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Rady i fakty

Prowadzenie rozmów w 
twoim domu opieki 
długoterminowej w celu 
budowania zaufania do 
szczepionek

Ludzie są bardziej skłonni słuchać 
kogoś, komu ufają. Oto garść 
przemyśleń, które warto mieć na uwadze 
podczas rozmów z ludźmi.

• Wahanie się jest rzeczą normalną. Ludzie mają prawo mieć pytania i obawy.

• Ludzie będą z większą uwagą słuchać tego, co mówisz, jeżeli wcześniej dostaną szansę 
poczucia, że są wysłuchiwani i traktowani poważnie. Wysłuchaj z szacunkiem tego, co 
mówią i dowiedz się, dlaczego wierzą w to, w co wierzą.

• Przekazuj fakty. Mów szczerze i wskazuj ludziom wiarygodne źródła informacji.

• Pokaż ludziom, że ci zależy: robisz to, ponieważ chcesz pomóc im i ich bliskim w 
zachowaniu zdrowia i poczucia bezpieczeństwa.

• Nie musisz robić tego sam. Wszystkie zaszczepione osoby są potencjalnymi 
orędownikami. Poproś je o dołączenie do ciebie i opowiedz ich historie swemu 
zespołowi.

Więcej informacji
Procedura zatwierdzania oraz bezpieczeństwo szczepionki przeciw COVID-19, Ministerstwo 
Zdrowia prowincji Ontario 
Ontario.ca/ covidvaccine, strona internetowa władz Ontario zawierająca aktualne informacje na 
temat szczepionek i programu ich dystrybucji w prowincji Ontario. 
Szczepionki przeciw COVID-19: autoryzowane szczepionki, Health Canada

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_approval_process_safety.pdf
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
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Kwestie do omówienia

Mity i plotki szerzą się przez 
Internet. Badania pokazują, że ludzie 
są bardziej skłonni wierzyć w 
regularnie powtarzane historie. Oto 
kilka kluczowych faktów, pomagających 
przeciwdziałać dezinformacji.

Te szczepionki zostały opracowane szybko, ponieważ:

• technologia stosowana przy opracowaniu tych szczepionek była znana od lat 90. XXw.
• osiągnięto niespotykany dotąd poziom współpracy międzynarodowej oraz 

zainwestowano znaczne środki na ten cel.

Te szczepionki są bezpieczne. W prowincji Ontario będą stosowane wyłącznie szczepionki 
zatwierdzone przez Health Canada, o zweryfikowanej skuteczności i poziomie bezpieczeństwa. 
Health Canada ma jeden z najbardziej rygorystycznych na świecie systemów weryfikacji 
naukowej.

Szczepionka przeciw COVID-19 nie może spowodować zachorowania na COVID-19 ani na inną 
chorobę zakaźną. Żadna ze szczepionek zatwierdzonych dotychczas przez Health Canada nie 
jest szczepionką żywą, co oznacza, że nie zawiera wirusa wywołującego COVID-19.

Dwie dawki zapewniają odporność na poziomie 94-95% . Ważne jest przyjęcie obu dawek. 
Ochrona zapewniana przez pierwszą dawkę jest niższa niż ta, która jest osiągana po drugiej 
dawce. Skuteczność szczepionek wynosi 94-95% po podaniu dwóch dawek.

Nie jest znany przypadek śmierci jako bezpośredniego skutku szczepienia przeciw COVID-19. 
Ponad dwa miliony ludzi na świecie zmarły w wyniku zakażenia rzeczywistym wirusem.

Kiedy znaczny odsetek populacji nabędzie odporność na COVID-19, rozprzestrzenianie się 
wirusa zostanie spowolnione lub zatrzymane. Poprzez zaszczepienie się możesz ochronić 
siebie, swoich najbliższych i swoje otoczenie.

Więcej informacji
Procedura zatwierdzania oraz bezpieczeństwo szczepionki przeciw COVID-19, Ministerstwo 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_approval_process_safety.pdf
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Zdrowia prowincji Ontario 
Ontario.ca/ covidvaccine, strona internetowa władz Ontario zawierająca aktualne informacje na 
temat szczepionek i programu ich dystrybucji w prowincji Ontario. 
Szczepionki przeciw COVID-19: autoryzowane szczepionki, Health Canada

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
http://ontario.ca/covidvaccine

	Rady i fakty
	Prowadzenie rozmów w twoim domu opieki długoterminowej w celu budowania zaufania do szczepionek
	Ludzie są bardziej skłonni słuchać kogoś, komu ufają. Oto garść przemyśleń, które warto mieć na uwadze podczas rozmów z ludźmi.
	Więcej informacji

	Kwestie do omówienia
	Mity i plotki szerzą się przez Internet. Badania pokazują, że ludzie są bardziej skłonni wierzyć w regularnie powtarzane historie. Oto kilka kluczowych faktów, pomagających przeciwdziałać dezinformacji.
	Więcej informacji



