TOME MEDIDAS: Utilize as redes sociais
Sensibilize
Utilize estas mensagens nas redes sociais para incentivar mais profissionais de saúde a aderir à
campanha. Se puder, personalize-as utilizando as suas próprias palavras e experiências:
• Sabia que 38% das instalações de saúde dos países de rendimento baixo e médio não
têm acesso a uma fonte de água básica? Descubra mais
www.wateraid.org/healthprofessionals
• É chocante: 35% das instalações de saúde dos países de rendimento baixo e médio não
têm água limpa e sabão para lavar as mãos. Actue já
www.wateraid.org/healthprofessionals
• Como [o seu cargo de profissional de saúde], conheço a importância do acesso a água
segura, saneamento e higiene para conseguir cuidados de saúde de qualidade: adira já
hoje à campanha #HealthyStart (Começo Saudável)
www.wateraid.org/healthprofessionals
• Não são possíveis cuidados de saúde de qualidade sem acesso a água segura,
saneamento e higiene: ajude a enviar hoje esta mensagem
www.wateraid.org/healthprofessionals
• É profissional de saúde? Adira à campanha #HealthyStart (Começo Saudável) para
mostrar o seu apoio a água segura, saneamento e higiene nas instalações de saúde
www.wateraid.org/healthprofessionals
Vise os responsáveis pela tomada de decisões
O seu político ou ministro da saúde está no Facebook ou no Twitter? Vá à Internet e perguntelhes:
• Como [o seu cargo de profissional de saúde], estou preocupado/a com o acesso à água,
ao saneamento e à higiene nos cuidados de saúde. Vossa Excelência [@nome do
deputado/ministro da saúde] também?
www.wateraid.org/healthprofessionals
• @[nome do político/ministro da saúde] sabia que 38% das instalações de saúde nos
países de rendimento baixo e médio não têm água básica?
www.wateraid.org/healthprofessionals
• Como [o seu cargo de profissional de saúde] gostaria de saber que medidas está o
governo a tomar para melhorar a água, o saneamento e a higiene (#WASH) no sector da
saúde [nome do deputado/ministro da saúde]?
www.wateraid.org/healthprofessionals

Adira à campanha por cuidados de saúde de qualidade para todos até 2030 www.wateraid.org/healthprofessionals

Partilhe a sua campanha
Utilize as redes sociais para dar a conhecer a sua campanha:
• Peça a outros profissionais de saúde que assinem a petição Começo Saudável.
• Está a organizar um evento? Utilize o Facebook e o Twitter para o promover e para
convidar as pessoas.
• Se teve uma reunião com um responsável pela tomada de decisões, diga às pessoas
como ela correu.
• Partilhe fotos da sua campanha.
• As suas actividades apareceram na comunicação social? Partilhe a cobertura nas redes
sociais para a divulgar ainda mais.
Sugestão muito importante!
Não se esqueça de utilizar #HealthyStart (Começo Saudável) para que outras pessoas
interessadas nesta campanha possam ver e partilhar as suas publicações.
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