Συμμετοχικότθτα, Επικοινωνία και Δζςμευςθ (ΣΕΔ) ςε ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ
(Covid-19)
Η ΣΕΔ αναφζρεται και περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ και προςεγγίςεισ που κα διαςφαλίςουν μία υγιι ςυνεργαςία και ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ με τον
επωφελοφμενο πλθκυςμό, προκειμζνου να προαχκοφν επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ, τακτικζσ και ςυνικειεσ και να αποτραπεί περαιτζρω εξάπλωςθ του
εκάςτοτε κινδφνου, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθν εξάπλωςθ του κορονοΐοφ (Covid-19)

-Ρωτοφμε τον επωφελοφμενο πλθκυςμό τι

-Αξιοποιοφμε όλα τα απαραίτθτα και

-Προςαρμόηουμε τθν επικοινωνιακι μασ

γνωρίηει ιδθ για τθν κατάςταςθ, τι

ζγκυρα επικοινωνιακά κανάλια και

πολιτικι ανάλογα α) με τισ εξελίξεισ τθσ

χρειάηεται και τι επικυμεί να μάκει,

επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ και πρακτικζσ

νόςου, β) τθ ραγδαία αλλαγι των δεδομζνων

εμπλζκοντάσ τον ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ

προκειμζνου να μεταδϊςουμε ςτοχευμζνθ

και των ςυνκθκϊν, γ) τθν ανατροφοδότθςθ

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των δράςεων

και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ αναφορικά με

που λαμβάνουμε από τουσ ωφελοφμενουσ

ενθμζρωςθσ και πρόλθψθσ για τον Covid-

τον Covid-19

και δ) τισ φιμεσ και τθν παραπλθροφόρθςθ
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Ακολουκεί αναλυτικόσ οδθγόσ υμμετοχικότθτασ, Επικοινωνίασ και Δζςμευςθσ (ΕΔ) ςε ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ (Covid-19)

Οδθγόσ υμμετοχικότθτασ, Επικοινωνίασ και
Δζςμευςθσ (ΕΔ) ςε ςυνκικεσ
επικινδυνότθτασ
(Covid-19)

Ο παρών οδθγόσ βαςίςτθκε ςτον οδθγό τθσ ΔΟΕΣ “Risk Communication and Community Engagement” και “Social Stigma
associated with Covid-19”
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Ειςαγωγι

Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ ςτοχεφει ςτθν παρουςίαςθ των διακζςιμων μεκοδολογικϊν εργαλείων που μπορεί
να αξιοποιιςει ο ΕΕ, ζτςι ϊςτε να ςχεδιάςει ορκά και ςτοχευμζνα τθν επικοινωνιακι του πολιτικι και τισ
ςτρατθγικζσ απόκριςθσ αναφορικά με τθν πρόλθψθ και τθν αποφυγι διάδοςθσ του Κορονοΐοφ (Covid-19.)
Ο οδθγόσ αυτόσ απευκφνεται ςε όλο το προςωπικό του ΕΕ που ςχεδιάηει, ςυντονίηει και ςυμμετζχει ςε
δράςεισ παροχισ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ πλθροφόρθςθσ τθσ κοινότθτασ και των ομάδων-ςτόχου, κακϊσ και
ςτο ςχεδιαςμό μθχανιςμϊν ανατροφοδότθςθσ.

Σι περιλαμβάνει θ υμμετοχικότθτα, Επικοινωνία και Δζςμευςθ (ΕΔ) ςε
ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ, όπωσ αυτι του Covid-19;

Η ΕΔ αναφζρεται και περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ και προςεγγίςεισ που κα διαςφαλίςουν μία υγιι
ςυνεργαςία και ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ με τον επωφελοφμενο πλθκυςμό, προκειμζνου να προαχκοφν
επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ, τακτικζσ και ςυνικειεσ και να αποτραπεί περαιτζρω εξάπλωςθ του εκάςτοτε
κινδφνου, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθν εξάπλωςθ του κορονοΐοφ. Πωσ επιτυγχάνεται αυτό;
-Ρωτοφμε τον επωφελοφμενο πλθκυςμό

και τισ ιδζεσ τουσ.

τι γνωρίηει ιδθ για τθν κατάςταςθ, τι

-Αξιοποιοφμε όλα τα απαραίτθτα και

χρειάηεται και τι επικυμεί να μάκει,

ζγκυρα

εμπλζκοντάσ τον ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ

επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ και πρακτικζσ

ςχεδιαςμοφ

προκειμζνου

και

υλοποίθςθσ

των

επικοινωνιακά

να

κανάλια

και

μεταδϊςουμε

δράςεων ενθμζρωςθσ και πρόλθψθσ για

ςτοχευμζνθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ

τον Covid-19. Με αυτόν τον τρόπο θ

αναφορικά

ομάδα ςτόχου ςυμμετζχει, υποςτθρίηει

πλθροφόρθςθ

και αποτελεί μζροσ των παρεμβάςεων και

αναφορικά με τα ςυμπτϊματα, τουσ

των αλλαγϊν που προωκοφμε. Κρίνεται

τρόπουσ μετάδοςθσ του ιοφ, τα μζτρα

απαραίτθτο να εδραιϊνουμε κανάλια

πρόλθψθσ κακϊσ το αίςκθμα ατομικι

επικοινωνίασ και να εξαςφαλίηουμε με

ευκφνθσ που φζρουμε όλοι για τθν

αυτό το τρόπο τθ δυνατότθτα ςτουσ

τιρθςθ των μζτρων, φροντίηουμε να είναι

εξυπθρετοφμενουσ και ςτθν κοινότθτα να

αξιόπιςτθ, κατανοθτι και ακριβισ.

εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ, τισ απορίεσ

-Βριςκόμαςτε ςε ςυνεχι επικοινωνία,
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με

τον
που

Covid-19.

Η

παρζχουμε

ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ με τθν

ενδυνάμωςθ του κοινοφ αιςκιματοσ

ομάδα

και

ατομικισ

και

αξιοποιοφμε τθν ανατροφοδότθςθ του

απζναντι

ςτθν

επωφελοφμενου

επικινδυνότθτασ του Covid-19.

ςτόχου,

λαμβάνουμε

πλθκυςμοφ,

ςτοχεφοντασ

παράλλθλα

ςυλλογικισ

ευκφνθσ

αντιμετϊπιςθ

τθσ

ςτθν

Σι μασ ζχει διδάξει θ εμπειρία;

-Όςο και να προςπακοφμε να παρζχουμε

και

λφςεισ,

κζλουμε να εφαρμόςουμε.

οι

κοινότθτεσ

και

οι

εξυπθρετοφμενοι κα είναι οι κφριοι

-Ο

υπεφκυνοι που κα προάγουν τθν ατομικι

επικυμθτϊν

ςυμπεριφορϊν

εξυπθρετοφμενοσ

πλθκυςμόσ

που

κα

πρζπει να ςυνειδθτοποιιςει τθ βαρφτθτα

και ςυλλογικι ευκφνθ ςτθν πρόλθψθ και

τθσ κατάςταςθσ, να κατανοιςει πλιρωσ

ςτθν αποφυγι διάδοςθσ του Covid-19.

και να υιοκετιςει όλεσ τισ προτεινόμενεσ

-Η εδραίωςθ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτον

καλζσ

ΕΕ και ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ κρίνεται

δθμόςιασ υγείασ. Εάν το ανωτζρω δεν

απαραίτθτθ και αποτελεί το κλειδί για τθν

επιτευχκεί, τότε είναι πολφ πικανό να

ομαλι ςυνεργαςία με τθν ευρφτερθ

μθν υποςτθριχκοφν και να απορριφκοφν

κοινότθτα.

Μόλισ

τα μζτρα πρόλθψθσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι

πλθκυςμόσ

μασ

αξιόπιςτθ

πθγι

ο

επωφελοφμενοσ

αναγνωρίςει

ωσ

πλθροφόρθςθσ,

κα

πρακτικζσ

προσ

όφελοσ

τθσ

ςτθν περαιτζρω διαςπορά τθσ νόςου.
-Όταν οι φιμεσ εξαπλϊνονται ταχφτερα

μπορζςει να μασ εμπιςτευτεί και να

από τα ακριβι γεγονότα και βαςίηονται

υιοκετιςει τα μθνφματα των ςυλλογικϊν
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ςε ανακριβείσ πλθροφορίεσ, μποροφν να

Κζντρο Τγείασ τθσ περιοχισ τουσ.

οδθγιςουν ςε καταςτάςεισ πανικοφ και

παρεχόμενθ πλθροφόρθςθ πρζπει να

να

είναι αφενόσ ςαφισ και αφετζρου να

υπονομεφςουν

προςπάκεια

κάκε

προςταςίασ

ατομικι
από

τισ

Η

ελζγχεται εκ μζρουσ μασ κατά πόςο ζγινε

ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ.

κατανοθτι από τουσ αποδζκτεσ, ζτςι
ϊςτε να διαςφαλιςτεί το γεγονόσ ότι δεν

-Είναι ςθμαντικό να ελζγχουμε πάντα τον

παρερμθνεφεται

τρόπο με τον οποίο ερμθνεφονται τα

και

δεν

οδθγεί

ςε

ανεπικφμθτεσ ςυμπεριφορζσ.

μθνφματα και θ πλθροφόρθςθ που
παρζχουμε ωσ Οργανιςμόσ, από τουσ

-Αξιοποιοφμε τουσ θγζτεσ τθσ κοινότθτασ

εξυπθρετοφμενουσ και τθν κοινότθτα. Για

(π.χ ενόσ καταυλιςμοφ προςφφγων), οι

παράδειγμα το μινυμα «Ο Έμπολα

οποίοι

ςκοτώνει» κατά τθν διάρκεια τθσ ζξαρςθσ

εμπιςτοςφνθσ για τα μζλθ τθσ ευρφτερθσ

του ιοφ, ερμθνεφτθκε από τον πλθγζντα

κοινότθτασ και ςυνεργαηόμαςτε μαηί

πλθκυςμό κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να

τουσ, προκειμζνου να περάςουμε τα

κεωρθκεί ότι θ αςκζνεια ιταν ανίατθ, με

μθνφματά μασ. Η επιρροι που αςκοφνε οι

αποτζλεςμα

ανωτζρω δφναται να οδθγιςει ςτθν

να

προτιμοφν

να

αποτελοφν

παραμείνουν ςτο ςπίτι προκειμζνου να

ταχφτερθ

αποβιϊςουν, παρά να επιςκεφτοφν το

κινθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ.
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και

πρόςωπα

αποτελεςματικότερθ

Καλζσ πρακτικζσ ςτθ υμμετοχικότθτα, Επικοινωνία και Δζςμευςθ (ΕΔ)

Ο επωφελοφμενοσ πλθκυςμόσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο των δράςεων του ΕΕ και διαδραματίηει ρυκμιςτικό
ρόλο, όχι μόνο ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ των ιατρο-κοινωνικϊν προγραμμάτων του αλλά και ςτθν
υιοκζτθςθ και εφαρμογι ορκϊν πρακτικϊν, ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθ διατιρθςθ τθσ
δθμόςιασ υγείασ και ςτθν προςταςία των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων. Ειδικότερα:
-Φροντίηουμε τα μθνφματα να είναι προςαρμοςμζνα ςτισ αντιλιψεισ, τισ νοοτροπίεσ, τον τρόπο ςκζψθσ και
ζκφραςθσ κακϊσ και ςτισ ανάγκεσ του εξυπθρετοφμενου πλθκυςμοφ.
-Προςαρμόηουμε τθν επικοινωνιακι μασ πολιτικι ανάλογα α) με τισ εξελίξεισ τθσ νόςου β) τθ ραγδαία
αλλαγι των δεδομζνων και ςυνκθκϊν, γ) τθν ανατροφοδότθςθ που λαμβάνουμε από τουσ
επωφελοφμενουσ, δ) τισ φιμεσ και τθν παραπλθροφόρθςθ.
-Ελζγχουμε πάντα το επικοινωνιακό μασ υλικό, προτοφ το διανείμουμε ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ: Kατά
πόςο είναι κατανοθτό, εάν υπάρχουν γραμματικά και ςυντακτικά λάκθ, εάν δθμιουργεί ςφγχυςθ ι εάν
καταςτρατθγεί τθν αρχι του “DO NO HARM”.
-Ελζγχουμε προςεκτικά τισ πθγζσ από τισ οποίεσ αντλοφμε πλθροφόρθςθ (π.χ επίςθμθ ιςτοςελίδα του Π.Ο.Τ
και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ κτλ).
-Ακοφμε! Φροντίηουμε να ζχουμε εδραιϊςει τουλάχιςτον ζνα μθχανιςμό ανατροφοδότθςθσ, προκειμζνου
να είμαςτε ςε ςυνεχι επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ με τθν ομάδα ςτόχου μασ και να αναπροςαρμόηουμε
τθν πλθροφόρθςι μασ ανάλογα με τθν ανατροφοδότθςθ που δεχόμαςτε (π.χ ερωτιςεισ, απορίεσ,
ανθςυχίεσ, φιμεσ κ.α)
-Μεριμνοφμε για τθν εκπαίδευςθ του εκελοντικοφ δυναμικοφ μασ κακϊσ και των επαγγελματιϊν που
εμπλζκονται ςτθ διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ: Δεν γνωρίηουν όλοι πϊσ να μεταδϊςουν ςωςτά ζνα μινυμα,
οφτε διακζτουν όλοι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. Κατά ςυνζπεια πρζπει να δίνονται πάντα κατευκφνςεισ
ςχετικά με τθν παροχι ορκισ πλθροφόρθςθσ.
-Δεν διςτάηουμε να παραδεχτοφμε ότι για κάποια κζματα δεν ζχουμε επαρκι πλθροφόρθςθ, κακϊσ θ
ςιωπι ι θ άρνθςθ ςυηιτθςθσ ενδζχεται πολλζσ φορζσ να ερμθνευτεί ωσ απόκρυψθ πλθροφοριϊν και
δθμιουργιςει πρόςφορο ζδαφοσ για φιμεσ ι παραπλθροφόρθςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Βαςικά βιματα υμμετοχικότθτασ, Επικοινωνίασ και Δζςμευςθσ
(ΕΔ) ςε ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ
Η αφξθςθ των κρουςμάτων για τον Covid-19, αναμζνεται να οδθγιςει και ςτθν αφξθςθ του φόβου και τθ
διάδοςθ ενδεχομζνωσ ψευδϊν ειδιςεων, γεγονόσ που κακιςτά ιδιαίτερα επιτακτικι τθν ανάγκθ για
επικοινωνία με τθν ομάδα ςτόχου. Η προςζγγιςθ ΕΔ κα βοθκιςει ςτο να αποςαφθνιςτοφν απορίεσ, να
βρεκοφν λφςεισ, να δοκοφν ςωςτζσ κατευκφνςεισ, οδθγϊντασ ςτθν προςταςία όχι μόνο τθσ ατομικισ, αλλά
και δθμόςιασ υγείασ. Πιο ςυγκεκριμζνα:
1.

Προςζχουμε τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδουμε τα μθνφματά μασ: Η πλθροφορία κρίνεται

ςκόπιμο να μθ μεταφζρεται με επιτακτικό τρόπο και υπό τθ μορφι «διαταγισ». Φροντίηουμε να τονίηουμε
και να επιςθμαίνουμε κυρίωσ όχι το τι απαγορεφεται, αλλά το τι μπορεί να κάνει κανείσ για να προφυλαχτεί
από τθ νόςο (ζνα μινυμα με κετικό πρόςθμο, ζχει πάντα περιςςότερεσ πικανότθτεσ να γίνει αποδεκτό).
2.

υνεργαηόμαςτε με πρόςωπα και άτομα που χαίρουν εμπιςτοςφνθσ ςτον επωφελοφμενο

πλθκυςμό μασ: Ο κόςμοσ τείνει να δείχνει περιςςότερθ προςοχι ςε μθνφματα που προζρχονται από άτομα
τα οποία εμπιςτεφεται, χαίρουν εκτίμθςθσ και για τα οποία αιςκάνεται ότι ενδιαφζρονται για το προςωπικό
τουσ καλό. Αυτό ιςχφει κατϋ εξοχιν ςε κοινότθτεσ με ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και δυναμικζσ, όπωσ πχ
καταυλιςμοί προςφφγων με ςυγκεκριμζνα διαπολιτιςμικά χαρακτθριςτικά, με διαφορετικζσ νοοτροπίεσ και
αντιλιψεισ. Καλι πρακτικι δφναται να αποτελζςει για παράδειγμα, θ πρόςκλθςθ μίασ νοςθλεφτριασ του
Κζντρου Τγείασ τθσ κοινότθτασ, τθν οποία θ πλειοψθφία των εξυπθρετοφμενων τθ γνωρίηει και
εμπιςτεφεται, προκειμζνου να δϊςει ςυμβουλζσ και να εξθγιςει τθν επικινδυνότθτα μετάδοςθσ του ιοφ και
όχι θ πρόκλθςθ ενόσ άγνωςτου γιατροφ ο οποίοσ δεν ζχει καμία ςχζςθ με τουσ επωφελοφμενουσ.
3.

Βριςκόμαςτε ςε διαρκι επικοινωνία και ςυνεργαςία με τθν ομάδα ςτόχου: Σουσ ρωτοφμε τι

γνωρίηουν, τι απορίεσ ζχουν, που κα ικελαν διευκρινιςεισ, τι κα ικελαν να μάκουν και τουσ εμπλζκουμε
ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων υγείασ. Η ςυμμετοχι των εξυπθρετοφμενων ςτθν
υλοποίθςθ των προγραμμάτων υγείασ του ΕΕ, αυτομάτωσ τουσ προςδίδει ζνα αίςκθμα ευκφνθσ και
αναγνϊριςθσ, με αποτζλεςμα οι δράςεισ να υποςτθρίηονται ςε μεγαλφτερο βακμό και τα κετικά
αποτελζςματα να είναι ορατά.
4.

Ζθτοφμε ανατροφοδότθςθ (feedback): Βεβαιωνόμαςτε ότι το πρόγραμμά μασ, διακζτει μθχανιςμοφσ

ανατροφοδότθςθσ, δίνοντασ ζτςι τθν ευκαιρία ςτουσ επωφελοφμενουσ να ζρκουν ςε επικοινωνία μαηί μασ,
να κζςουν τισ ερωτιςεισ τουσ, να εκφράςουν τισ ανθςυχίεσ τουσ αλλά και να προτείνουν προςαρμογζσ και
αλλαγζσ ςτισ παρεμβάςεισ μασ. Εάν για παράδειγμα, παρατθριςουμε πωσ λαμβάνουμε μεγάλο αρικμό
ερωτιςεων ςχετικά με τθν επικινδυνότθτα του ιοφ για τα παιδιά, τότε φροντίηουμε να αναπροςαρμόςουμε
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και να εςτιάςουμε ςτθν παροχι επιπρόςκετθσ πλθροφόρθςθσ για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Ο ΕΕ ζχει
υποχρζωςθ να εδραιϊνει μθχανιςμοφσ λιψθσ ανατροφοδότθςθσ από τουσ εξυπθρετοφμενουσ, κακϊσ θ εν
λόγω πρακτικι ςυμβάλλει ςτον ζγκαιρο εντοπιςμό κεμάτων που ενδζχεται να οδθγιςουν ςε μθ επικυμθτζσ
ςυμπεριφορζσ ι ςε καταςτάςεισ πανικοφ.
5.

Παρζχουμε άμεςθ, αξιόπιςτθ και ςτοχευμζνθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ εξελίξεισ απζναντι ςτον

Covid-19: Η παροχι ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ πλθροφόρθςθσ, ςυμβάλει ςτθν αποφυγι μθ επικυμθτϊν
ςυμπεριφορϊν (π.χ πλθμμελισ τιρθςθ βαςικϊν κανόνων ατομικισ υγιεινισ ι τιρθςθ δφο μζτρων
απόςταςθσ από το διπλανό μασ) και ςτθν πρόλθψθ από τθ μετάδοςθ του ιοφ. υμβουλι! Επειδι θ
πλθροφόρθςθ αλλάηει γριγορα φροντίηουμε να παρακολουκοφμε χρονικά πότε μεταδίδουμε το κάκε
μινυμα (π.χ βάηουμε θμερομθνίεσ ςτα βίντεο ι ςτα πόςτερ που δθμιουργοφμε).
6.

Εξαςφαλίηουμε τθν παροχι πλθροφόρθςθσ ςτθ ομιλοφςα γλϊςςα των επωφελοφμενων και εάν

αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιλζγουμε να χρθςιμοποιιςουμε εκείνθ τθ

γλϊςςα με τθν οποία

αιςκάνεται άνετα θ πλειοψθφία τθσ ομάδασ ςτόχου: Επίςθσ, δεν κάνουμε χριςθ πολφπλοκων εννοιϊν και
προςζχουμε το φφοσ και θ γραφι που χρθςιμοποιοφμε να είναι «φιλικι» και κατανοθτι από τουσ
ωφελοφμενουσ.
7.

Ενιςχφουμε το αίςκθμα τθσ ατομικισ και κοινισ ευκφνθσ, κακϊσ και τθσ πρόλθψθσ: Παρζχουμε

πλθροφόρθςθ αναφορικά με α) γενικζσ οδθγίεσ (π.χ ςε περίπτωςθ που παρουςιάςετε πυρετό, που να
απευκυνκείτε), β) επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ (π.χ πλζνουμε ςυχνά τα χζρια μασ, αποφεφγουμε τον
ςυνωςτιςμό), γ) γενικζσ χριςιμεσ γνϊςεισ (π.χ που βρίςκεται το νοςοκομείο που κα πρζπει να πάμε ςε
περίπτωςθ που νοςιςουμε ι εάν οι εξετάςεισ κα είναι δωρεάν).
8.

Ελζγχουμε το πλθροφοριακό υλικό προτοφ το διανείμουμε (πιλοτικι διανομι): Kατά πόςο είναι

κατανοθτό, ςχετικό και ακριβζσ το κείμενο και κατά πόςο δθμιουργεί απορίεσ και ςυγχφςεισ ςτουσ
εξυπθρετοφμενουσ.
9.

Παραμζνουμε ςυνεπείσ απζναντι ςτθν ομάδα ςτόχου: Από τθ ςτιγμι που ανακοινϊνουμε

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ και ςτθν προςταςία από τον Covid-19, φροντίηουμε
να τισ υλοποιοφμε και αποφεφγουμε τισ άςκοπεσ ματαιϊςεισ (ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί να ακυρϊςουμε
κάποια δραςτθριότθτα, μεριμνοφμε ϊςτε να δοκοφν επεξθγιςεισ για τουσ λόγουσ ακφρωςθσ).
10.

Η βελτίωςθ μθ επικυμθτϊν ςυμπεριφορϊν είναι μία χρονοβόρα διαδικαςία: Ενίοτε δεν αρκεί

απλϊσ να ανακοινϊςουμε ότι ςε περίπτωςθ που κάποιοσ εμφανίςει ςυμπτϊματα πρζπει να απευκυνκεί
ςτο γιατρό, πρζπει επίςθσ να βεβαιωκοφμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ πλθροφόρθςθ ζχει γίνει απολφτωσ
κατανοθτι από τθν ομάδα των εξυπθρετοφμενων και όντωσ εφαρμόηεται.
11.

Είμαςτε ειλικρινείσ, ανοιχτοί ςτθν επικοινωνία και άμεςοι: Η παρεχόμενθ πλθροφόρθςθ δεν πρζπει

να είναι μονόπλευρθ, αλλά να βαςίηεται ςτθν ςυςτθματικι αλλθλεπίδραςθ με τουσ ωφελοφμενουσ. Με
ταυτόν τον τρόπο χτίηεται βακμιαία θ εμπιςτοςφνθ και ο ςεβαςμόσ ωσ προσ τθν αξιοπιςτία των
προγραμμάτων του ΕΕ.
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12.

Παραμζνουμε πάντα ενθμερωμζνοι αναφορικά με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και τα νζα δεδομζνα: Οι

πθγζσ πλθροφόρθςθσ που διακζτουμε πρζπει να είναι ζγκυρεσ και επικαιροποιθμζνεσ.
13.

Για τθν καλφτερθ και επαρκζςτερθ μετάδοςθ των μθνυμάτων μασ χρθςιμοποιοφμε ςυνδυαςτικά

παραπάνω από ζνα κανάλια επικοινωνίασ: υνικωσ δεν αρκεί μόνο μία δίαυλοσ επικοινωνίασ π.χ μόνο
ζντυπο υλικό αλλά παράλλθλθ χριςθ και δια ηϊςθσ επικοινωνία ι χριςθ του διαδικτφου ι των μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ κτλ
14.

Λαμβάνουμε υπόψθ τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των εξυπθρετοφμενϊν μασ: Εάν λόγου χάρθ

απευκυνόμαςτε ςε ζναν άτυπο καταυλιςμό προςφφγων, όπου δεν υπάρχουν διακζςιμα ςαποφνια, δεν τουσ
λζμε πάντα «Πλφνετε τα χζρια ςασ με ςαποφνι» και φροντίηουμε να τουσ προςφζρουμε εναλλακτικζσ
λφςεισ.
15.

Εμπλζκουμε πάντα τουσ εξυπθρετοφμενουσ ςτισ δράςεισ μασ: Μία ενθμζρωςθ για τουσ τρόπουσ

πρόλθψθσ του Covid-19 που πραγματοποιείται με τθ ςυνδρομι ενόσ εξυπθρετοφμενου, ζχει περιςςότερεσ
πικανότθτεσ να λθφκεί υπόψθ και να αντιμετωπιςτεί κετικά.
16.

Παραμζνουμε ςυνεπείσ: Εάν λάβουμε ερωτιςεισ, απορίεσ ι και διευκρινιςεισ από τον πλθγζντα

πλθκυςμό, δεν παραλείπουμε να τουσ απαντιςουμε (ακόμθ και εάν ακόμθ κι αν χρειαςτεί να
παραδεχκοφμε ότι δε γνωρίηουμε τθν απάντθςθ). Ζτςι καταφζρνουμε να δείχνουμε ςυνεπείσ και αξιόπιςτοι
ωσ φορζασ αναφορικά με τθν παροχι πλθροφόρθςθσ.
17.

Η γλϊςςα και το φφοσ των μθνυμάτων μασ είναι προςεκτικά επιλεγμζνα και διατυπωμζνα:

Χρθςιμοποιοφμε εκείνεσ τισ εκφράςεισ οι οποίεσ αποδίδουν με ακρίβεια τθν παροφςα κατάςταςθ, δεν
προκαλοφν φόβο ι πανικό και δεν προςβάλλουν τουσ νοςοφντεσ.

9

Σχεδιάγραμμα: Βαςικά βιματα ΣΕΔ ςε ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ

Σχεδιάγραμμα: Βαςικζσ αρχζσ τθσ Συμμετοχικότθτασ, Επικοινωνίασ και Δζςμευςθσ (ΣΕΔ)

Η παροχι
ςτοχευμζνθσ
πλθροφόρθςθσ ωσ
πθγι βοικειασ

υμμετοχικότθτα και
ανατροφοδότθςθ
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Βελτίωςθ μθ
επικυμθτϊν
ςυμπεριφορϊν

υνθγορία

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Ερωτιςεισ που διευκολφνουν τθ υμμετοχικότθτα, Επικοινωνία και
Δζςμευςθ (ΕΔ) ςε ςυνκικεσ επικινδυνότθτασ

Προκειμζνου να είναι κατανοθτά και αποτελεςματικά τα μθνφματα που απευκφνουμε προσ τθν κοινότθτα για τον
Covid-19, πρζπει να λάβουμε υπόψθ τισ κάτωκι παραμζτρουσ:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Βαςικά βιματα δθμιουργίασ ορκϊν μθνυμάτων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Φιμεσ: Σρόποι διαχείριςθσ

Με τον όρο «φιμεσ» εννοοφμε ανεπιβεβαίωτεσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ δεν προζρχονται από επίςθμεσ και
ζγκυρεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και ζχουν διαδοκεί ςτθν κοινότθτα για λόγουσ ςκοπιμότθτασ ι άλλουσ
απροςδιόριςτουσ λόγουσ. Οι φιμεσ ενδζχεται να περιζχουν αρνθτικό ι τρομολαγνικό περιεχόμενο, ι και
πλθροφορίεσ με κετικό αντίκτυπο οι οποίεσ όμωσ δεν επιβεβαιϊνονται από επιςτθμονικά δεδομζνα. Σισ
περιςςότερεσ φορζσ διαδίδονται με γοργοφσ ρυκμοφσ, από ςτόμα ςε ςτόμα ι και με τθ χριςθ μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ και ενίοτε τείνουν να απειλοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι.

Για ποιο λόγο δθμιουργοφνται οι
φιμεσ;

Πωσ μποροφμε να εντοπίςουμε τισ φιμεσ που
επικρατοφν;

-υνικωσ πίςω από τισ φιμεσ
κρφβονται ανκρϊπινοι φόβοι,
αβεβαιότθτεσ κακϊσ και αδυναμία
αντιμετϊπιςθσ μίασ δφςκολθσ
κατάςταςθσ.

-Εξαςφαλίηουμε τθ δθμιουργία ςχζςεων
εμπιςτοςφνθσ με τουσ εξυπθρετοφμενουσ
-Φροντίηουμε να ζχουμε εδραιϊςει
μθχανιςμοφσ ανατροφοδότθςθσ
-Είμαςτε ςε ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ με τον
επωφελοφμενο πλθκυςμό και ανοιχτοί ςτθν
επικοινωνία

-Επίςθσ, οι φιμεσ ενδζχεται να
δθμιουργθκοφν από λανκαςμζνθ
κατανόθςθ κάποιου μθνφματοσ ι
παρερμθνεία μιασ πλθροφορίασ.

-Ρωτάμε τουσ εκελοντζσ και το εργαηόμενο
προςωπικό τι ζχουν ακοφςει

-Ζχει παρατθρθκεί ότι ςε
περιπτϊςεισ πανδθμίασ ευδοκιμοφν
δφο είδθ μθ διαςταυρωμζνων
ειδιςεων: α) ειδιςεων ςχετικά με
κροφςματα και β) ειδιςεων ςχετικά
με τα αίτια πρόκλθςθσ του ιοφ.

-Παρακολουκοφμε τα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ, τα άτυπα κανάλια επικοινωνίασ των
εξυπθρετοφμενων

Γιατί πρζπει να είμαςτε προςεκτικοί με τισ φιμεσ;

-Οι φιμεσ μποροφν να υπονομεφςουν τθν εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ από τον κορονοΐό και να
επιτείνουν μθ ορκζσ πρακτικζσ.
-Ενδζχεται να επιβραδφνουν ι και να δυναμιτίςουν τισ παρεμβάςεισ του ΕΕ.
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Πωσ ανταποκρινόμαςτε ςτισ φιμεσ;

-Δε χριηουν όλεσ οι φιμεσ απάντθςθσ και αντιμετϊπιςθσ. Σο εάν κα δράςουμε απζναντι ςε μία
ανυπόςτατθ πλθροφορία ι όχι, εξαρτάται:
1.Από το ποςοςτό ρίςκου που ενδζχεται να δυναμιτίςει τθν κοινωνικι ςυνοχι τθσ κοινότθτασ των
εξυπθρετοφμενων αλλά και τα διεξαγόμενα προγράμματα του ΕΕ
2.Από το ποςοςτό που ενδζχεται να αποδειχτεί αλθκινι
3.Από το ποςοςτό τθσ ηθμίασ που μπορεί να προκαλζςει ςτο όνομα του ΕΕ
Το κάτωκι ςχεδιάγραμμα παρουςιάηει φιμεσ που ζχουν ςυλλεγεί από τα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ κακώσ και το ποςοςτό του ρίςκου που ενζχουν:

Φιμθ: "Ένα ηώο ζχει προςβλθκεί από τον
Covid-19, γιατί εμφανίηει ςυμπτώματα
λφςςασ"

Φιμθ: "Η χριςθ αικανόλθσ ςκοτώνει τον
Covid-19"
Ρίςκο: Να απειλθκεί θ ατομικι υγεία

Ρίςκο: Να οδθγιςει ςε απειλθτικζσ
ςυμπεριφορζσ

Φιμθ: "Υπεφκυνοι για τον κορονοΐό είναι
οι Κινζηοι γιατί είναι βρώμικοσ λαόσ και
τρώει φίδια"

Φιμθ: "Εάν πλφνεισ το ςτόμα ςου με
αλατόνερο, δεν κα μολυνκείσ"
Ρίςκο: Να επθρεάςει αρνθτικά τθν
πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ

Ρίςκο: Να ςτιγματιςτεί θ ςυγκεκριμζνθ
πλθκυςμιακι ομάδα

Φιμθ: "Οι κυβερνιςεισ και οι φορείσ
διακζτουν φάρμακα μόνο για όςουσ
ζχουν προςβλθκεί από τον Covid-19"

Φιμθ: "Όλοι όςοι μζνουν ςτθν Γουχάν,
είναι μολυςμζνοι"
Ρίςκο: Να αποκλειςτεί κοινωνικά θ
ςυγκεκριμζνθ πλθκυςμιακι ομάδα

Ρίςκο: Να απειλθκεί θ ατομικι υγεία και
το ζργο των φορζων
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Βιβλιογραφικζσ πθγζσ

 https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
 https://www.communityengagementhub.org/wpcontent/uploads/sites/2/2020/02/IFRC-nCov-RCCE-Guide-0202_EN.pdf

 https://www.communityengagementhub.org/wpcontent/uploads/sites/2/2020/02/COVID19-Community-guidance-for-socialmobilizers-volunteers-2302_EN.pdf
 https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novelcoronavirus/page/1/
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