Rozmowy na temat szczepionek
przeciwko COVID-19
Słuchaj z szacunkiem, podziel się swoją historią i daj swoim rozmówcom czas
na podjęcie decyzji.

• Szanuj prawo każdej osoby do decydowania o tym, czy chce
się zaszczepić.
• Unikaj sprzeczania się, wyrażania sądów lub mówienia im, że powinni
się zaszczepić.
• Przerwij rozmowę, aby dać im przestrzeń do podzielenia się swoimi
obawami.
• Rozmawiaj zarówno o dowodach naukowych, jak i o ich osobistych
obawach.
• Zaproś ich do ponownej rozmowy, jeśli nie są jeszcze gotowi
na szczepienie.
1. Rozpocznij rozmowę.

• Czy jesteś już po szczepieniu przeciwko COVID-19?

2. Z
 achęć ich do podzielenia się swoimi obawami

• Jakie są Twoje odczucia związane z przyjęciem szczepionki przeciwko COVID-19?
• Co ułatwiłoby Ci zaszczepienie się?

3. Zwróć uwagę na wszelkie obawy lub negatywne doświadczenia z przeszłości.
• Słyszałam o Twoich obawach dotyczących...
4. Zapytaj, czy możesz podzielić się swoją historią lub tym, co wiesz.
•  Czy mogę podzielić się z Tobą, tym co wiem
o szczepionkach?

5. Przekazuj dokładne informacje naukowe.

 oinformuj swoich rozmówców o dostępnych danych,
P
zasobach i materiałach na stronie nyc.gov/covidvaccine,
tak jak:
• Z
 aszczep się już dziś! on.nyc.gov/get-vaccinated
• P
 rawda o szczepionkach przeciwko COVID-19
on.nyc.gov/truth-vaccines

Polish

• K
 to może otrzymać szczepionkę przeciwko
COVID-19? on.nyc.gov/receive-vaccine
• P
 łodność a szczepionki przeciwko COVID-19
on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• J ak działają szczepionki mRNA przeciwko
COVID-19 on.nyc.gov/mrna-vaccines
• J ak działa szczepionka firmy Johnson & Johnson
przeciw COVID-19 on.nyc.gov/johnson-vaccine

6. Podziel się swoim doświadczeniem związanym
z otrzymaniem szczepionki.

•  Zdecydowałam, że ryzyko związane ze szczepionką
jest niewielkie w porównaniu z ryzykiem związanym
z zachorowaniem na COVID-19 i przyniesieniem
wirusa do domu, do mojej rodziny.
•  Działania niepożądane jakie miałam to...

7. Znajdź wspólną płaszczyznę porozumienia,
określając, co jest dla nich ważne i jakie priorytety podzielacie.
•  Brzmi to tak, jakbyśmy oboje chcieli chronić nasze rodziny.

8. Zaoferuj pomoc osobom, które chcą się zaszczepić.

•  Czy mogę pomóc Ci znaleźć czas i miejsce, w którym możesz
się zaszczepić?

Szczepionki przeciwko COVID-19 są dostępne w Nowym Jorku
dla wszystkich osób w wieku 12 lat i starszych. Odwiedź
stronę nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod numer
877-829-4692, aby znaleźć punkt szczepień. Aby otrzymać
szczepionkę w domu, zadzwoń pod numer 877-829-4692
lub wypełnij formularz na stronie nyc.gov/homevaccine
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