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Найбільші 

антивакцинаторські

настрої та найвищий 

рівень захворюваності на 

кір – збіг?
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ХТО ЦІ ЛЮДИ - БАТЬКИ НЕВАКЦИНОВАНИХ ДІТЕЙ 
НА ЛЬВІВЩИНІ?

5

Бар'єри: 
Не вірять у якість вакцини 

Не вірять у безпеку вакцини

Мотиватори:
Страх важкої хвороби, госпіталізації

Страх смерті

Впевненість лікаря/мед.працівника



ЩО ГОВОРИТИ 
ВІДМОВНИКАМ 

Безпечна якісна вакцина (виробництво Бельгія або США)

Власний приклад (мої діти/онуки/племінники/похресники
щепилися нещодавно)

Від хвороби помирають- приклад (у нашому місті
/селі/районі)

Якщо захворіють - можуть випасти з життя на місяць і 
лежати в інфекційній лікарні з важким перебігом хвороби 
в ізоляції

Гарантія безпеки після вакцинації - із 2ома дозами дитина
не помре від кору

Хто гарантує безпеку: ВООЗ і в них такі технічні
можливості, які українським лабораторіям і не снилися



1. Посланець – якого поважають - лікар, вчитель, директор

2. Стимул – захистити від смерті, мати допуск в школу

3. Норма – більшість дітей в школі вже вакциновані

4. Неминучість– всіх повели на щеплення

5. Привертання уваги – інформовані та чули про спалах і небезпеку

6. Праймінг – максимально зручно для батьків – мають графік та всі 
деталі 

7. Емоція – страх небезпеки смерті або важкого перебігу хвороби 

8. Его – українці вакцинують своїх дітей, бо захищають і люблять.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УСПІХ



Доброго вечора шановні батьки.

В середу в актовому залі

відбудуться шкільні збори. З 

кожного класу повинно бути по

троє батьків. Завтра потрібно

подати прізвища тих ,хто може

бути присутніми. Дуже прошу, 

хто матиме можливість на 18:00 

підійти на збори, зголосіться будь

ласка. Це буде не надовго, 

думаю,що чисто формально , 

йтиметься про щеплення від кору.

Хто живе поруч школи,або

звільняється з роботи трохи

швидше сходіть будь ласка.

ЯК РОБИЛИ ЯК ЗРОБИТИ ЕФЕКТИВНО

Шановні батьки, в нашій школі 80% 

дітей вакциновані від кору, але 

лишилися 100 дітей які не 

вакциновані і наражаються на 

небезпеку. Для нас організували 

зустріч із досвідченим лікарем який 

розповість про вакцинацію, 

відповість на всі запитання, особливо 

тих, хто вагається або проти, та 

розповість де і як буде проходити 

вакцинація для тих хто 

невакцинований. На львівщині

найбільше захворілих на кір і вже 

померли ХХ дітей. Запишіться на 

зустріч тут__ та давайте захистимо 

всіх дітей нашої школи! 



ЯК ДОПОМОЖЕ ЮНІСЕФ: РОБОТА ІЗ ГРОМАДАМИ

Семінари- сессії із 

батьківськими 

комітетами/групами 

Офф-рекорд зустріч із медіа

Зустрічі- сессії із 

релігійними лідерами  

Семінари з приватною 

медициною

Семінари з приватними 

школами 

Сессії з лідерами думок

Інформаційні матеріали для 

Вайбер месенджерів
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