
Нагадуємо вам, що безпека — 
як ваша, так і тих, з ким
ви будете спілкуватись —
це найголовніше. Тому 
ОБОВ’ЯЗКОВО НОСІТЬ МАСКУ 
САМІ, ПРОПОНУЙТЕ НАДІТИ 
МАСКУ ЛІТНІЙ ЛЮДИНІ ТА 
ТРИМАЙТЕСЯ ДИСТАНЦІЇ.

#Інфоволонтери:
як користуватись матеріалами

Інфоволонтере, привіт! Інфоволонтерко, привіт!
Раді вітати в команді боротьби з COVID-19 і захисту літніх людей!

Перш ніж почати говорити про вакцинацію з літніми людьми й пропонувати їм 
записатися на щеплення, варто озброїтись ФАКТАМИ. Саме тому ми підготували 
для вас матеріали — ІНФОВОЛОНТЕРСЬКИЙ НАБІР. 

Якщо у вас залишились запитання — пишіть нам на цю електронну скриньку: 
vac.covid19@phc.org.ua. Дякуємо, що допомагаєте захистити тих, хто цього потребує!

Крім цього, ми підготували 
Постер, який ви можете 
роздрукувати на будь-якому 
принтері та повісити біля свого 
під зду, ринку, продуктового 
магазину, церкви чи іншого місця,
де часто бувають літні люди, які 
живуть поруч з вами. На постері є 
місце, де ви можете вписати адресу
і контактний телефон найближчого 
пункту чи центру вакцинації.
Знайти цю інформацію можна тут: 
vaccination.covid19.gov.ua. 

Ще в інфоволон-
терському наборі є
«Пам’ятка
для літніх людей»

Її також можна роздрукувати будь-де 
і віддати безпосередньо тому або тій, 
з ким ви будете спілкуватися. У цій 
пам’ятці коротка інформація про 
вакцинацію, а також місце, де ви 
можете вписати адресу та контакт-
ний телефон найближчого пункту
чи центру вакцинації.
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По-друге,
прочитайте поради
«Як допомогти 
зробити вибір
щодо вакцинації
від COVID-19»

Це допоможе вам більш 
ефективно спілкуватись з літніми 
людьми та пояснювати їм необ-
хідність щеплення аргументо-
вано та переконливо, без заля-
кувань і тиску на них.
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Спочатку прочитайте гайд  

У ньому ви отримаєте відповіді на всі основні 
запитання про вакцинацію від лікарів та 
експертів: які вакцини є в Україні та як вони 
працюють, що робити людям із хронічними 
захворюваннями, які є реальні протипока-
зання до щеплень, які можуть бути побічні 
реакції і як так швидко винайшли безпечні 
вакцини. У цьому ж гайді є список корисних 
посилань на випадок, якщо ваші співрозмов-
ники захочуть дізнатись більше.

1 «Що #інфоволонтери
мають знати про вакцинацію 
від COVID-19?» 

https://vaccination.covid19.gov.ua

