Порадник держслужбовцю

«Як комунікувати вакцинацію
проти COVID–19 в соціальних
мережах»
Державний сектор відіграє центральну роль у формуванні відповіді на виклики
пандемії коронавірусу. Від комунікації держави з громадськістю великою мірою
залежить успіх України в подоланні цієї кризи.
Окрім офіційних повідомлень, пов’язаних з популяризацією та перебігом
вакцинації, які транслює держава, кожен держслужбовець зі свого боку може
долучитися до інформування про вакцинацію від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я офіційно відкрило 5-й етап
вакцинації від COVID-19. Це означає, що кожен українець,
незалежно від групи професійного або медичного ризику,
може захистити себе від цієї хвороби.

Що я можу зробити для популяризації вакцинації
від коронавірусу?
Використовуючи особисті сторінки в соціальних мережах, Ви можете поширити
інформацію про те, що Ви:
отримали першу дозу вакцини
або вже повністю вакцинувались
Отримавши вакцину, Ви можете поширити фото, відео або просто написати пост
про те, що Ви щепилися. Однак важливо зробити це коректно.

Як коректно писати про вакцинацію
в соціальних мережах?
1) Акцентуйте переваги вакцинації
Пандемія коронавірусу зазіхнула на життя, звичну свободу
пересування та спілкування людей. Вірус став джерелом смерті,
небезпеки та тривоги. Комунікуючи свої відчуття про вакцинацію,
зробіть акцент на таких позитивних наративах, як свобода та
безпека.
Адже саме заради збереження життів і повернення до звичного
життя, країни усього демократичного світу проводять всенаціональні кампанії з вакцинації.
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2) Навіть жартома не повторюйте дезінформацію
Найкращий спосіб боротьби з дезінформацією — це ніколи не
повторювати недостовірні дані. Навіть жартома сказані фрази на
кшталт «я чіпувався», «тепер я чіпований» допомагають у поширенні
фейків про вакцинацію.
Перевірити інформацію щодо вакцин та коронавірусу Ви можете
на сайтах vaccination.covid19.gov.ua, Центру громадського здоров’я,
МОЗ та ВООЗ.

3) Розкажіть своїм друзям, як і де Ви
вакцинувалися, якою вакциною, яке Ваше
самопочуття
Люди найбільше довіряють саме своїм близьким. Побачивши, що Ви
вакцинувались, Ваші друзі будуть більш схильні зробити так само
і захистять себе від COVID-19.

4) Спонукайте своє оточення вакцинуватися
Поясніть свій вибір на користь вакцинації. Це може бути бажання
захистити своє життя і здоров’я, знову подорожувати, вільно
спілкуватися. Розкажіть вашим друзям про те, як кожен може
вакцинуватись:

у найближчому
пункті щеплення

у центрі масової
вакцинації

або до вас приїде мобільна бригада (до організованих
колективів більше 50-ти людей та маломобільних
громадян)

Дізнатись адресу та контакти найближчого місця вакцинації
можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua або за номером
контакт-центру 0 800 60 20 19

Ці прості поради допоможуть популяризувати вакцинацію
та зменшити дезінформацію, а отже, швидше подолати
пандемію і повернутись до звичного життя.
Пам’ятайте, щеплення проти COVID-19 ефективно
запобігають тяжкому перебігу хвороби й рятують життя.

vaccination.covid19.gov.ua
0 800 60 20 19

