
W jaki sposób unikać fake newsów? 
 

 

 

 W trosce o swoje zdrowie psychiczne nie spędzaj całego dnia na wyszukiwaniu i śledzeniu 

napływających informacji na temat sytuacji epidemiologicznej, niemniej bądź na bieżąco 

z aktualnymi zaleceniami Rządu i Ministerstwa Zdrowia 

 Wyznacz sobie raz/dwa razy na dobę czas (do 30 minut – ważne, by nie była to pierwsza 

i ostatnia czynność jaką wykonujesz danego dnia) przeznaczony na zaznajomienie się 

z najnowszymi informacjami pochodzącymi z wiarygodnych źródeł (np. strona rządowa 

www.gov.pl lub WHO) 

 

 

1. Znajdź pierwotne i/lub wiarygodne źródło 
 Warto pamiętać, że każda informacja ma zawsze swoje źródło pochodzenia – osoba, firma, 

instytucja itp., od której zaczęło się rozpowszechnianie tej czy innej informacji, ale też wiarygodne 

media, które zazwyczaj jako pierwsze informują o tym co się dzieje, tj. zagraniczna czy krajowa 

agencja prasowa, kanał telewizyjny, transmisja na żywo czy niezależny korespondent. Zawsze 

warto dotrzeć do źródła informacji pamiętając jednocześnie, że powielana przez różne media czy 

osoby informacja, często celowo lub też nieświadomie, zostaje na drodze przekazu zniekształcona. 

 Podobne zasady dotyczą mediów społecznościowych. Sprawdź, czy profil, który przekazuje 

informację nie podszywa się pod kogoś, nie powstał tylko dla zamieszczenia tej jednej informacji, 

często dezinformuje. 

 

 Nie ufaj anonimowym źródłom, niepotwierdzonym informacjom, wiadomościom 

przekazywanym w formie zrzutu ekranu, przez co nie wiadomo kto je stworzył. 

 

 Jeden z najczęstszych rodzajów dezinformacji to wykorzystanie zdjęć i nagrań w innym 

kontekście niż ten, w którym powstały. Mogą na przykład pochodzić z innych miejsc i okresów niż 

wskazywałby towarzyszące im opisy lub komentarze internautów. 

http://www.gov.pl/


 

2. Uważaj na teorie spiskowe i porady medyczne  

 One bardzo często towarzyszą sytuacjom kryzysowym, niepewności, chaosu informacyjnego. 

Nie wierz w to, że ktoś przed tobą próbuje ukryć informacje i że tajemne siły 

z tego braku informacji czerpią zyski. 

 Porady medyczne czerp wyłącznie z wiarygodnych źródeł: Ministerstwa Zdrowia, sanepidu, 

Państwowego Zakładu Higieny. Najważniejszym źródłem są dobrze poinformowani lekarze 

(pamiętaj by sprawdzić, czy "doktor", który udziela porad, to medyk, czy osoba ze stopniem 

naukowym doktora), a nie twoi znajomi czy użytkownicy mediów społecznościowych. Ufaj 

ekspertom - lekarzom, wirusologom, ekspertom ds. bezpieczeństwa. 

 Informacje o profilaktyce, objawach zakażenia koronawirusem i postępowania w sytuacji 

obawy wystąpienia zakażenia, pozyskuj tylko z oficjalnych źródeł. Dodatkowo możesz weryfikować 

je w wiarygodnych mediach. 

3. Spróbuj wyszukiwać w języku obcym 

 Wyszukiwanie w języku angielskim, niemieckim albo np. francuskim, w zagranicznych 

i wpływowych źródłach, dosłownie w 3 minuty może przedstawić Ci prawdziwy obraz sytuacji – czy 

coś się wydarzyło, czy też jest to tylko tytułowy Fake News. 

4. Zanim udostępnisz – pomyśl ! 

Pamiętaj, zawsze lepiej być tym, który jako pierwszy zaneguje prawdziwość newsa, niż tym 

ostatnim, który przedstawi światu nieprawdziwą informację. 

Kluczowym czynnikiem w walce z Fake News w sieci, jest rozwijanie umiejętności krytycznego 

myślenia. Pomyśl dwa razy – to złota zasada, która w tym przypadku zawsze się sprawdza. 

Korzystano ze źródeł: Konkret24 (autor: Gabriela Sieczkowska), blog.csgroup.pl 

 


