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від ____________ 20__ р. № _______

На № ________ від ________ 20__ р.

Керівникам підприємств,
установ та організацій,
підпорядкованих МКІП
МКІП бере активну участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної
кампанії серед населення щодо проведення добровільної вакцинації від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. У
контексті цієї роботи реалізуються заходи з поширення відповідної інформації,
надається сприяння іншим органам влади у протидії COVID-19 та поширенні
тематичної соціальної реклами.
Зокрема, МКІП в межах компетенції забезпечує розповсюдження
відповідних роликів, поширення іншої інформаційної продукції, надає
рекомендації щодо поширення відповідної інформації у мережі Інтернет та
соціальних мережах.
У рамках загальнонаціональної інформаційної кампанії з вакцинації від
COVID-19, яку реалізує МКІП разом з МОЗ, Державною установою “Центр
громадського здоров’я України”, за підтримки партнерських організацій
розробляється та поширюється різноманітний контент, що може бути
використаний з метою інформування людей літнього віку та інших пріоритетних
категорій населення щодо вакцинації проти COVID-19. Перелік відповідного
контенту з посиланнями додається.
Просимо розглянути можливість поширення згаданих інформаційних
матеріалів через доступні канали комунікації (наприклад, інформаційні сайти
закладів та установ), та їх використання під час здійснення щоденних завдань та
в процесі надання послуг громадянам.
Додаток: перелік актуального контенту для поширення з метою
запобігання COVID-19 на 2 арк.
Заступник Міністра
В. Кузнецов

Тарас ШЕВЧЕНКО

Додаток
Перелік актуального контенту для поширення з метою запобігання
COVID-19
Матеріали, які поширює МКІП спільно з МОЗ за підтримки міжнародних партнерів (USAID
та ЮНІСЕФ Україна) в межах інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо обмежувальних
протиепідемічних дій, вакцинації проти COVID-19:
«Вакцинація від COVID-19» (https://drive.google.com/file/d/1a4D3zgJnPqTfCxHxsbYBUf0jLzFlTkuo/view)
«Вакцинація людей літнього
UnfrxHWv/view?usp=sharing)

віку»

(https://drive.google.com/file/d/1FHFz4bjTHpd8iSsxqg565oN-

«Де я можу вакцинуватися від COVID-19» (https://drive.google.com/file/d/1FHFz4bjTHpd8iSsxqg565oNUnfrxHWv/view).
6 нових роликів на тему вакцинації від Червоного Хреста в Україні
(https://drive.google.com/drive/folders/1ommIj4RSfYoHZAfqEEIjo2c0-TokQl99):
«Як працює вакцина від COVID-19?»
(https://drive.google.com/file/d/1thrTnjGtTnwez1CXuiy5BNvGF2nWUj6f/view?usp=sharing)
«П’ятий етап вакцинації від COVID-19»
(https://drive.google.com/file/d/1LsVKM1XOxUK87Jm8VtWa6fmcx28tz7RG/view?usp=sharing)
«Як вакцинувався пан Михайло. Частина 1»
(https://drive.google.com/file/d/1nRw1aTXyB8FlqBJEg9_5U2o0ZDCZx2st/view?usp=sharing)
«Вакцинація від COVID-19 може викликати незначну реакцію організму»
(https://drive.google.com/file/d/1aC8M7yChn2OUJUeipTZOY9xj233DzqF-/view?usp=sharing)
«Чи можу я вакцинуватись від COVID-19 зараз?»
(https://drive.google.com/file/d/1Vex77i6P9f6HLPS_VRQ2ic6l_zmkRRPX/view?usp=sharing)
«Люди з хронічними хворобами та люди з онкологією ризикують важче перенести»
(https://drive.google.com/file/d/1T_kwnvPT6XIVz4sbHvZwYDBzmgupbHee/view?usp=sharing)

Матеріали від ЦГЗ:

Інфографіки
«Як
працюють
https://drive.google.com/drive/folders/1nVpyDJxOqnVn5ZlQkJ6AsPb1ctP3Uifc

вакцини»

Відео «Довіряйте тільки перевіреній інформації про вакцинацію від коронавірусної хвороби». Відео
має
статус
соціальної
реклами
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17Ik5WeUc4cPwB9qvBlHf0steSKek7Amf
Відео
«Заголовки
ЗМІ
про
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PqrShCFBg3VlV_sGBXAKOj2U8Z_P2EEL
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госпіталізацію»

Відео «Що нового у вакцинації від COVID-19» із лікарем-імунологом Федором Лапієм
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=150741217263151
Відео
«Як
записатись
на
вакцинацію»
https://drive.google.com/file/d/1cdJyZIt41jvKwokpRwUC1Cwp8e2y9lIV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rSDQtwIbTVCE8YR8ccH3shm1_6EpPxgQD5KnvF2afk/edit?usp=sharing

Відео:
Текст:

Інфографіка про Міжнародне свідоцтво та COVID-сертифікати. Важливо під час публікації зберегти
нумерацію https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16-EWzpntwP8Pl3-vFhkXE1XCOuSCEKBW
Відео
із
освітянкою,
яка
вакцинувалась
https://docs.google.com/document/d/1cO5ae1mxwtpinck0iAhTazf_9PflPzNxFpJ2krb0NPo/edit
https://drive.google.com/file/d/1Ck_Y7rR-5Q_9GSAMP9l9c-30WLfFWa24/view?usp=sharing

Текст
Відео

Реліз
"98%
госпіталізованих
із
COVID-19
в
Україні
—
невакциновані"
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-d3awRAxlIxsjIccOM63uklJ2Xhl6fJs За посиланням також є
картинка для сторіс

* Кампанії «Бабусю/дідусю», вакцинуйтесь» (сітілайти, постери А3 і А4): https://bit.ly/3d65xl8
* Кампанія «Захищені» із вакцинованими представниками пріоритених груп (сітілайти і борди):
https://drive.google.com/drive/folders/1Dbr-73OGSwPnKiWXWfTwct68upa1jyWA
*
БРЕНДИНГ
ЦМВ
із
макетами
всієї
сувенірної
https://drive.google.com/drive/folders/10sohkbnhLEDQOn3dqlY4hVRRq_lNXdKv
*
Ролики
про
важливість
вакцинації
від
Офісу
президента
https://drive.google.com/drive/folders/1J_y8mNJFgUvR1vvqs5lRYS9BgG4jWv2U
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продукції:
України:

