MONITOROWANIE PERCEPCJI
RYZYKA COVID-19 NA
DOLNYM ŚLĄSKU ZA POMOCĄ
ANALIZY ŚLADU CYFROWEGO
W INTERNECIE 15.01-05.08.2020
W związku z pandemią koronawirusa, która dotknęła również Polskę,
zajęliśmy się monitorowaniem percepcji ryzyka COVID-19 na Dolnym
Śląsku za pomocą analizy śladu cyfrowego w Internecie od stycznia do
sierpnia. Przedmiotem analizy jest przekazywanie informacji dotyczącej
tematyki związanej z koronawirusem przez media w Polsce, na przykładzie
Dolnego Śląska. Badanie obejmowało:
1449 artykułów/postów z Dolnego Śląska (+111 spoza regionu)
opisanych ręcznie przez koderów
57306 reprezentatywnych artykułów
1015199 Tweetów
1574 i 247575 komentarzy z YouTube
miliony zapytań w Google w Polsce i na Dolnym Śląsku
Obserwacje medialne uzupełniliśmy o analizę 244 społecznych badań
empirycznych dotyczących COVID-19 w Polsce. Raporty i analizy znajdują
się na stronie:
http://www.infodemia-koronawirusa.pl/percepcja-koronowirusa-nadolnym-slasku/

GŁÓWNE
WYNIKI
ANALIZY
Epidemia COVID-19
w Polsce i na Dolnym
Śląsku ma wymiar przede
wszystkim społeczny,
a nie medyczny

Media lokalne rzetelniej
niż media ogólnopolskie
relacjonują wydarzenia
z Dolnego Śląska,
a Dolnoślązacy
w mniejszym stopniu wydają
się być podatni na
manipulacje medialne
i teorie spiskowe

Materiały mają głównie
wydźwięk neutralny,
a komentarze mają
istotnie częściej
wydźwięk negatywny

Pozytywne teksty mają
więcej komentarzy oraz
większy zasięg. Materiał
filmowy również wzmacnia
zasięgi. Materiały
o osobach medialnych
mają mniejsze zasięgi

Należy pochwalić Prezydenta
Wrocławia za wyjątkową formę
dialogu z mieszkańcami
(zwłaszcza młodszymi) za
pomocą Facebooka/Twittera,
a zwłaszcza transmisji Video,
wygenerowała duże zasięgu
i dotarła do wielu mieszkańców
Wrocławia

Powiatowe stacje
sanepidu powinny
udostępniać więcej
informacji mediom
lokalnym

SYTUACJA OGÓLNOPOLSKA
FAZA

EMOCJE

TEMATYKA

chińska

neutralne

ekonomiczna

włoska

negatywne

służba zdrowia

zróżnicowane

polityczna

strach

restrykcje

pozytywne

społeczna

15.01-17.02

18-27.02

wyczekiwania
28.02-09.03

wprowadzenie restrykcji
10.03-17.03

zostań w domu

18.03-31.03

zróżnicowane

tarczy antykryzysowej

epidemiologiczna

01.04-07.05

znoszenia restrykcji

optymizm

wzrostu zachorowań

strach

08.05-25.07

26.07-05.08

Natężenie
zainteresowania
tematem w internecie

0

25

polityczno-ekonomiczna

społeczna
50

75

100

DZIENNIKARZU I TWÓRCO
TREŚCI W MEDIACH!
Powstrzymuj się od
budowania atmosfery
strachu

Moderuj negatywne
komentarze

Prowadź kampanie
informacyjne. Wspieraj
właściwe, ale wskazuj
ryzykowne zachowania

Pozytywny wydźwięk
zwiększa zasięgi

Prowadź śledztwa
wokół ognisk zakażeń
i informuj
społeczeństwo

Nie komentuj bez
dokładnej refleksji
informacji od
przedstawicieli instytucji

PRZEDSTAWICIELU
INSTYTUCJI!
Informuj dziennikarzy
lokalnych na bieżąco.
Traktuj ich priorytetowo
ponad dziennikarzy,
ogólnopolskich

Wykorzystaj swój
autorytet prowadząc
kampanie informacyjne

Nie wypowiadaj się na
tematy, na których się
nie znasz

DOLNOŚLĄZAKU!
Szukaj informacji o COVID-19
w dedykowanych medycznych
serwisach, a o innych wątkach
związanych z “Koronawirusem”
dowiaduj się w mediach
lokalnych

Pomyśl, zanim napiszesz
negatywny komentarz

Bądź świadom, że
w ogólnopolskich mediach
wszelkiego rodzaju otrzymujesz
informacje zmanipulowane
w większym stopniu niż
w mediach lokalnych
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Nie komentuj bez
dokładnej refleksji
informacji od
przedstawicieli instytucji

DOLNOŚLĄZAKU!
Szukaj informacji o COVID-19
w dedykowanych medycznych
serwisach, a o innych wątkach
związanych z “Koronawirusem”
dowiaduj się w mediach
lokalnych

Pomyśl, zanim napiszesz
negatywny komentarz

PRZEDSTAWICIELU
INSTYTUCJI!
Nie wypowiadaj się na
tematy, na których się
nie znasz

Bądź świadom, że
w ogólnopolskich mediach
wszelkiego rodzaju otrzymujesz
informacje zmanipulowane
w większym stopniu niż
w mediach lokalnych

Prowadź kampanie
informacyjne. Wspieraj
właściwe, ale wskazuj
ryzykowne zachowania.
Powstrzymuj się od budowania
atmosfery strachu

Informuj dziennikarzy
lokalnych na bieżąco.
Traktuj ich priorytetowo
ponad dziennikarzy,
ogólnopolskich

Wykorzystaj swój
autorytet
prowadząc kampanie
informacyjne

Pełne raporty i analizy znajdują się na stronie: http://www.infodemia-koronawirusa.pl/percepcja-koronowirusa-na-dolnym-slasku/

