
Să vedem împreună ce fel de informații a
găsit și să-l ajutăm să navigheze prin

capcanele informațiilor false.

Ivo și Jadranka sunt doi frați din Croația,
care s-au mutat de curând în România pentru

a studia și a-și construi o viață mai bună. 

În urmă cu câteva zile, Ivo a descoperit o
umflătură ciudată pe gât și a decis să
caute informații de sănătate online

deoarece nu vorbește încă limba română
pentru a merge la medic.



A ce miroase? Ce
faci, Ivo?

Am găsit o umflătură
pe gât și am citit pe

rețelele de socializare
că este un semn de

cancer.

Au sugerat să mănânc mult

usturoi crud pentru a mă

vindeca.

Dragul meu frate, să

verificăm sursele postării

pe care ai găsit-o.

Autorul acestei postări nu
este medic și nu citează

niciun studiu oficial.
Ar putea fi informații false.



Dar există o mulțime de like-uri și
share-uri pentru această postare!?
De unde știu dacă este adevărat?

Amintiți-vă,
numărul de like-uri
și share-uri nu sunt

un indicator al
adevărului.

Verificați întotdeauna informațiile din mai multe surse.

Cunosc această aplicație utilă care te poate ajuta

să înțelegi mai bine simptomele. Se numește

ADA, o putem utiliza împreună.
Aplicația este disponibilă în diferite limbi:

engleză, germană, spaniolă, portugheză,

română și kiswahili.



 Aplicația ne spune că inflamația ta
ar putea fi legată de deficiența de

vitamine la nivelul sistemului
imunitar sau de probleme legate 

de dinți.

 Îți sugerez să mergem la

medic și să verificăm!



Îți mulțumesc, sora mea.

Mă simt mai
încrezător după ce am

verificat din nou
informațiile pe care 

le-am găsit pe rețelele
de socializare și am

căutat sfaturi de
sănătate pe site-uri de

încredere.

Nu faceți aceeași greșeală și
verificați întotdeauna

informațiile despre sănătate
de pe rețelele sociale.



Ministerul sănătății România 

Verificați întotdeauna site-urile oficiale

Faceți clic AICI pentru mai multe sfaturi despre cum să

identificați „știrile false” în limba română. 

Portalul de sănătate
publică din România 

Portalul Organizației Mondiale a Sănătății

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Faceți clic AICI pentru mai multe sfaturi despre cum să

identificați „știrile false” în limba engleză.

https://insp.gov.ro/
http://www.ms.ro/
http://www.ms.ro/
https://www.sri.ro/assets/files/publicatii/awareness-fake-news.pdf
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://healthwithoutborders.eu

https://healthwithoutborders.eu/

