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Giới thiệu 
I. Mức ñộ nghiêm trọng? Sự chắc chắn của bạn? 

1. ðừng trấn an quá mức. 
2. ðưa thông tin trấn an vào mệnh ñề bổ trợ. 
3. Sai lầm ñể ở phương diện báo ñộng. 
4. Thừa nhận sự không chắc chắn. 
5. Chia sẻ tình thế khó khăn. 
6. Thừa nhận các ý kiến khác nhau. 
7. Sẵn sàng  dự báo. 

 
II.  ðối phó với khía cạnh cảm xúc của Khủng hoảng 

1. ðừng dự ñoán hoặc lập kế hoạch quá mức cho sự hoảng sợ. 
2. ðừng ñặt mục tiêu loại trừ sợ hãi. 
3. ðừng quên các cảm xúc khác bên cạnh sợ hãi. 
4. ðừng coi thường cảm xúc của công chúng. 
5. Thừa nhận sự sợ hãi của mọi người. 
6. Chịu ñựng cho phản ứng quá mức lúc mới ñầu. 
7. Hãy xây dựng lòng nhân ái. 

 
III.  ðể công chúng tham gia 

1. Nói cho mọi người những ñiều sẽ xảy ra 
2. Cho mọi người ñược hành ñộng 
3. Hãy ñể cho mọi người tự lựa chọn hành ñộng 
4. Yêu cầu mọi người thêm nữa 

 
IV. Sai lầm, Ấn tượng sai và Sự thật một nửa 

1. Thừa nhận sai sót, khiếm khuyết và lỗi lầm. 
2. Thường xuyên xin lỗi sai sót, khiếm khuyết và lỗi lầm. 
3. Hãy rõ ràng về “khung ấn ñịnh.” 
4. Hãy rõ ràng với các thay ñổi trong ý kiến, dự ñoán hoặc chính sách chính 

thức. 
5. ðừng nói dối và ñừng nói sự thật một nửa. 
6. Nhắm ñến mục tiêu trung thực và minh bạch hoàn toàn. 
7. Cẩn thận khi so sánh rủi ro. 
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