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Hoe om met jou 
gemeenskap oor 
COVID-19 inentings te 
kommunikeer

Kom ons 
praat oor 
Inentings

’n Gids vir Gesondheidswerkers
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M E E R  O O R  D I E  G I D S

Julle, ons gesondheidswerkers, is meer as enige iemand, deur 
COVID-19 geraak. Julle het nou die verantwoordelikheid om mense 
in te lig en te laat verstaan dat hulle die entstof behoort te kry. Julle 
speel ’n belangrike rol in die gemeenskap.

•  Mense kom na julle as hulle onseker voel en  
antwoorde soek.

•  Mense vertrou die inligting en raad wat julle aan hulle 
bied.

•  Julle is die brug tussen die gemeenskap en die 
gesondheidsorg-stelsel.

Hierdie gids sal jou help om ingelig te bly en met jou kollegas,  
pasiënte en jou gemeenskap te kommunikeer en hul aan te moedig 
om inentings te kry.  

“Ons probeer daarop fokus dat pasiënte die 

entstof aanvaar. Daar is baie hooi op ons  

vurk as gesondheidswerkers benewens die 

pandemie. Kan ons daarvoor erkenning kry, 

want dit is uitputtend?”

- PROFESSIONEL VERPLEËR, NAVORSING FOKUSGROEP
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W AT  I S  J O U  R O L  I N  D I E  E N T S T O F  

K O M M U N I K A S I E ?

 

Daar is drie sleutelrolle wat jy speel om mense te oorreed om die COVID-19 
entstof te kry en terselfdertyd te help om vertroue in gesondheidsowerhede 
en diegene wat die inenting toedien, te versterk. 

LIG IN 
Hou jouself ingelig en op datum. Gee dan aan mense die  
inligting wat hulle benodig om ’n besluit te neem.

LUISTER 
Dis belangrik om na mense te luister. Slaan ag op hulle vrae en 
kommernisse. Luister met deernis en empatie. 

VOLG OP
Vertel jou inentingsprogram-bestuurders van die uitdagings 
en kommer wat jy en jou gemeenskap ondervind. Help om 
die inentingsprogram vir almal te verbeter. Niemand ken jou 
gemeenskap beter as jyself nie!

“Ons het eerste die inenting gekry. 

Ek het dit gekry en jy moet ook. 

Hierdie is ’n sterk boodskap vir 

mense.” - GESONDHEIDSWERKER

Onthou!
As gesondheidswerker het jy ’n eed geneem om die 
gesondheid en welstand van jou pasiënte eerste te stel. 



3

W A A R O M  W I L  PA R T Y  M E N S E 

N I E  D I E  E N T S T O F  N E E M  N I E ?

  

Die meeste mense aanvaar en neem entstowwe. Sommige mense is nie 
seker nie en mag baie redelike vrae hê. ’n Klein aantal mense mag teen 
entstowwe gekant wees.

Veilige COVID-19 entstowwe is regoor Suid-Afrika beskikbaar, maar sommige 
mense – selfs sommige gesondheidswerkers – gebruik nie die geleentheid 
om ingeënt te word nie.

Om nie ’n veilige entstof te neem wat beskikbaar is nie, word 
entstof huiwering genoem. As ons egter COVID-19 wil oorkom, is dit nodig 
dat almal ingeënt word.

H e t  j y  g e w e e t ?

Entstof huiwering is nie dieselfde as entstof ontkenning nie.

’n Entstof ontkenner (anti-vaxxer), is iemand wat gladnie 
in entstowwe glo nie. Hulle vertrou nie die wetenskaplike 
bewyse dat dit werk nie. Hulle wantrou dikwels regerings of 
mense wat die entstof aanbeveel.

  

Ons het almal verskillende oortuigings, ideale en ondervindinge wat ons 
lewens en ons besluitneming oor COVID-19 inentings, beïnvloed.

Hou jou persoonlike oortuigings vir jouself en volg jou professionele riglyne.



D A A R  I S  B A I E  R E D E S  V I R  E N T S T O F 

H U I W E R I N G ,  I N S L U I T E N D E :

VEILIGHEID 
“Ek is bang dis nie veilig nie. 

Dis te vinnig ontwikkel.”
DOELTREFFEND-

HEID 
“Ek is nie seker 

dat dit regtig gaan 
werk nie.” 

VREES VIR NEWE-EFFEKTE
“Ek is bang ek raak baie siek 
van die inenting.”

PRAKTIES 
“Ek het nie vervoergeld 
om by die inentings-
fasiliteit te kom nie.”

NIE DIE RISIKO’S 
BEGRYP NIE 
“Ek is jonk. Ek sal nie 
COVID-19kry nie.”
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W AT  K A N  J Y  D O E N ?

BLY INGELIG
Nuwe inligting en antwoorde op vrae kom bykans daagliks na vore. Maak dit 
’n gewoonte om die betroubare bronne hieronder te gebruik om op datum 
te bly.
 

•   Health Worker Connect 

WhatsApp ‘hi’ na +27 60 060 1111

•   Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes 

https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/ 

disease-index-covid-19/frequently-asked- 

questions/

•   sacoronavirus.co.za  

https://sacoronavirus.co.za/vaccine-updates/

Gratis nasionale COVID-19 hulplyn: 
0800 029 999 

https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/disease-index-covid-19/frequently-asked- questions/
https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/disease-index-covid-19/frequently-asked- questions/
https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/disease-index-covid-19/frequently-asked- questions/
https://sacoronavirus.co.za/vaccine-updates/ 
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RIFIEER FEITE
Vals inligting word daagliks gedeel. Daar is baie vals boodskappe wat 
probeer om ons bang of kwaad te maak. Dis nie altyd maklik om te weet 
watter bronne jy kan vertrou nie. 

Maak seker van die feite1

Vra jouself die volgende vrae as jy inligting  

deurgaan: 

1.  Wie het dit geskryf?  

Doen ’n vinnige soektog na die persoon se 

kwalifikasies. Gebruik betroubare webblaaie 

om feite te verifieer.

2.  Kan ek bewys dat die inligting korrek is? 

Doen ’n aanlyn soektog om te verseker dat 

die inligting van ’n betroubare webblad kom.

1  https://africacheck.org/
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BOU VERTROUE – LUISTER, VRA VRAE, LIG IN, VOLG OP   
Hier is riglyne hoe jy respekvol kan kommunikeer en vertroue kan opbou met 
iemand wat bekommerd is om die COVID-19 entstof te neem. 

       Luister en maak seker dat jy hul vrae 
beantwoord sonder om mense te oordeel. 
Gebruik ontspanne liggaamstaal; maak 
oogkontak. 

       Moenie enige ie-
mand se oortuigings 
of waardes  
beoordeel nie. 

       Vra vrae om beter te verstaan en om  
verkeerde inligting te korrigeer.

       Moenie probeer om 
mense te dreig om 
die inenting te kry 
nie. 

       Lig in: Vertel staaltjies oor jou eie lewe en 
die voordele van entstowwe om hulle aan 
te moedig.

      Moenie mense 
oorlaai met moeilike 
taalgebruik nie.

       Volg op: Dis alles in order as jy nie dadelik 
die antwoord het nie. Daar sal altyd nuwe 
inligting en vrae wees. Lig jouself in en 
wees voorbereid as jy weer die vraag gevra 
word.

       Moenie in ’n  
argument betrokke 
raak nie. Verskoon 
jouself.

Stap 1: LUISTER

 

Stap 2: VRA VRAE

Stap 3: LIG IN

Stap 4: VOLG OP 
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O N T H O U !

Jy mag mense teekom wat kwaad is en  

daarteen gekant is om die COVID-19 entstof 

te neem, of wat steeds na jou gesprek  

onseker is. 

Bou eerder ’n goeie verhouding sodat hulle 

weer met jou wil gesels.  

Respekteer almal se oortuigings.



9

P R A K T I E S E  V O O R B E E L D E  

TUMI DIE MOTORWERKTUIGKUNDIGE 
Ontmoet Tumi. Hy is ’n 21-jarige motorwerktuigkundige en het in gekom om 
medisyne vir sy ma te kom haal. Hy is die familie se broodwinner. Wanneer jy 
hom vra of hy ingeënt is, is sy antwoord:

Reaksie: 

Stap 1: Luister  

Laat Tumi klaar praat. Moet hom nie 
onderbreek nie. 

Stap 2: Vra vrae  

“Hoekom dink jy slegs oumense sterf 
van COVID-19? Waar het jy dit gehoor? 
Weet jy hoe COVD-19 versprei? Kan ek dit vir jou verduidelik?”

Stap 3: Lig in

  

“Ons kan almal COVID-19 kry, ongeag ons ouderdom. 
As jy COVID-19 opdoen, selfs in ’n ligte graad, kan jy 
nie werk toe gaan nie. Die entstof sal die kanse 
dat jy ernstig siek word en hospitaal toe moet gaan, 
verminder.” 

“Ek is jonk, daarom hoef ek 
nie ingeënt te word nie. Net 
oumense sterf van COVID-19.”
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SANDY DIE VERPLEEG-ASSISTENT 
Ontmoet Sandy. Sy is ’n 45-jarige verpleeg-assistant wat nie seker is of sy 
teen COVID-19 ingeënt wil word nie. 

Reaksie 

Stap 1: Luister 

Luister aandagtig. Maak oogkontak. 
En sit jou foon weg.  

Stap 2: Vra vrae

“Watse gesondheidsprobleme kwel jou  
die meeste?” 

Stap 3: Lig in

Spreek Sandy se vrese aan en verwys haar na Health Worker Connect.  
Oorweeg dit om jou ondervinding met haar te deel: 

“Ek het die COVID-19 inenting gekry en het geen komplikasies 
gehad nie. Die risiko vir gesondheidsprobleme van 
COVID-19 is veel groter as dié van die entstof.”

Onthou om seker te maak dat sy verstaan dat die COVID-19 
entstof haar sal help beskerm teen ernstige siekte of om 
van COVID-19 te sterf.  

“Ek het gehoor dit kan 
gesondheidsprobleme 

veroorsaak. Is dit waar?”
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GOGO DLAMINI  
Ontmoet Gogo Dlamini. Gogo praat met haar vriende in die winkeltou oor die 
entstof. Jy hoor hulle gesprek. 

Reaksie 

Stap 1: Luister 

Luister wat Gogo Dlamini sê. 
Wag tot sy klaar gepraat het voor 
jy reageer. 

Stap 2: Vra vrae  

“Hoekom dink jy dit was te vinnig ontwikkel? Waar het jy dit gehoor?” 

Stap 3: Lig in  

Verduidelik:  

“Omdat jy ouer is, is daar ’n groter kans dat jy baie siek 
kan word van COVID-19. Die wêreld kon die entstof vinnig 
ontwikkel omdat wetenskaplikes al jare aan entstowwe 
vir siektes soos COVID-19 werk. Hulle kon die virus wat 
COVID-19 veroorsaak gou identifiseer en aan die 
entstof begin werk. Dis iets wat ons behoort te vier.”

“Ek gaan nie die entstof 
neem nie”, sê sy. “Dis gans 
te vinnig ontwikkel.”
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P R A AT  O O R  N E W E - E F F E K T E  

Vrese vir newe-effekte kom algemeen voor. Wees eerlik en openlik.

Indien jy oor newe-effekte gevra word, verduidelik dat die newe-effekte baie 

minder ernstig is as om baie siek te word, of selfs van COVID-19 te sterf.

Geringe newe-effekte sluit in:

 

 

As dit met jou pasiënt gebeur: 

1.   Luister na hulle en stel hul gerus. Dis normaal en wys dat die entstof 

werk.

2.   Jy kan paracetamol (Panado) gebruik indien nodig. Een of twee tablette 

elke 6 uur sal jou laat beter voel.

3.   Kry medies hulp indien jy vir meer as 3 dae na die inenting siek voel.

 

Ernstige newe-effekte is baie skaars en word 

deurgaans deur ’n ministeriële adviesraad, die 

Departement van Gesondheid en die Suid-Afrikaanse 

Gesondheidsowerheid, ondersoek. Ernstige newe-effekte 

is skaars. Hierdie is algemene ernstige newe-effekte 

na inentings.

Seer arm of rooi 
uitslag by die 
plek waar jy 
ingespuit is

Koors/kouekoors Kopseer Moegheid Spierpyne Naarheid



13

Ernstige newe-effekte wat aangemeld 

moet word:  

•  Sukkel om asem te haal

•  Borspyn

•  Sukkel om te dink of voel deurmekaar

•  Sukkel om te praat of beweeg

Meld onmiddelik alle ernstige newe-effekte or reaksies na die 
inenting aan by:
•  ’n Gesondheidswerker by enige gesondheidsfasiliteit

•  Die Med Safety App

•  https://medsafety.sahpra.org.za/

•  Nasionale COVID-19 Hulplyn: 0800 029 999

Moenie advies of raad by nie-mediese mense soek nie. Verwys vrae 
na die Nasionale Newe-Effekte Post Inenting se koordineerder wat 
die jongste inligting sal hê en sal weet wat om te doen.

https://medsafety.sahpra.org.za/
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W O R D  ’ N  I N E N T I N G - V O O R S TA N D E R  

Hier is ’n paar goed wat jy daagliks in jou gemeenskap kan doen om 
inentings aan te moedig:

KORRIGEER VALS INLIGTING OOR INENTINGS.  
Deel slegs akkurate inligting op WhatsApp en ander 
groepe waarvan jy deel is. 

   DEEL DIT AANLYN MET VRIENDE OF BY JOU 

PLEK VAN AANBIDDING. 
Deel dit aanlyn met vriende of by jou plek van aanbid-
ding.  

ONDERSTEUN ANDER IN JOU GEMEENSKAP EN 

MOEDIG HULLE AAN OM DIESELFDE TE DOEN. 
Om ’n COVID-19 inenting te kry is deel daarvan om 
’n normale en gesonde lewe te lei. Almal behoort dit 
te doen. 



COVID 19 tol l - f ree hotl ine

0800 029 999  


