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INFORMAT
ÎN SIGURANȚĂ

Pe măsură ce corona virusul se răspândește, se răspândesc și
informațiile false. Teorii ale conspirației, informații
științifice false și link-uri către escrocherii online despre
pandemia Covid-19 sunt vehiculate in social media.
Astfel de falsități - adesea născute din foamea oamenilor
pentru a găsi informații exacte despre COVID-19 - sunt
împărtășite în secțiunile și grupurile private.
Rețelele de socializare pot să fie un instrument bun de a sta
la curent cu ce se mai întâmplă în jur – tocmai pentru că
facilitează un schimb de informații rapid, de la un număr
mare de persoane. Dar doar dacă știi de ce să te ferești.

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Unele mesaje pot conține informații și sfaturi inutile, incorecte sau
chiar dăunătoare, care pot împiedica răspunsul asupra sănătății
publice și se pot adăuga la dezordine și divizare socială.
În mod confuz, unele știri false conțin și un amestec de informații
corecte, ceea ce face dificilă identificarea a ceea ce este adevărat și
exact. Știrile false pot fi împărtășite și de prieteni și familie de
persoane de încredere, inclusiv de cei care sunt medici și asistente.
Este posibil să nu fi citit povestea completă înainte de a împărtăși
sau doar au aruncat o privire peste ea. Înainte de a decide să
împărtășiți, asigurați-vă că citiți în mod corespunzător informația și
faceți unele verificări pentru a determina exactitatea.
Dacă povestea pare să pretindă un nivel de siguranță mult mai
ridicat în sfaturile și argumentele sale decât alte povești, acest
lucru este discutabil. Oamenii vor căuta certitudine într-o
perioadă de incertitudine, anxietate și panică. Așadar, este
firesc să accepte mai ușor informații care rezolvă, asigură și
oferă soluții ușoare - din păcate, deseori într-un mod fals.
În mod similar, dacă o poveste este mai surprinzătoare sau
supărătoare decât alte povești, merită verificată dublu,
deoarece știri false vor încerca să vă atragă atenția, fiind mai
exagerate decât poveștile reale.

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Nu crede tot ce vezi pe social media
Uneori, prin multitudinea de articole
distribuite, postări și comentarii, se mai
strecoară și dezinformare, distribuită în mod
intenționat sau din neștiință. Stai o secundă și
parcurge textul în mod rațional.

Oprește-te și gândește-te
Vrei să ajuți familia și prietenii și să îi ții la curent
atunci când primești sfaturi proaspete - fie prin email, WhatsApp, Facebook sau Twitter – vrei să le
transmiteți rapid mai departe.
Experții spun însă că primul lucru pe care îl poți
face pentru a opri dezinformarea este să te oprești
și să te gândești.

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Verifică sursa, apoi verifică din nou
Unele mesaje încearcă să vă învingă suspiciunile cu privire la
autenticitate făcând referire la „experți din ...”, „medicii din ...”
„Universitatea din ...”. sau alte mesaje înșelătoare care încercau
să pară credibile, începând cu propoziții precum: „de la un prieten
de încredere conectat la ONU” sau „un cumnat care are o poziție
înaltă în armată” și așa mai departe. Dacă sursa originală a unei
povești sau a unui mesaj vi se pare vagă, atunci aveți un motiv
întemeiat să nu aveți încredere în ea.

Nu ești sigur dacă este adevărat?
Nu împărtăși!
Dacă ai îndoieli, nu trimite mai departe, verifică întâi informația.
Nu transmite informații pe considerentul „doar în caz” că acestea ar
putea fi adevărate. S-ar putea să faci mai mult rău decât bine.

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Dă un search pe Google și consultă sursele oficiale
Dacă ai un mare semn de întrebare, dă
un search pe Google. Sursele cele mai
de încredere sunt cele oficiale (precum
OMS sau Guvernul României, precum și
instituțiile media de renume, site-urile
de fact-check (‘Full fact’ sau
‘APFactCheck’).

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Acordă atenție detaliilor mici
Nu te lăsa sedus de simplitate sau complexitate duse la extrem
Știrile false pot fi scrise evaziv și pot conține exprimări exagerate, care atrag
atenția. Informațiile prezentate sunt vagi, lipsite de context sau de explicații
suplimentare
Întreabă-te:
• Ai mai auzit vreodată de site-ul respectiv?
• Titlul este exagerat sau prezintă o informație clară?
• Numele autorului articolului este cunoscut?
• Informațiile sunt susținute de dovezi?
• Autorul citează surse credibile?
• Conținutul se potrivește cu titlul?

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Tonul este neutru și informativ?
Gândite-te la tonul mesajului:
• Acestea ar putea fi postări care pretind un nivel
neobișnuit de ridicat de certitudine în informațiile pe
care le furnizează în comparație cu surse mai
cunoscute.
• La fel, dacă o poveste apare condusă emoțional sau
încearcă intenționat să șocheze, acest lucru este de
asemenea suspect.
• De asemenea, fii atent la povești sau mesaje care cer
să fie partajate sau transmise altora.

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Verifică fiecare fapt, individual
Unele mesaje sunt un amestec de sfaturi
unele corecte iar altele incorecte. Când
primești liste lungi de sfaturi, este ușor să
crezi totul din ele doar pentru că știi sigur
că unul dintre sfaturi (să zicem despre
spălarea mâinilor) este adevărat.
Dar nu înseamnă că toate sunt adevărate.

Îndrăznește să folosești raţionamentul personal
Nu te lăsa condus doar de emoţii, de intuiţie. Abordează o
gândire analitică, argumentativă. Încercă să analizezi
informațiile prin propriile filtre. Ai dreptul de a avea opinii
diferite de ale celorlalți. Nu uitați că noi oamenii suntem setați
sa acceptăm mai repede ceea ce ne convine sau ceea ce
subconștientul nostru consideră că este varianta mai ușoară
decât adevărul.

INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!
Ai încredere in instinctul tău
Dacă în mintea ta este un dubiu, ceva ce nu te satisface pe deplin: „nu ești în
totalitate sigur că acest lucru este adevărat”, este mai bine să te oprești de la
partajarea informației până când poți verifica.
Dacă vezi pe cineva pe rețelele de socializare care împărtășesc informații care nu
sunt adevărate, încercă să fii blând atunci când le evidențiezi. Oamenii sunt
predispuși să fie defensivi și să insiste mai mult când sunt provocați și se simt
lezați. Cu toții suntem puțin încordați acum. Fiți buni.

