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Descrição

Equipe

Estão definidos os
responsáveis pela
comunicação de crise e
risco no município?

Objetivos da
comunicação de risco

Estão claros os
objetivos? Pode
recomendar a estratégia
SOCO (OMS) para a
definição desses
objetivos, que podem e
devem ser revistos no
decorrer da crise
sanitária.

Diretrizes para
diferentes cenários
da emergência
sanitária

Identificam-se
direcionamentos para as
ações de comunicação
de risco e crise em
diferentes fases da
emergência (pré, início,
manutenção, retomada)?
Se sim, quais? Se não,
indicar a importância de
trazer essa
diferenciação.

Públicos-alvo das
ações de
comunicação de risco
e crise

É importante entender a
necessidade de cada
público
(comportamentos,
crenças, fatores culturais,
determinantes de saúde,
determinantes sociais). O
objetivo é caracterizar o
perfil desses públicos
(apoiadores passivos e
ativos, resistentes
passivos e ativos) para a
elaboração de
estratégias adequadas

Aprofundar
com o RT

Recomendações ao
município

Parceiros para a
comunicação de crise
e risco

São apresentados ou há
um direcionamento de
parceiros e atores a
serem mobilizados nas
ações de comunicação
de risco e crise buscando
a sua eficácia e
abrangência? Exemplo:
agentes de saúde,
universidades, meios de
comunicação,
influenciadores,
lideranças locais.

Estratégias de
comunicação

Há direcionamentos para
as estratégias de
comunicação? Se sim,
consideram-se os
diferentes públicos e
parceiros?

Mensagens-chave e
tópicos de discussão

Há indicações para a
construção das
mensagens-chave e
tópicos de discussão?
Essas mensagens já
estão definidas?

Canais de
comunicação

Estão definidos os canais
de comunicação para a
disseminação de
informações? Se sim,
quais?

Monitoramento de
informações

São definidas estratégias
de monitoramento de
informações e rumores?

Avaliação das
estratégias

Existe uma avaliação das
estratégias de
comunicação de crise e
risco?

Descrição conclusiva sobre o preenchimento do instrumento
Adicione aqui uma
descrição conclusiva sobre
o preenchimento do
checklist. Inclua
comentários e sugestões
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