
5/27/2021 ЗНМ: Новинарите да известуваат одговорно и да избегнуваат создавање неоправдана паника во јавноста

https://a1on.mk/macedonia/znm-novinarite-da-izvestuvaat-odgovorno-i-da-izbegnuvaat-sozdavanje-neopravdana-panika-vo-javnosta/ 1/8

Од: А1он

SHARE  

Здружението на новинарите на
Македонија се придружува на повикот на
Европската федерација на новинари
(ЕФН) во апелот до медиумите да
известуваат одговорно и да избегнуваат
создавање неоправдана паника во
јавноста при известувањето за „Корона
вирусот“ (COVID-19).

Новинарите и медиумите имаат
одговорност да се придржуваат до
етичките правила при своето работење и
да не придонесуваат во ширењето
невистини и создавањето паника во
јавноста. Тие имаат обврска да отстапат
простор на експертите кои се
квалификувани да коментираат за
ваквите чувствителни прашања,
соопштуваат од ЗНМ.

ЗНМ: Новинарите да известуваат
одговорно и да избегнуваат создавање
неоправдана паника во јавноста
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„Овој период треба да се избегнува
користењето на вокабулар што
предизвикува страв кај граѓаните и може
да создаде паника што не одговара на
реалноста. Освен тоа, новинарите треба
да бидат особено внимателни и за
приватноста на засегнатите лица. За таа
цел апелираме до јавните власти и
медицинските институции да обезбедат
навремени и транспарентни
информации, така што новинарите и
јавноста ќе имаат пристап до сите
релевантни информации.

ЕФН посочува дека новинарите имаат
обврска да објавуваат точни податоци од
официјални извори како што се оние од
Светската здравствена организација и
истите да бидат во согласност со
Етичкиот кодекс на новинарите“, велат
од ЗНМ.

ЗНМ им порачува на граѓаните да
внимаваат од кои медиуми се
информираат за овие теми и предност да
дадат на медиумите кои се дел од
регистарот на професионални онлајн
медиуми.

БИ МОЖЕЛО ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА
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Пелони:
Преземени се
сите неопходни
мерки за Грција
да биде
безбедна
туристичка
дестинација

Албанија:
Полицискиот час
се пократок за
еден час, маска
на лицето не е
задолжителна на
отворен простор

Брнабиќ: Досега
во Србија
вакцинирани
45,3 отсто од
полнолетните, но
недоволно за
колективен
имунитет

Бранот на
коронавирусот е
скршен во
поголемиот дел
од ЕУ, има се
помалку
заразени

Во австралиската
држава
Викторија се
воведува
еднонеделен
карантин

Истражување: Во
просек 15 отсто
Бразилци имаат
антитела на
Ковид-19
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53 нови случаи на Ковид-19, починати
се 13 лица

пред 8 часа

Научници најверојатно ја решија
мистеријата за згрутчувањето на крвта
по вакцинирањето со „Астра зенека“ и
пред 8 часа

Хасани: За укинување на носењето
маски на отворено и полицискиот час
утре ќе одлучува Комисијата
пред 8 часа

Албанија: Полицискиот час се пократок
за еден час, маска на лицето не е
задолжителна на отворен простор
пред 10 часа

Анкета: Речиси седум од десет Грци ќе
се вакцинираат

пред 10 часа

МЗ: Вчера се аплицирани 11.104
вакцини

пред 10 часа

ВИДЕО: Заев се ревакцинираше на
вакциналниот пункт во „Борис
Трајковски“
пред 10 часа

Само граѓаните над 60 години кои
примиле „АстраЗенека“ во Србија, ќе
се ревакцинираат во земјава
пред 10 часа

Во ковид центрите во Скопје за 24 часа
се хоспитализирани 3 пациенти

пред 12 часа

НАЈЧИТАНИ

 FACEBOOK LIKE

 TWITTER FOLLOW

 INSTAGRAM FOLLOW

 YOUTUBE SUBSCRIBE
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ВИДЕО: На Водно ќе им никне зграда во дворот зашто соседите им го откупиле без да
знаат
 27/05/2021 - 17:25

53 нови случаи на Ковид-19, починати се 13 лица
 27/05/2021 - 14:41
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Хасани: За укинување на носењето маски на отворено и полицискиот час утре ќе
одлучува Комисијата
 27/05/2021 - 14:21

Само граѓаните над 60 години кои примиле „АстраЗенека“ во Србија, ќе се
ревакцинираат во земјава
 27/05/2021 - 12:13
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Нема пропусти во третманот на родилката Јилдиз Веапоска на која при породувањето
ѝ беа извадени матка, бубрег и јајник, одлучи Комисијата
 27/05/2021 - 15:47

РЕЦЕПЦИОНЕР

@2019 - A1on. Сите права задржани.
Member of Clip Media Group

 Facebook  Twitter  Instagram  Youtube

Импресум Контакт Маркетинг Услови за користење
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