
Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii  

wirusa COVID-19?  
 

(Wskazówki dla uczniów, rodziców, nauczycieli Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- 

-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach). 

 

 

 

Szerzenie się pandemii COVID-19 wzbudza strach i obawy przed chorobą u wielu osób, zarówno u 

dorosłych, jak i u dzieci. Do grupy najsilniej reagującej na tę sytuację należą osoby starsze i osoby z 

chorobami przewlekłymi, dzieci, nastolatki oraz pracownicy służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii 

frontu w walce z epidemią, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi i poddawane kwarantannie. 

Każdy może podjąć proste kroki, by pomóc sobie, rodzinie i najbliższym w radzeniu sobie ze stresem 

wywołanym pandemią .  

 

1. Należy robić sobie przerwy od oglądania, czytania czy słuchania nowych informacji o pandemii w 

mediach, również społecznościowych. Dłuższe skupianie się na problemie może nasilać niepokój i 

zaburzać poczucie bezpieczeństwa. Należy pomagać sobie świadomym zachowaniem, słuchać 

rzetelnych specjalistów od epidemiologii i sytuacji kryzysowych, śledzić wiarygodne źródła 

informacji . 

 

2. Zadbać o siebie i swoje ciało - wykonywać ćwiczenia fizyczne, ćwiczyć głębokie oddechy, 

rozciąganie, spożywać zdrowe, zbilansowane posiłki w regularnych porach, wysypiać się, 

przestrzegać higieny osobistej, unikać substancji psychoaktywnych. 

 

3. Podejmować przyjemne aktywności, które nas relaksują i sprawiają przyjemność. Pozostawać w 

kontakcie z ludźmi ( telefon, e-mail, sms, skype) , rozmawiać o swoich obawach i emocjach z osobami, 

do których mamy zaufanie, co pozwoli lepiej ocenić sytuację i złagodzić stres. 

 

4. Redukcja lęku jest podstawową kwestią w aktualnej sytuacji. Rodzice mogą pomóc dzieciom w 

złagodzeniu stresu, niepokoju poprzez wyjaśnienie w przystępny sposób trudnej sytuacji na temat 

koronawirusa, wsparcie emocjonalne. Ważne jest, aby dać dzieciom i nastolatkom poczucie 

bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji, a także podzielić się z nimi własnymi sposobami na 

rozładowanie stresu. Reakcje dzieci zależą w dużym stopniu od tego, jak zachowują się dorośli w ich 

otoczeniu. W przypadku starszych dzieci ważne jest zwrócenie uwagi na poczucie odpowiedzialności 

i ograniczanie ryzykownych zachowań. 

 

5. Warto ograniczyć dzieciom i młodzieży dostęp do wiadomości w mediach, również 

społecznościowych, gdyż dzieci mogą błędnie interpretować informacje, które do nich docierają, 

obawiać się tego, czego nie rozumieją. 

 

6. Starać się zachować codzienną rutynę, plan, stworzyć schemat dnia obejmujący czas na pracę, 

naukę, wspólne aktywności ( np. posiłki), czas wolny ( na zabawę, rozwijanie zainteresowań, hobby). 

Działania te nadają sens naszym dniom, dają poczucie przewidywalności i pozwalają się ustrzec od 

zniechęcenia i bezradności. 

 

 

 

                                                       psycholog Mariola Stojowska 


