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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE KAMPANII
#GETTHEVAXFACTS W CELU ZWALCZANIA DEZINFORMACJI NA TEMAT
SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
Celem akcji jest obalenie fałszywych informacji i poprawa świadomości
mieszkańców stanu Nowy Jork
w zakresie podejmowania zdrowych decyzji w oparciu o uzyskane informacje
W ramach kampanii udostępniono materiały dla ambasadorów szczepień i
mieszkańców stanu, które mają pomóc w zwalczaniu dezinformacji w
społecznościach i sieciach kontaktów
Dostępne są też specjalna witryna internetowa i narzędzia do pobrania
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowy program – #GetTheVaxFacts – mający na
celu zwalczanie dezinformacji na temat szczepień przeciw COVID-19 w Internecie. W
ramach kampanii uruchomiono specjalną witrynę internetową oraz udostępniono
szczegółowe i przystępne materiały do pobrania dotyczące większości tematów, których
dotyczą fałszywe informacje związane ze szczepieniami przeciw COVID-19. Nowe
materiały dotyczą nieprawdziwych informacji związanych z ciążą i bezpłodnością,
skutkami ubocznymi, bezpieczeństwem i szybkością rozprzestrzeniania, a także
teoriami spiskowymi, które cały czas krążą w mediach społecznościowych i na forach
internetowych.
„Już ponad 86% dorosłych mieszkańców stanu Nowy Jork przyjęło co najmniej jedną
dawkę szczepionki, co oznacza, że dokonaliśmy ogromnego postępu w szczepieniach,
ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia” – powiedziała gubernator
Hochul. „Fałszywe informacje są szkodliwe i niebezpieczne, szczególnie dla osób,
które wciąż jeszcze nie podjęły decyzji o zaszczepieniu się, dlatego walczymy z nimi na
wszystkich frontach, aby każdy mógł poznać prawdę o szczepionkach: że są
bezpieczne, skuteczne i bezpłatne. Wzywam wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork
do zaangażowania się w pomoc swoim społecznościom w uzyskaniu prawdziwych
informacji na temat szczepień, tak aby każdy mógł podjąć świadomą decyzję o ochronie
przed tym niebezpiecznym wirusem”.
Oprócz nowej witryny internetowej i biblioteki zasobów, które będą uporządkowane
według tematów, stan przeprowadzi kampanię w mediach cyfrowych, aby skuteczniej

dotrzeć do mieszkańców, którzy poszukują zgodnych z prawdą informacji na temat
szczepień.
Nowe materiały, w tym przewodniki do dyskusji, odpowiedzi na często zadawane
pytania, a także opisy i grafiki w mediach społecznościowych, pomogą mieszkańcom
stanu Nowy Jork znajdować i udostępniać wiarygodne informacje. Nowa witryna i
kampania będą również obejmować materiały edukacyjne, które ułatwią mieszkańcom
stanu rozpoznawanie wprowadzających w błąd treści, a także wytyczne, które należy
wziąć pod uwagę, zanim zacznie się rozpowszechniać sensacyjne i niezgodne z
prawdą publikacje. Departament Zdrowia wspólnie z organizacjami społecznymi
przygotuje różne wersje językowe tych materiałów.
4 działania, które możesz podjąć, aby powstrzymać rozprzestrzenianie fałszywych
informacji:
1. Weryfikuj wszystko przed udostępnieniem. Zanim coś udostępnisz w mediach

społecznościowych, sprawdź, czy źródło informacji jest wiarygodne. Jeśli nie
masz pewności, udostępnianie może nie być bezpieczne.
2. Ostrożnie traktuj sensacyjne nagłówki i zdjęcia. Fałszywe informacje są
często opatrzone sensacyjnym lub szokującym tekstem i obrazami, które mają
przyciągnąć Twoją uwagę – informacje zgodne z prawdą są zwykle mniej
sensacyjne.
3. Zapoznaj się z całością informacji. Fałszywe informacje są często wybiórcze
lub kładą nacisk na jeden konkretny aspekt, aby wprowadzić Cię w błąd lub
zaalarmować. Postaraj się poznać cały przebieg wydarzeń i uzyskać pełny
kontekst każdej takiej informacji. Możesz to zrobić, sprawdzając, czy zaufane
źródła również podają informacje, które wzbudziły Twoje wątpliwości.
4. Promuj wiarygodne źródła w swojej społeczności. Pomóż rozpowszechniać
wiarygodne informacje w swojej społeczności, udostępniając zgodne z prawdą
wiadomości z zaufanych źródeł. Brak dostępu do wiarygodnych, opartych na
faktach danych sprzyja rozpowszechnianiu fałszywych informacji.
Naczelny Lekarz Stanów Zjednoczonych, dr Vivek Murthy, który na początku tego
roku wydał zalecenia w sprawie dezinformacji na temat zdrowia, powiedział:
„Fałszywe informacje stanową krytyczne zagrożenie dla zdrowia publicznego,
szczególnie teraz, gdy kierujemy przekaz do rodziców dzieci, które wkrótce mogą
kwalifikować się do otrzymania szczepionki przeciw COVID-19. Wszyscy musimy starać
się ograniczać rozprzestrzenianie dezinformacji na temat zdrowia, dlatego jestem
wdzięczny, że gubernator Hochul i stan Nowy Jork aktywnie pracują nad zwalczaniem
fałszywych informacji na temat szczepień. Właśnie takich zdecydowanych działań
potrzebujemy, aby zapewnić wszystkim dostęp do zgodnych z prawdą i opartych na
naukowych podstawach informacji, które pozwolą nam chronić siebie i naszych
bliskich”.
Dyrektor ds. technicznych i zastępca dyrektora ds. informatyki w stanie Nowy
Jork, Rajiv Rao, powiedział: „W Internecie wciąż rozprzestrzeniane są fałszywe i

wprowadzające w błąd informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19, często w
trudnych do wykrycia i szybko eskalujących formach, które mogą mieć negatywne
skutki dla zdrowia publicznego. Program #GetTheVaxFacts gubernator Hochul pomoże
w zwalczaniu dezinformacji u podstaw, zapewniając nowe materiały i przekaz, które
pomogą mieszkańcom w dostępie do zgodnych z prawdą informacji i ich dalszym
przekazywaniu. Zachęcam wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do podejmowania
właściwych decyzji w kontekście informacji publikowanych w mediach
społecznościowych”.
Dr Wendy Wilcox, dyrektor ds. zdrowia kobiet w Wydziale Zdrowia i Szpitali
Miasta Nowy Jork, powiedziała: „Jako położnik-ginekolog jestem bardzo
zaniepokojona szerzącymi się w sieci fałszywymi informacjami na temat szczepień
przeciw COVID-19, zwłaszcza dotyczącymi płodności i ciąży. Szczepionka jest
bezpieczna i skuteczna. Wzywamy wszystkie osoby w ciąży do zaszczepienia się.
COVID-19 stwarza dla osób w ciąży zwiększone ryzyko ciężkich powikłań, takich jak
przedwczesny poród czy pobyt na oddziale intensywnej terapii. Przypominamy również,
że szczepionka nie ma wpływu na płodność. Są to mity, które należy zwalczać faktami,
dlatego wzywamy wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do poznania faktów,
zgodnie z nazwą kampanii #GetTheVaxFacts”.
Jennifer Jones Austin, dyrektor generalny i wykonawczy FPWA, powiedziała:
„Popieramy program #GetTheVaxFacts gubernator Hochul, który ma na celu obalenie
szerzących się w naszym stanie fałszywych informacji. Uważamy za absolutny priorytet
zapewnienie mieszkańcom stanu dostępu do zgodnych z prawdą i potwierdzonych
naukowo informacji, które pomogą im podejmować trafne decyzje dotyczące stanu
zdrowia, zwłaszcza że nasza praca polega na poprawie zdrowia i dobrego
samopoczucia naszych społeczności. Dziękujemy pani gubernator Hochul za
nieustającą czujność w tych kwestiach i zapewnienie niezbędnych środków naszym
mieszkańcom”.
Frankie Miranda, prezes i dyrektor generalny Hispanic Federation, powiedział:
„Kampania #GetTheVaxFacts odbywa się w czasie, gdy pojawia się wiele pytań
dotyczących nowych grup wiekowych podlegających szczepieniu oraz szczepień
przypominających. Szczepionka jest naszą najskuteczniejszą bronią w walce z COVID19 i niezwykle ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork otrzymali
odpowiednio sformułowane, prawdziwe i wiarygodne informacje dotyczące tego
ratującego życie środka. Kibicujemy gubernator Hochul i jej kampanii
#GetTheVaxFacts, która pomoże mieszkańcom stanu w podejmowaniu najzdrowszych,
świadomych decyzji dotyczących siebie i swoich rodzin”.
Jo-Ann Yoo, dyrektor wykonawczy organizacji Asian American Federation,
powiedziała: „Gubernator Hochul przejmuje inicjatywę w walce z dezinformacją w
stanie Nowy Jork i jesteśmy jej za to wdzięczni. To bardzo ważne, aby członkowie
naszej społeczności mogli chronić swoje zdrowie, opierając decyzje na faktach i
dowodach naukowych, zwłaszcza w obliczu trwającej wciąż globalnej pandemii.

Popieramy tę inicjatywę i z niecierpliwością czekamy na udostępnienie tych materiałów
w różnych językach”.
Murad Awawdeh, dyrektor wykonawczy New York Immigration Coalition,
powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork udowodnili swoją siłę i odporność podczas
naszej walki z COVID-19. Teraz nadszedł czas, aby zapewnić każdemu z nich dostęp
do zgodnych z prawdą i możliwych do zweryfikowania informacji, które pozwolą zadbać
o zdrowie i dobrostan ich rodzin i społeczności w przyszłości. Ta kampania ułatwi
mieszkańcom łatwe znalezienie informacji, których potrzebują, aby obalić mity i
uchronić swoje rodziny przed dezinformacją na temat szczepień. Wyrażamy uznanie dla
gubernator Hochul za podjęcie tego kroku w imieniu stanu Nowy Jork”.
Therese Rodriguez, dyrektor generalny APICHA Community Health Center,
powiedziała: „Dezinformacja jest pandemią samą w sobie. Uniemożliwia mieszkańcom
dostęp do prawdziwych informacji, które pozwoliłyby im podejmować świadome decyzje
dotyczące zdrowia. Wielu członków naszej społeczności, którzy nie znają dobrze języka
angielskiego, działa pod wpływem fałszywych informacji rozpowszechnianych przez
rodzinę, znajomych i sieci społecznościowe popularne w ich krajach ojczystych.
Materiały przekazane nam w celu budowania trwałych więzi i komunikacji w tych
społecznościach nie tylko mają kluczowe znaczenie w zwalczaniu dezinformacji w
zakresie COVID-19, ale także pomogą poprawić ogólny stan zdrowia. Dziękujemy
gubernator Hochul za te działania w interesie publicznym, które pomogą powstrzymać
rozprzestrzenianie szkodliwych fałszywych informacji”.
Kaushal Challa, dyrektor generalny Charles B. Wang Community Center,
powiedział: „Jeśli chodzi o szczepienia, mieszkańcy stanu Nowy Jork potrzebują
dostępu do prawdziwych, naukowych faktów, aby móc podejmować trafne decyzje
dotyczące siebie i swoich bliskich. Stanowy program #GetTheVaxFacts zapewnia
materiały i pomoc w walce ze szkodliwymi fałszywymi informacjami. Dzięki tym
działaniom stan będzie mógł nadal skutecznie walczyć z COVID-19”.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kampanii stanu Nowy Jork #GetTheVaxFacts,
można odwiedzić nową witrynę informacyjną lub stronę z pytaniami i odpowiedziami
albo pobrać narzędzia i materiały dostępne tutaj.
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