Видео – от членове, които са получили своята ваксина
против ковид-19, или тези които искат да подкрепят
други граждани да приемат предложението.
Поставиха ви ваксина срещу Ковид-19? Ако това е така, бихте ли
споделили вашето преживяване за да окуражите и други да се
ваксинират?
Искате ли да подкрепите други да се възползват от предложението
за ваксина.
Търсим хора като вас, за да направим кратки видео клипове (около
30 секунди до 1 минута), които ще бъдат споделени от местната ви
здравна организация в социални мрежи и други цифрови
платформи.
Правене на видео клип
Стъпка 1. Намерете видео функцията на мобилния си телефон.
Моля уверете се, че телефона ви записва в режим пейзаж (обърнат
хоризонтално). Направете камерата все едно ще си правите селфи
(не са необходими триножници или друго специално оборудване)
ако имате възможност, помолете някой друг да ви запише.
Стъпка 2. Натиснете запис и записвайте!
Стъпка 3. Представете се.
ПРИМЕР: „Здравейте, казвам се Балвиндер и съм член на
общността на сикхите, работя за NHS.
Стъпка 4. Говорете по следните теми
 Ваксинирах се защото…
 Центъра за ваксинация …. (вашето преживяване)
 Бих подкрепил моите колеги и моето семейство да се
ваксинират защото …
ПРИМЕР: Ваксинирах се защото вярвам че това ще ми помогне
да се предпазя от сериозно заболяване от Ковид. Инжекцията не
съдържа съставки от месо или яйца и има много ниско ниво на
етанол – същото колкото се съдържа и в парче плод… Бих
помолил всички да се възползват от предложената инжекция и

ако имате съмнения, говорете с вашият доктор или здравен
работник. Моля не вземайте решението си основано на слухове.
Ако искате повече информация защо не се обадите…..
Ако желаете да запишете повече от един видео клип, моля не се
колебайте да го направите. Защо не направите отделно видео за
всяка една точка изброена по-горе.
Ако сте религиозен лидер (Имам, Гиани, Министър,
Проповедник) или сте учредител на група в обществото, моля
подкрепете своята общност, за да могат те да вземат
информирано решение за слагане на ваксина. Моля направете
видео клип.
Други ключови въпроси, по които може да говорите и да
заснемете видео клип са:
Поставянето на ваксина срещу Ковид-19 е безопасно и е найдобрият начин да предпазите себе си и семейството си от
Коронавирус.
NHS полага огромни усилия да ваксинира възможно най-много хора
за най-кратко време. Първи са ваксинирани тези, които са изложени
на най-голям риск. Ако никой не се е свързал с вас все още не се
притеснявайте, вашият личен лекар не ви е забравил. Също така
може да получите писмо от NHS, в което да ви канят да се явите на
по-голям сайт за ваксинирате – ако желаете да се ваксинирате при
личния си лекар, просто игнорирайте писмото.
Ако вие, или ваш познат имате определен час за ваксина, моля не
идвайте по-рано. Възможно е да се наложи да чакате отвън, а ние
не бихме искали да чакате отвън твърде дълго. За всеки случай,
моля бъдете подготвено с дебело палто и спазвайте мерките за
социална дистанция.
Моля запомнете – не търсете личният си лекар или NHS за
ваксината. Те ще се свържат с вас, когато дойде редът ви.
Знам, че някои от вас имат опасения относно съставките във
ваксината за Ковид-19, и се притеснявате, че поставянето на
ваксина може да е срещу вашата мюсюлманска, еврейска или
(вмъкнете съответната) религия. Като ваш (Имам, Равин вмъкнете

съответния) аз бих искал да ви уверя че това не е така и ако сте
получили покана от личният си лекар бих ви посъветвал да
направите както и аз, да си поставите ваксината веднага. Това е
най-безопасния и най-добрият начин да предпазите себе си и
семейството си от вируса.

Стъпка 5. Изпратете видео клиповете си до twb.comms@nhs.net
или през WhatsApp на 07816535683

С изпращането на видео клиповете си, вие давате разрешение те
да бъдат споделяни на социални медии от екипа за комуникации на
Тръста.

