
Schema unei discuții deschise despre vaccinarea anti-COVID-19 
care are loc între personalul medical sau alți lideri de opinie 

avizați din comunitate și beneficiarii vaccinării anti-COVID-19

Pentru a iniția și menține un dialog constructiv despre vaccinurile anti-COVID-19 
parcurgeți următorii pași:

1. Vă prezentați și precizați unde lucrați 
 
        APOI 

Explicați că:  Scopul acestei discuții este acela de a răspunde la întrebările oamenilor 
despre modul în care se pot proteja de COVID-19 și de a împărtăși informații verificate 
științific despre vaccinurile anti-COVID-19.

2. Cereți interlocutorului acceptul de a discuta despre vaccinarea anti-COVID-19 prin 
enunțuri precum cel de mai jos: 

Dacă vă răspunde NU, 
puteți continua cu oricare dintre 

enunțurile de mai jos:

Dacă vă răspunde DA, 
continuați cu întrebarea pe care o 

considerați cea mai potrivită de la punctul 3.

  Cei mai mulți oameni sunt 
îngrijorați de această nouă boală. 
Este de înțeles și faptul ca toți 
să avem întrebări și neclarități 
despre noile vaccinuri. Tocmai de 
aceea vrem să aveți răspunsuri la 
întrebările care vă preocupă, ca 
să faceți alegerea în cunoștință 
de cauză.

   Tot ce vreau este să răspund la 
întrebările dvs. despre modul în 
care vă puteți proteja de COVID-19 
și pentru a vă împărtăși informații 
corecte despre vaccinarea  anti-
COVID-19. 

   Când veți dori să primiți informații 
pentru a face o alegere, e impor-
tant să știți că putem reveni la 
această discuție.

3. Explorați ce știe și care este experiența 
interlocutorului cu acest subiect (punând 
oricare dintre aceste întrebări)
 
Ce faceți în prezent pentru a vă proteja pe 
dumneavoastră și familia dvs. împotriva 
noului coronavirus? 

Ce credeți despre riscurile ca dvs. să faceți 
COVID-19?

Ce ați făcut pentru a vă ajuta (inclusiv 
familia, colegii și prietenii) să evitați 
infectarea cu noul coronavirus? 

Cât de important este pentru dvs. să evitați 
infectarea cu noul coronavirus? 

De ce este important acest lucru? 

Ce știți despre beneficiile vaccinului anti-
COVID-19?  

Sunteți de acord să discutăm astăzi despre vaccinarea anti-COVID-19?
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Dacă interlocutorul pare încă ezitant, dar și dispus să discute

4. Arătați apreciere față de orice eforturi făcute de interlocutor(i) de a se proteja de boală 
(folosind oricare din enunțurile următoare):

  E bine că încercați să vă mențineți sănătos/sănătoasă.
   Mă bucur să aud că ați luat măsuri pentru a vă proteja pe dvs. și pe cei apropiați de această 
boală.
  Este foarte bine că obișnuiți să faceți vaccinul anti-gripal. 
  Ați luat măsurile corecte pentru a vă menține sănătoși în timpul acestei pandemii. 

5. Oferiți informații, asigurându-vă că interlocutorii sunt dornici să le primească

  5.1. Dar, mai întâi, cereți acceptul interlocutorului de a oferi informații despre 
vaccinurile anti-COVID-19: 

  Sunteți de acord să vă împărtășesc informații despre vaccinurile anti-COVID-19?

  5.2. Dacă persoana cu care discutați este de acord, oferiți informații simple și clare   
   despre beneficiile vaccinării anti-COVID-19:

  Odată cu vaccinarea, scade riscul de infectare.
  Practic, persoana care primește vaccinul, chiar dacă se infectează, are un risc 

mai mic de a face o boală gravă, cu complicații, spitalizare și efecte secundare pe 
termen lung. 

  În plus, scade probabilitatea de a transmite altora infecția.   

5.3. Dacă aveți la dispoziție și un material scris care conține aceste mesaje simple și clare, 
puteți să-l oferiți și pe acesta. 

Dacă interlocutorul manifestă spontan intenția de a se vaccina, 
treceți direct la detalii logistice

6. Confirmați  împreună cu interlocutorul care sunt acțiunile următoare:

      Când acest lucru va fi posibil, vă veți vaccina?

Dacă răspunsul este afirmativ, explicați care sunt variantele în care se poate vaccina (vezi 
punctul 7). Dacă răspunsul este negativ, întrebați-l dacă mai dorește și alte informații.  

În plus, asigurați-l că se poate vaccina mai târziu, dacă acum nu este pregătit. 

Precizați că veți relua această discuție cu prilejul următoarei întâlniri.



FOARTE IMPORTANT!

  Pe parcursul discuției, nu uitați care este scopul acestui 
dialog - acela de a răspunde la întrebările oamenilor 
despre modul în care se pot proteja de COVID-19 și 
de a împărtăși informații verificate științific despre 
vaccinurile anti-COVID-19. 

     Nu vă simțiți afectat(ă) dacă veți întâlni și interlocutori 
care nu sunt dornici să poarte un dialog. Acest lucru 
este perfect normal. 

   Considerați demersul o reușită, chiar și numai dacă 
ați parcurs primii pași din proces, iar interlocutorul 
a aflat că poate avea în dumneavoastră un sprijin 
avizat, atunci când va fi pregătit să reia discuția.

7.  Vă puteți vaccina astfel:

•  Pe baza cărții de identitate, vă puteți prezenta la un centru de vaccinare și veți 
putea beneficia imediat de vaccinare.

•  Puteți apela la medicii de familie care administrează vaccinul COVID-19 la cabinet.
•  Este posibilă vaccinarea prin intermediul unei echipe mobile, pentru persoanele 

nedeplasabile.

Bibliografie: Metode de comunicare interpersonală și interviu motivațional 
pentru creșterea acoperirii vaccinale la copii. Curs pentru personalul medical 
dezvoltat de UNICEF, CDC și CPSS.


