಪಿು ಸಲು
ಉದ್ದಂ ಶಪೂವಭಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ - ಎೆಂದರೆ ಕರೋನ, “co” ವೈರಸ್ಗೆ
“vi” ಮತ್ತು ರೋಗ್ಕೆೆ “ಡಿ”, 19 ಏಕೆೆಂದರೆ ಈ ರೋಗ್ವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಹರಹಮ್ಮಮ ತ್ತ.



ಸಕಾಭರಗ್ಳು, ನಗ್ರಿಕರು, ಮಾಧಯ ಮ, ಪರ ಮುಖ್ ಪರ ಭಾವಶ್ವಲ್ಲಗ್ಳು ಮತ್ತು
ಸಮುದಾಯಗ್ಳು - ಕೆಲವು ಜನೆಂಗಿೋಯ ಹಿನ್ನು ಲೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತು ಗ್ಳೆಂದ ಜನರನ್ನು
ಸುತ್ತು ವರೆರ್ದರುವ ಕಳಂಕವನ್ನು ತ್ಡೆಗ್ಟಟ ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿ ಸುವಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖ್
ಪಾತ್ರ ವಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಸಂವಹನ ವೇರ್ದಕೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ
ಮಾಡುವಾಗ್, ಹಸ ಕರೋನವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ (COVID-19) ಸುತ್ು ಲೂ ಬೆಂಬಲ
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ನಡವಳಕೆಗ್ಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ್ ನವಲಿ ರೂ ಉದ್ದಂ ಶಪೂವಭಕವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಚಿೆಂತ್ನಶೋಲರಾಗಿರಬೇಕು.


ಜನರ ಗುೆಂಪ್ಪಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಹೇಳಕೆಗ್ಳು
ಅಥವಾ ನಿಯಮ್ಮತ್ ಚ್ಟವಟಿಕೆಗ್ಳೆಂದ ಯಾವುದ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ೆಂಟಮಾಡದ
ಜನರನ್ನು ಹರಗಿಡುವುದು ಸ್ನರಿದ್ದತೆ ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ನಡವಳಕೆಗ್ಳ ವಿರುದಧ
ಮಾತ್ನಡಿ.



ಹಸ ಕರೋನವೈರಸ್ (COVID-19) ಅನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಚೇತ್ರಿಸಿಕೊೆಂಡ
ಅಥವಾ ಪಿರ ೋತ್ತಪಾತ್ರ ರನ್ನು ಚೇತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿದ ಸಾ ಳೋಯ ಜನರ
ಧಾ ನಿಗ್ಳು, ಕಥೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಗ್ಳನ್ನು ವಧಿಭಸಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಜನರು COVID-19 ನಿೆಂದ
ಚೇತ್ರಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ರೆ ಎೆಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತು ಹೇಳುತಾು ರೆ.



ಸಹಾನ್ನಭೂತ್ತಯ ನಿರೂಪಣೆಗ್ಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳುು ವುದು ಅಥವಾ ಹಸ
ಕರೋನವೈರಸ್ (COVID-19) ನಿೆಂದ ಪರ ಭಾವಿತ್ರಾದ ವಯ ಕ್ತು ಗ್ಳು ಅಥವಾ ಗುೆಂಪ್ಪಗ್ಳ
ಅನ್ನರ್ವಗ್ಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗ್ಳನ್ನು ಮಾನವಿೋಯಗೊಳಸುವ ಕಥೆಗ್ಳು
ಪರ ತ್ತಕ್ತರ ಯ್ಕಯ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಉೆಂಟಮಾಡುತ್ು ವ.



ವಯ ಕ್ತು ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗ್ಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ನಿಕಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುವ ಮತ್ತು
ಅನರೋಗ್ಯ ರ್ದೆಂದ ಬಳಲುತ್ತು ರುವವರಿಗೆ ಸಹಾನ್ನಭೂತ್ತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು
ತೋರಿಸಿ.



ವೈರಸ್ಗೆ ತ್ತತಾು ದವರನ್ನು ಗುರುತ್ತಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಕರ ಮ ಕೈಗೊೆಂಡರೂ
ರೋಗಿಗ್ಳ ಗೌಪಯ ತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು
ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳು ಬೇಕು.
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