ГРИП
ПРОГРАМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ ГРИПУ ДЛЯ CЛУЖБОВЦІВ
ОРГАНІЗАЦІЇ «АКОЛ»
Вам, без сумніву, відомо, що взимку легко заразитися грипом і хворіти можна впродовж
кількох тижнів.
Найкращий спосіб боротьби з вірусом грипу – бути здоровим. Щоденна гімнастика та
раціон, що містить багато овочів і фруктів, рекомендуються передусім для того, щоб
допомогти імунній системі боротися із цим поширеним вірусом.

У якості додаткового профілактичного засобу проти цієї поширеної хвороби організація
«Акол» запропонувала своїм співробітникам зробити щеплення від грипу. З медсестрою
було домовлено про те, що вона буде робити щеплення в робочий час у першій або другій
половині дня протягом тижня, починаючи із 17-го листопада. Щеплення безкоштовні та
доступні всім працівникам організації.
Участь співробітників добровільна. Кожному працівнику, який вирішить зробити
щеплення, запропонують підписати документ, який засвідчить, що він не страждає на
алергію й розуміє, що від зробленого щеплення можливі незначні побічні ефекти.
За твердженням медиків, імунізація не викликає захворювання на грип. Разом із тим вона
може викликати такі побічні ефекти, як утома, невелика температура та біль у руці.

КОМУ СЛІД ПРОЙТИ ІМУНІЗАЦІЮ?
Кожному, хто зацікавлений захистити себе від вірусу.
Настійно рекомендується робити щеплення людям, старшим за 65 років. Разом із тим
імунізація потрібна КОЖНОМУ, хто страждає хронічними хворобами, особливо
хворобою серця, захворюванням легень, бронхіальною астмою або діабетом.
Працюючи в колективі, УСІ його члени ризикують заразитися грипом.
КОМУ ІМУНІЗАЦІЯ ПРОТИПОКАЗАНА?
Особам, надчутливим до вживання яєць, також людям, що страждають гострою
лихоманкою, й вагітним жінкам.

У разі, якщо Ви перебуваєте на лікуванні, проконсультуйтеся в лікаря, чи не
протипоказана вам імунізація через це лікування і чи не викликали у вас зроблені раніше
щеплення від грипу небажані ускладнення.

Якщо Ви бажаєте пройти імунізацію протягом тижня, починаючи із 17 листопада, то, будь
ласка, до п'ятниці 7 листопада зверніться до консультанта – Ірини Миколаївни
Катеринчук. Дата і час будуть призначені з урахуванням можливостей медсестри,
кількості заявок і часу, зручного для більшості працівників організації «Акол». Якщо Ви
плануєте пройти імунізацію до початку зими, але вас не влаштовує призначений час, будь
ласка, дайте знати про це Ірині Миколаївні. Можливо, якщо збереться достатня кількість
бажаючих, для проведення імунізації буде призначено додатковий час.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, телефонуйте Ірині Миколаївні за
телефоном 5577.

Міцного здоров'я!
Ірина Миколаївна Катеринчук, співробітниця організації «АКОЛ», підготувала
інформаційний листок для службовців цієї організації, зміст якого викладений на поданих
вище двох сторінках.
Ця інформація знадобиться вам для відповіді на питання, які наведені далі.
______________________________________________________________________________________

Завдання 1: ГРИП
Яку з перерахованих нижче послуг пропонує «АКОЛ» у своїй програмі імунізації?
A Щоденні заняття гімнастикою протягом усієї зими.
B Проведення імунізації в робочі години.
C Невелика премія учасникам.
D Щеплення робитиме лікар.
__________________________________________________________

Завдання 2: ГРИП
Ми можемо обговорювати зміст інформаційного листка (тобто те, про що в ньому
йдеться).
Ми можемо обговорювати його стиль (тобто те, як поданий його зміст).
Ірина Миколаївна прагнула того, щоб стиль інформаційного листка був доброзичливим і
заохочувальним.
Як, на Вашу думку, чи досягла вона задуманого?
Поясніть свою відповідь, посилаючись на деталі оформлення тексту, малюнки,
розташування тексту й стиль мовлення інформаційного листка.
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________________________

Завдання 3: ГРИП
За цим інформаційним листком, якщо Ви бажаєте захиститися від вірусу грипу, то
щеплення проти грипу
A ефективніше, ніж гімнастика й здоровий раціон харчування, але більш ризиковане.
B корисне, але воно не замінює гімнастику або здоровий раціон харчування.
C таке ж ефективне, як гімнастика і здоровий раціон харчування, також вимагає менших
зусиль.
D не потрібне, якщо Ви багато займаєтеся гімнастикою й дотримуєтеся здорового раціону
харчування.
_____________________________________________________________________________________

Завдання 4: ГРИП
В інформаційному листку читаємо:
КОМУ СЛІД ПРОЙТИ ІМУНІЗАЦІЮ?
Кожному, хто зацікавлений захистити себе від вірусу.
Після того, як Ірина Миколаївна розповсюдила інформаційний листок, її колега сказала їй,
що потрібно вилучити з його тексту слова «Кожному, хто зацікавлений захистити себе від
вірусу», тому що вони вводять людей в оману.
Чи згодні Ви з тим, що ці слова вводять в оману та що їх слід вилучити з тексту?
Поясніть свою відповідь.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________________________

Завдання 5: ГРИП
Кому зі співробітників компанії слід, за інформаційним листком, звернутися до Ірини
Миколаївни?
A Станіславу зі складу, який не хоче проходити імунізацію, тому що більше сподівається
на свій природний імунітет.
B Даші з відділу продажів, яка хотіла б знати, чи є імунізація обов'язковою для всіх.
C
Ельвірі з відділу кореспонденції, яка хотіла б пройти імунізацію цієї зими, але
через два місяці вона очікує народження дитини.
D Михайлу з бухгалтерії, який хотів би пройти імунізацію, але буде у відпустці протягом
тижня, починаючи з 17-го листопада.

