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Studiile făcute în diverse țări au indicat faptul că o serie de credințe în teoriile 
dezinformării sau conspirației COVID-19 sunt asociate cu intenția redusă de 
vaccinare. Aceste teorii sunt facilitate de o serie de temeri ale oamenilor și 
proliferează acolo unde există neîncredere în autorități, în sistemul de sănătate 
ori în opinia experților. 
Iată de ce este important să protejăm oamenii împotriva dezinformării și 
propagandei anti-vaccinare.
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Prezentați varianta corectă

Avertizați care este mitul (dezinformarea) 

Oferiți prima dată o alternativă la dezinformare.

Pentru aceasta, folosiți un enunț clar, evident, care se reține ca de exemplu
vaccinul anti-COVID-19 este sigur

Evitați jargonul științific sau limbajul complex, prea tehnic.

Spuneți o singură data în ce constă dezinformarea (sau mitul), înainte de o 
corecta din nou.

O singură repetare a mitului (sau a dezinformării) este de ajuns, deoarece 
atunci oamenii știu ce informație din mintea lor ar trebui să revizuiască.
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Explicați de ce mitul conține erori 

Reamintiți din nou varianta corectă

În loc să declarați pur și simplu că mitul este fals, oferiți detalii cu privire 
la motivul pentru care este așa. 

Explicați 
(1) de ce informațiile greșite au fost considerate corecte în primă fază; 
(2) de ce este acum clar că sunt greșite; 
(3) de ce alternativa este corectă. 
Este important ca oamenii să vadă neconcordanța dintre mit și informațiile 
corecte pentru a le accepta. Acest lucru este crucial.

Finalizați prin a reaminti varianta corectă - de mai multe ori, dacă este 
posibil. Puteți reformula același adevăr, ori de câte ori este posibil, ca 

de exemplu:

Toate dovezile din studiile de până acum au demonstrat 
că vaccinul anti-COVID-19 este sigur.



De ce e important să demontăm miturile?

1. Deși vaccinurile sunt acceptate pe scară largă de populația lumii, chiar de 
la invenția lor cu mai bine de 200 de ani în urmă, activiștii anti-vaccinare 
au încercat să le submineze.

2. Deși rareori vocea lor este cea mai puternică, atunci când activiștii anti-
vaccinare găsesc o breșă într-o comunitate, ratele de vaccinare pot 
scădea, iar bolile care pot fi prevenite prin vaccinare reapar.
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