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كرونا أكبر كذبة أصدرها الغرب و صدقها

العرب

أكذوبة كوفيد-19

كوفيد-19 واللقاحات في السودان

 

مأمونية اللقاحات

جونسون ده صحي فيهو مشاكل؟

مااااااااا تطعموو التطعيييم كعب

التطعيم قاااااتل

نصيحه لكل اهلي في السودان انا عايش

في اوروبا وعارف اضرار اللقاح ده كويس،

ده نصيحته ما في اي زول ياخد اللقاح،

حاجه تاثيره طويلة االمد.

آثار اللقاح على النساء

ما هو مصدر الأهمية؟

تعكس مالحظات المجتمع هذه احتياجات الأشخاص للمعلومات

والثغرات المتعلقة بـكوفيد-19 والمعلومات الخاطئة التي تحتاج إلى

تصحيح أو توضيح. من خالل جمع تعليقات المجتمع ومشاركة أسئلة

الناس وشكاويهم وتعليقاتهم مع العاملين في المجال الإنساني

ومستجيبي الصحة العامة، يمكننا معالجة فجوات توفر المعلومات

والتخطيط لبرامجنا وأنشطتنا بحيث تكون ذات صلة وتستجيب الحتياجات

المجتمعات.

يحتوي هذا التقرير الفوري على الشائعات والمخاوف الشائعة التي تتصدر وسائل

من في الفترة واللقاحات في السودان. التواصل االجتماعي حول جائحة كوفيد-19

15 فبراير إلى 17 مارس 2022 قد الحظت إنترنيوز إنتشار المفاهيم الخاطئة لكوفيد-19

وإحتياجات كبيرة للمعلومات حول اللقاحات، منتشرة على منصات التواصل الإجتماعي

ا

ً

كفيسبوك وتويتر، والتي من المحتمل أن يراها العديد من الأشخاص الذين يبحثون أيض

حول مواضيع مماثلة. عن معلومات دقيقة وموثوقة

نود أن نسمع أفكاركم حول كيفية معالجة هذه الأسئلة وكيف يمكننا الرد بشكل جماعي على فراغات

.mibrahim@internews.org :المعلومات. يرجى التواصل معنا على

مصادر كوفيد-19

تقرير فوري

إجمالي عدد المواضيع: 93 شائعة، ومخاوف، وأسئلة من المجتمع

أكثر الشائعات إنتشارا على وسائل التواصل الإجتماعي

طيب انا برضو بعد الجرعة التانية اخدت شهرين

ما جاتني (الدورة الشهرية).

هل التطعيم عندو تأثير على الحوامل؟

أمن للمرضع؟

Ca

كوفيد -19 والحرب الروسية

الأوكرانية

االن انتهت اكذوبه كرونا مع الحرب التي

سوف تصحح المسار العالمي.

سبحان هللا كورونا فجاء انتهت ��حرب

#روسيا و #اكرانيا ماسكه المشهد إعالم

باطل و مزيف .اخطر سالح علي وجه الأرض

#الإعالم

الكورونا بتقتل كبار السن وببطء عشان كدا

عملوا اوكرانيا هللا يسترنا

Rooted in Trust (منبع الثقة) في السودان الي تعزيز النظام البيئي للمعلومات، يهدف مشروع

من خالل تبديد الشائعات والمعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 واللقاحات عن طريق جمع وتحليل

آراء المجتمع الموجودة على وسائل التواصل االجتماعي. نهدف إلى تلبية احتياجات المعلومات

للمجتمعات المتأثرة بالنزاع المسلح والأزمات الإنسانية الأخرى.

ما يتم تداوله؟

بت عمي ولدها عمرو ي داب شهور وشديد م عندو أي شئ ودوه

أمس التطعيم جاتو حمى، وطلع دم بي نخرينو ومات، لما مشو

المقابر قالو لقو سته أطفال ماتو سببهم التطعيم

متالزمة كرونا بتجي لالطفال بعد ما يبقو كويسين من الكرونا في

فاحسن شي رجعيهو الدكتور

الوقاية خير من العالج. حق ذوي االعاقة واالمراض المزمنة اقل من

18 سنة في تلقي لقاح كوفيد-19

سؤال , فى متحور جديد للكورونا ضرب السودان دا وال االلتهاب

الحايم دا التهاب ساى كدا؟

محمد عبد المجيد: د.يعقوب

الحمل واللقاحات كوفيد-19

نشرة الإشاعات المتعلقة للقاح

كورونا للمجتمع السوداني_ الجزء
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صفحة معلومات منظمة الصحة

العالمية الخاصة بفيروس كورونا

(كوفيد -19)
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