Video – Membrii comunității care au fost vaccinați
împotriva Covid-19 și vor să îi încurajeze și pe alții să facă
la fel.
V-ați vaccinat împotriva Covid-19? Dacă da, ați dori să vă împărtășiți
experiența cu alții, pentru a-i încuraja să se vaccineze și ei?
Sau poate vreți să îi încurajați pe alții să accepte să se vaccineze.
Ne-am dori de la dvs să creați materiale video scurte (cu durata între 30
de secunde și un minut) pe care filialele NHS și organizațiile partenere
să le publice pe rețelele de socializare și pe alte platforme digitale.

Realizarea unui video
Pasul 1. Identificați funcția de înregistrare pe telefonul dvs. mobil.
Asigurați-vă că telefonul filmează pe modul panoramă. Configurați
filmarea ca și cum ați face un selfie (nu aveți nevoie de un trepied sau
de vreun echipament sofisticat), dacă este posibil, rugați pe cineva să vă
filmeze.
Pasul 2. Apăsați butonul de înregistrare și filmați!
Pasul 3. Prezentați-vă.
EXEMPLU: “Bună ziua, numele meu este Balwinder, sunt sikh și
lucrez la NHS.
Pasul 4. Vorbiți despre unul dintre următoarele puncte




M-am vaccinat pentru că…
Centrul de vaccinare a fost… (experiența dvs.)
I-aș încuraja pe colegii mei și pe membrii familiei mele să se
vaccineze pentru că…

EXEMPLU: M-am vaccinat pentru că eu cred că vaccinul mă va proteja
împotriva unei forme grave de Covid. Injecția nu conține derivate din
carne și ouă și are concentrații foarte scăzute de etanol – similare
cantităților dintr-un fruct… Vă încurajez pe toți să acceptați să vă
vaccinați, iar dacă aveți neclarități, să vorbiți cu medicul sau cu
consultantul dvs. medical. Vă rog, nu vă bazați deciziile pe ceva ce ați

auzit. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, de ce nu contactați
…
Dacă doriți să faceți mai multe filmulețe, nu ezitați. Ce ați zice de
crearea unui filmuleț pentru fiecare punct enumerat mai sus.
Dacă sunteți lider religios (imam, giani, preot, vicar) sau un
facilitator sau lider de grup comunitar, vă rugăm să susțineți
comunitatea locală să ia o decizie cu privire la administrarea
vaccinului în cunoștință de cauză. Vă rugăm să faceți un filmuleț.
Alte subiecte pe care v-ați dori să le atingeți
Vaccinarea împotriva Covid-19 este sigură și cel mai bun mod de a vă
proteja pe dumneavoastră și familia dvs. împotriva coronavirusului.
NHS depune eforturi incredibile să vaccineze cât mai multe persoane
cât mai repede posibil. Cei mai expuși riscului au prioritate la vaccinare.
Dacă ați primit o invitație, vă încurajez să vă vaccinați cât mai curând
posibil. Dacă nu ați fost contactat încă, nu vă faceți griji, acest lucru nu
înseamnă că medicul a uitat de dvs. De asemenea, este posibil să
primiți o scrisoare de la NHS prin care vă invită la un centru de
vaccinare mai mare - nu vă faceți griji, totuși, o puteți ignora dacă
preferați să așteptați o programare prin medicul dumneavoastră.
If you, or someone you know, has a vaccine appointment coming up,
please do not turn up too early. It is possible you may have to wait
outside and we wouldn’t want you to be outside for long. But just in case
please be prepared with a warm coat and follow all social distancing
measures.
Dacă dvs. sau o persoană pe care o cunoașteți aveți o programare
pentru vaccin, vă rugăm să nu vă prezentați prea devreme. Este posibil
să fie nevoie să așteptați afară și nu am vrea să stați mult timp afară.
Dar, pentru orice eventualitate, vă rugăm să vă pregătiți cu haine groase
și să respectați toate măsurile de distanțare socială.
Țineți minte - nu contactați medicul sau NHS să întrebați de vaccin. Vă
vor contacta ei când vă va veni rândul.
Știm că unii dintre dvs. ar putea fi îngrijorați cu privire la ingredientele
vaccinului împotriva Covid-19 sau că administrarea vaccinului ar
însemna încălcarea credinței dvs. islamice, evreiești sau (introduceți
după caz). În calitate de ***** (iman, rabin, inserați după caz), aș dori să
vă asigur că nu este cazul și dacă ați primit o invitație de la medicul dvs.,

vă încurajez, așa cum voi face și eu, să vă vaccinați cât mai curând
posibil. Este cel mai sigur și mai bun mod de a vă proteja pe dvs. și
familia dvs. împotriva virusului.

Pasul 5. Trimiteți videoclipul la twb.comms@nhs.net sau pe WhatsApp
la 07816535683

Prin trimiterea filmulețului, vă exprimați implicit acordul ca filmulețul să
fie distribuit pe rețelele de socializare de către echipa de comunicare a
Trustului.

