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AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉD�OLTÁS PROGRAMJA 

Mint ahogy azt ön is biztosan tudja, az influenza gyorsan és nagy er�vel támad télen. 
Áldozatait több hétre megbetegítheti. 

A legjobb védekezési mód a vírusfert�zés ellen, ha szervezetünk egészséges és jó er�ben 
van. Különösen javasoljuk a mindennapi testmozgást és azt, hogy étrendjét sok gyümölccsel 
és zöldséggel egészítse ki. Ez felkészíti az immunrendszert a támadó vírusok elleni harcra. 

Az ACOL úgy határozott, hogy lehet�vé teszi munkatársainak, hogy influenza elleni 
véd�oltással el�zzék meg az alattomos vírus elterjedését. Az ACOL kérésére egy ápolón� 
fogja beadni az oltóanyagot egy félnapos rendelés során, munkaid� alatt, a november 17-
ével kezd�d� héten. Az oltás ingyenes és minden munkatársunk igénybe veheti. 

A részvétel önkéntes. Megkérünk minden munkatársunkat aki élni akar a lehet�séggel, hogy 
írjon alá egy beleegyezési nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nem allergiás semmire és 
tisztában van azzal, hogy az oltás következtében esetleg kisebb mellékhatások léphetnek 
fel. 

Az orvosi útmutató szerint az oltás nem okoz influenzát a pácienseknél. El�fordulhat 
azonban néhány mellékhatás, mint például fáradtság, h�emelkedés, enyhe fájdalom a 
karokban. 
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2. 

KINEK VAN SZÜKSÉGE A VÉD�OLTÁSRA? 

Mindenkinek, aki szeretné magát megvédeni a vírusfert�zést�l. 

Az oltás különösen ajánlott a 65 évnél id�sebb személyek számára. Mindazonáltal az oltás 
kortól függetlenül ajánlott MINDENKINEK, aki valamilyen krónikus, gyengeséget okozó 
betegségben szenved, különösen szív-, tüd�-, légúti- vagy cukorbetegség valamelyikében. 

Irodai környezetben MINDEN alkalmazott ki van téve annak a veszélynek, hogy elkapja az 
influenzát. 

KINEK NEM AJÁNLOTT BEOLTATNIA MAGÁT? 

Az olyan személyeknek, akik tojásérzékenyek vagy magas lázzal járó betegségben 
szenvednek, valamint terhes n�knek. 

Ha valamilyen gyógyszert szed, vagy ha már volt rosszulléte influenza elleni oltás után, kérje 
ki kezel�orvosa véleményét. 

Ha szeretné magát beoltatni a november 17-ével kezd�d� héten, kérjük jelezze ezt 
november 7-e el�tt a személyzetisnek, Mátrai Ágnesnek. A pontos dátum és id�pont 
kijelölése a n�vér id�beosztása, a résztvev�k száma és a munkatársak többségének 
megfelel� id�pontok alapján történik majd. Ha szeretné magát beoltatni erre a télre, de a 
megadott id�pontok Önnek nem felelnek meg, akkor err�l tájékoztassa Ágnest. Megfelel� 
számú jelentkez� esetén egy másik id�pont is megszervezhet�. 

Ha további információra van szüksége, kérjük keresse Ágnest (5577-es mellék).  

 

 

 jó egészségnek! 
Health 
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3. 

Mátrai Ágnes, az ACOL nev� cég személyzetise a vállalat munkatársai számára az 
el�z� két oldalon található közleményt fogalmazta meg. A közlemény alapján 
válaszolj a kérdésekre! 
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• Nem, nem volt jó ötlet az injekciós t�t a szöveg elejére tenni. Ijeszt�en fest. [A 

szöveg arculatának egy részére utal, egy konkrét képre, (1).Saját, min�sít� 
terminust használ: “ijeszt�” (2).] 

• Igen, a rajzok megtörik a szöveget, így könnyebb olvasni. [A szöveg 
elrendezésének egy adott jellemz�jére utal (1).] 

• A vírus rajzfilmfigurára hasonlító képe barátságos. [Az illusztráció egy konkrét 
vonására utal (“rajzfilmfigurára hasonlít”) (1).] 

• Nem, a rajzok gyerekesek és nem kapcsolódnak a témához. [Saját szavaival 
fogalmazza meg a kérdésben is emltett jellemz�ket (“gyerekes”, “nem 
kapcsolódik a témához” (2).] 

• Igen, az írás stílusa könnyed és köznapi. [Saját szavaival fogalmazza meg az 
értékelést. (2)] 

• Igen, a szöveg stílusa barátságos és megkapó. [Saját szavaival fogalmazza 
meg a stílusra vonatkozó értékelést. (2)] 

• A szöveg túl hosszú. Az emberek nem fogják venni a fáradtságot, hogy 
végigolvassák. [A szöveg egy fontos jegyére utal, a mennyiségre (1). Saját 
szavaival fogalmazza meg az értékelést. (2)] 

• Nem er�szakoskodik, hogy be kellene oltatnunk magunkat, pedig ez lenne a 
legmeggy�z�bb érv. [A válaszban utal a szóhasználatra és a szókészletre, 
valamint a stílusra. (2)] 

• Nem, a stílus túl hivatalos. [Vitatható, de elfogadhatóan alkalmazott, saját 
szavakkal megfogalmazott vélemény: “hivatalos” (2).] 
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• Nem, semmiképpen sem lehet az oltásról szóló üzenetet barátságos és 
bátorító hangnemben megfogalmazni. 

• Igen, sikerrel járt. Több lehet�séget kínál, és megszervezi az oltás id�pontját. 
Az egészségre vonatkozó tanácsokat is ad. 
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• Igen, a közleménynek sikerül azt a benyomást keltenie, hogy ez egy jó ötlet. 
• Igen, a közlemény nagyon barátságos és bátorító. [Nem utal konkrétan egy 

jellemz�re sem.] 
• Nem, nem járt sikerrel. 
• Nem, mert nem pontosak az információi. [A tartalomra utal, anélkül, hogy 

válaszát a „barátságos és biztató” vonalhoz kapcsolná.] 
• Igen, a képek biztatóak, és a felhívás stílusa is elfogadható. [“Az illusztrációk 

biztatóak” nem megy túl a kérdésben használt szóhasználaton, “a felhívás 
stílusa is elfogadható” túl homályos.] 

• Igen, sikerült neki, könnyen olvasható és világos. [Nem elég konkrét a 
megfogalmazás.] 

• Azt hiszem, jól sikerült neki. Képeket is tett a szövegbe és a szöveg is 
érdekes. [A képeket nem min�síti és az « érdekes » túl homályos.] 
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• Igen, mindenkinek be kéne magát oltatnia. [Irreleváns és pontatlan.] 
• Nem, a képeknek semmi közük az üzenethez. [Téves.] 
• Igen, mert azt akarja elérni, hogy az emberek aggódjanak az influenza miatt. 

[Ez nem egyeztethet� össze a “barátságos és bátorító” üzenettel.] 
• Jó, de ez csak egy vélemény. [Irreleváns.] 
• Igen, tömör választ adott arra, hogy mit kell tenni az influenza ellen. 

[Irreleváns – nem utal konkrétan a tartalomra.] 
• Igen, csak a tényeket sorolja fel [Irreleváns.] 
• Igen, mert minél több embernek be kellene oltatnia magát. [Az oltásról 

fogalmaz meg egy általános véleményt, de nem utal konkrétan se a stílusra, se 
a tartalomra.] 

• Igen, mivel senki sem akar beteg lenni. Mindenki egszséges akar maradni. 
[Irreleváns.] 
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7. 

• Az oltás veszélyes lehet bizonyos személyek számára (például terhes n�knek) 
[Megfogalmazza az ellentmondást.] 

• Nem, mert továbbolvasva, néhány sorral lejjebb kiderül, hogy bizonyos 
emberek jobban teszik, ha nem oltatják be magukat; viszont összességében 
véve Ágnes azt szeretné, ha az emberek beoltatnák magukat. 

• Igen, mert azt írja, hogy “mindenkinek”, utána meg azt írja le, hogy ki ne 
oltassa be magát.  [Azonosítja az ellentmondást.] 

• Ez a sor azt sugallja, hogy az embereknek szükségük van a véd�oltásra, ami 
nem igaz. [Röviden utal az ellentmondásra.] 

• Igen, valamennyire igen! Lehet, hogy: „Mindenkinek, aki védekezni akar a 
vírus ellen, kivéve azokat, akik valamilyen kockázatnak vannak kitéve” [Az 
átfogalmazás azt implikálja, hogy megértette az ellentmondást.]. 
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• Ezt a mondatot ki kell hagyni, mert az oltás önmagában nem garantálja, hogy 
nem fogjuk megkapni az influenzát. 

• Nem ért egyet vele, annak ellenére, hogy úgy hangzik, mintha biztosan 
elkapnád az influenzát, ha nem oltatnád be magad. 

• Nem jelent teljes védettséget, ha valakit beoltanak. 
• A mondatot ki kell hagyni, mert nem mindenki kapja el az influenzát, f�leg ha 

fitt és jó er�ben van.  
• Egyetértek, mert sokkal jobbnak festi le az oltást, mint a valóságban. 

[Felismeri, hogy túlzással áll szemben, de nem ad konkrétabb választ.] 
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(1) Jelzi, hogy a kijelentésnek ereje van, hatásos és/vagy bátorító, anélkül, 
hogy kitérne arra, hogy esetleg ellentmondásos, vagy félrevezet�. 
VAGY  

(2) Jelzi, hogy a “Mindenkinek, aki védelmet akar a vírus ellen” felesleges 
mert teljesen nyilvánvaló dolgokat mond ki. 

• Jól tette, hogy ezt odaírta, mert ez bátorítani fogja az embereket. [1] 
• Ezt a mondatot ott kell hagyni, mert jobban hangsúlyozza az üzenetet. [1] 
• Szerintem ki kellene hagyni ezeket a mondatokat, mert azt mondani sem kell, 

hogy mindenki akar védelmet a vírus ellen, mégha ezt nem is a véd�oltás 
révén érik el. [2] 
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• Meg kell hagyni, ez így jó. [Nem magyaráz.] 
• Az alcím helyére egy másik rajzot kellett volna tenni. [Nem magyaráz.] 
• Igen, ez a mondat félreértésre ad okot és problémákat okozhat. [Nem 

magyaráz.] 
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• Ki kellett volna hagyni, mert mindenkinek jogában áll szabadon dönteni. 
[Félreérti a szöveg hangnemét, hiszen nem parancsról van szó.] 

• Szerintem az INFLUENZA szót az AZ és a VÍRUS közé kellett volna tenni, 
mert így az ember azt gondolhatja, hogy a vírusról van szó és nem az 
influenzáról. [Tévesen értelmezi a « félrevezet� » szót.] 

• Igen, az embereket, de lehet, hogy félnek az injekcióst�t�l. [Irreleváns.] 
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