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În contextul recent, spațiul sănătății a fost invadat de informații false – publicate voit sau
din neștiință – inclusiv în ceea ce privește COVID-19, astfel, Comisia Europeană a creat un
portal în limba română dedicat luptei împotriva dezinformării cu privire la coronavirus.

Executivul European încurajează cetățenii blocului comunitar să se bazeze doar pe surse
oficiale atunci când vor să caute ultimele date despre COVID-19.

”Vă sugerăm să urmați recomandările autorităților de sănătate publică din țara
dumneavoastră și să consultați site-urile organizațiilor internaționale și ale UE relevante:
ECDC și OMS. Și dumneavoastră puteți combate dezinformarea! Nu distribuiți conținut
neverificat din surse dubioase”, transmite Comisia.

Totodată, Comisia Europeană luptă împotriva dezinformării, în strânsă cooperare cu
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platformele online: ”Le încurajăm să promoveze surse oficiale, să penalizeze conținutul care
se dovedește fals sau înșelător și să șteargă conținutul ilegal și pe cel care ar putea dăuna
sănătății sau integrității fizice a oamenilor.”

Portalul poate fi accesar la următorul link.
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Diana Zaim este foto jurnalist, premiată în cadrul #România@10EU, concurs de fotograDe organizat cu ocazia a 10 ani

de la aderarea la Uniunea Europeană. Studentă la secția germano-portugheză în cadrul Universității din București și

pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă
simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.
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