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1.   Qua hệ Công chúng (giáo dục sức khoẻ) – nguy cơ cao, tổn 
thương thấp  
Khán giả:  Lãnh ñạm và thờ ơ; nhưng không phản kháng, không quan tâm phản 

ứng. 
Số lượng lớn—ña số mọi người, phần lớn thời gian, 
phần lớn mọi vấn ñề. 

Nhiệm vụ: ðưa ra các thông ñiệp ngắn gọn, củng cố lời kêu gọi dẫn dắt khán giả 
ñến mục tiêu của bạn. ðối với các hiểm hoạ nghiêm trọng, ñiều này 
thường gây ra khuấy ñộng lớn hơn. 

Phương tiện truyền ñạt:  Một chiều qua truyền thông ñại chúng.  
Rào cản:  Thờ ơ của khán giả, lượng khán giả; không chấp nhận của phương tiện 

truyền thông ; cần phải gói ghém mọi thông tin trong ngôn thời lượng 
ngắn gọn gây chú ý; thực thi chính sách khuấy ñộng công chúng.  

"Cơ hội": Không cần thiết lắng nghe, hoặc lôi cuốn sự quan tâm của công chúng, dè dặt 
hoặc chống ñối; nếu có thì cũng rất ít.  

2.   Quan hệ các bên hữu quan -- hiểm hoạ trung bình, rủi ro trung bình 
Khán giả: Quan tâm và chú ý, nhưng không quá lo lắng: Khán giả lý tưởng ... 

nhưng tương ñối khác lạ.  
Nhiệm vu: Thảo luận vấn ñề cởi mở và có lý, giải thích quan ñiểm của bạn và 

phản hồi các câu hỏi và quan tâm của khán giả.  
PT truyền ñạt: ðối thoại trực tiếp, có các phương tiện ñặc biệt hỗ trợ (trang 

web, tờ tin, v.v.) 
Rào cản:  Không có gì, trừ phi ñối thoại trực tiếp không hiệu quả. Và bạn 

phải chuẩn bị ñẻ giải thích các chi tiết kỹ thuật; ñây chính là loại 
khán giả muốn biết các thông tin mang tính kỹ thuật. 

"Cơ hội": ðây là môi trường thông tin dễ nhất. 3 loại truyền thông rủi ro khác cũng 
muốn sử dụng them loại hình này. 

3.  Quản lý tình tr ạng dễ bị tổn thương—nguy cơ thấp, rủi ro cao 
Khán giả: Dễ bị khuấy ñộng, chủ yếu nhằm vào bạn. Một nhóm nhỏ “cuồng 

tín” thường kèm theo một ñám ủng hộ lớn hơn, ít khuấy ñộng hơn 
theo dõi sự tiến triến của cuộc luận chiến. 

Nhiệm vụ:  Giảm sự khuấy ñộng của khán giả, thừa nhận, xin lỗi, chia sẻ khả 
năng kiểm soát và niềm tin v.v. Luận chiến kết thúc khi “ñám 
cuồng tín" tuyên bố thắng lợi hoặc những kẻ cổ ñộng cho rằng họ 
có ñủ.  
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Bốn loại Quản lý Rủi ro (trang 2)  

3. Quản lý Tình tr ạng dễ bị tổn thương—nguy cơ thấp, rủi ro cao (tiếp 
tục) 

PT truyền thông:  ðối thoại trực tiếp ... trong ñó “khán giả ñối thoại là 
chính. Nhà báo cũng có thể theo dõi.  

Rào cản:  Khuấy ñộng nhằm vào bạn, khuấy ñộng của bạn nhằm vào 
khán giả; giáp la cà tập trung vào mức ñộ thương tổn khi 
bạn muốn ñi vào vấn ñề.  

"Cơ hội": Tối thiểu là bạn có sự chú ý của công chúng, cho dù ñó là 
sự chú ý thù  ñịch (hoặc nhiều hoài nghi).  

4. Truyền thông Khủng hoảng -- rủi ro cao, nguy cơ cao   
Khán giả: Lớn và rất lo lắng. Trong cơn khủng hoảng, sự thương tổn 

chủ yếu là lo lắng và ñau khổ hơn là giận dữ; nếu vượt quá 
ngưỡng chịu ñựng, có thể rơi vào tình trạng chối bỏ hoặc 
biến thành nỗi kinh hoàng hay suy sụp. 

Nhiệm vụ: Giúp công chúng ñương ñầu với sợ hãi và ñau khổ. Các 
chiến lược cơ bản bao gồm tránh trấn an quá mức, chia sẻ 
tình trạng khó khăn, hãy tỏ ra nhân ñạo và cảm thông, giúp 
công chúng hành ñộng và thừa nhận sự không chắc chắn 
của tình hình. 

PT truyền thông: ðộc thoại thông qua truyền thông ñại chúng, và ñối thoại 
trực tiếp ở mức ñộ tối ña. Không có “công chúng” trong 
cơn khủng hoảng, mọi người ñều là những bên liên quan. 

Rào cản: Áp lực của bản thân khủng hoảng; không thấy sự khác biệt 
giữa truyền thông khủng hoảng và quan hệ công chúng 
thông thường. 

"Cơ hội": M ặc dù sức khuấy ñộng rất lớn, nhưng không nhằm trực 
tiếp vào bạn. Mọi sự giận dữ nhắm vào bạn sẽ ñược gạt 
sang một bên cho ñến khi khủng hoảng ñã qua. 
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