
Drodzy uczniowie  

W obecnych czasach strach chyba towarzyszy lub towarzyszył każdemu z nas. 
Jest to normalne zjawisko – obawiamy się o własne zdrowie, życie, o losy naszych 
bliskich. Ale dzięki takiemu uczuciu działamy racjonalnie, ważymy sytuacje 
niebezpieczne oraz podejmujemy kroki, które mają nas chronić przez zakażeniem 
koronawirusem. A czym jest lęk? Czy lęk jest tożsamy ze strachem? Poniżej 
chciałabym przedstawić  kilka ważnych informacji na temat jak radzić sobie z lękiem 
przed koronawirusem. 

Lęk a strach 

 Dla większości osób niezwiązanych z psychologią czy medycyną, może wydawać się, 
iż lęk i strach są emocjami tożsamymi. Tak jednak nie jest. 

Strach jest emocją, która występuje, gdy mamy do czynienia z bardzo konkretnym 
zagrożeniem, np. nikt z nas bez potrzeby nie wejdzie do palącego się domu ‒ hamuje 
nas strach, ten przed utratą życia. Pełni on zatem funkcję ochronną. 

Paradoksalnie odrobina strachu może uratować nasze zdrowie, a nawet życie. To 
właśnie ze strachu przed zarażeniem często myjemy, dezynfekujemy ręce, 
utrzymujemy odpowiednią odległość w kolejce do sklepu. 

Lęk z kolei utrudnia nam radzenie sobie z sytuacją, odnosi się bardziej do niepokoju 
związanego z niewiadomą, poczucia braku kontroli, a w przypadku koronawirusa 
może odnosić się on również do całej sytuacji, która jest dla nas nowa. Dodatkowo 
może być  potęgowany niepokojącymi doniesieniami z Polski lub ze świata, czy 
faktem, że ten rodzaj wirusa nie jest jeszcze do końca poznany. Co więcej, ciągłe 
myśli o wirusie mogą wywołać podobne objawy jak w przypadku zakażenia, co z kolei 
potęguje lęk i koło się zamyka. 

Jak sobie radzić ze stresem? 

• Rozmowa z ludźmi, których ufasz może pomóc. Skontaktuj się telefonicznie 
lub za pomocą komunikatorów internetowych z rodziną i ze znajomymi. 

• Zostając w domu dbaj o swój zdrowy styl życia – dbaj o odpowiednią dietę, 
regularny sen, ćwiczenia. Nie zapominaj o wietrzeniu pomieszczeń.  

• Zbierz informacje, które pomogą ci dokładnie określić ryzyko, aby podjąć 
uzasadnione środki ostrożności. Znajdź wiarygodne źródło informacji, któremu 
możesz ufać, np.strony internetowe WHO, GIS. 

• Ogranicz oglądanie lub słuchanie relacji w mediach. Wyznacz sobie kanał, z 
którego będziesz pozyskiwał wiarygodne informacje np. tylko raz dziennie. 



Stres a odporność człowieka 

Jak dotąd nie wynaleziono szczepionki na koronawirusa. My sami jednak możemy się 
przed nim chronić, właściwie dbając o swoje zdrowie. Niebagatelną rolę w tej 
ochronie odgrywa stres utrzymywany na niskim poziomie. 

Pamiętajmy, iż nasz organizm ma możliwość ochrony przed wirusami poprzez system 
odpornościowy. W pierwszej kolejności to właśnie o niego powinniśmy zadbać, gdyż 
w przypadku ewentualnego zakażenia to głównie od samego organizmu i właśnie od 
układu immunologicznego zależy jak przejdziemy tę infekcję. 

• Skupmy się na właściwym odżywianiu, odpowiedniej ilości snu, wypoczynku, nie 
rezygnujmy z choćby krótkich spacerów np. po lesie (unikając jednak kontaktu z 
innymi osobami) i oczywiście redukujmy stres. Jeśli cały czas utrzymujemy organizm 
w gotowości poprzez ciągłe napięcie nerwowe, stajemy się mniej odporni na skutek 
wyczerpania emocjonalnego. Organizm nie ma czasu się zregenerować, rozluźnić i 
walczyć, jeśli przyjdzie rzeczywiste zagrożenie.  

• Starajmy się nie myśleć bez przerwy o sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, bo to osłabi 
nasze siły i możliwość walki. 

• Nie podtrzymujmy organizmu w stanie podwyższonej gotowości. 

• Postarajmy się zrelaksować – słuchanie ulubionej muzyki, czytanie książek, 
pogłębianie wiedzy z dziedziny, która nas interesuje. 

Objawy lęku 

Zbyt silne emocje, lęk mogą prowadzić do przeciążenia organizmu, dekompensacji. 
Nadmierne napięcie nerwowe może powodować m.in.: 

• obawę, że możemy zarazić się wszędzie 
• zaburzenia snu 
• zaburzenia apetytu 
• obniżony nastrój 
• zbyt częste, przesadne mycie rąk 
• ciągłą dezynfekcję ciała 
• pocenie się 
• przyspieszoną akcję serca 
• uciekanie we własne myśli, fantazje. 

 



Sposoby na lęk 

To normalne, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu odczuwa lęk. Jest 
jednak parę sposobów, aby go obniżyć: 

• dawkujmy sobie informacje na temat wirusa i zwracajmy uwagę, aby takowe 
czerpać z rzetelnych źródeł. Ograniczmy np. do 0,5 godz. dziennie słuchania 
wiadomości w radiu czy telewizji, 

• gdy pojawi się lęk, spróbujmy zająć nasz umysł jakimś zadaniem, to powinno 
wyciszyć emocje i napięcie. Liczmy np. od 100 do 0 wymieniając tylko liczby 
parzyste, 

• dobrym sposobem na rozluźnienie są również różnego rodzaju wizualizacje, a 
więc wyobrażenie sobie, przypomnienie urlopu, oraz tego jak się wtedy 
czuliśmy, jakie emocje nam towarzyszyły. Skupmy się na tej myśli 
maksymalnie - wówczas napięcie powinno być mniejsze, 

• inną metodą  jest również akceptacja, iż lęk występuje w pewnym nasileniu 
oraz mówienie o nim bez oceniania ze strony innych, 

• rozmawiajmy ze sobą lub z członkiem rodziny lub spiszmy nasze myśli na 
kartce. Pozbędziemy się w ten sposób napięcia, przyznamy się do lęku, 

• jeżeli pojawiają się myśli powodujące lęk, możemy głośno lub w myślach 
powiedzieć im: stop. Przerwijmy je. Co więcej, możemy również wyobrazić 
sobie, że te negatywne myśli spisujemy i przywiązujemy do balonu, który 
odlatuje (jest to forma autosugestii), 

• innym sposobem jest również wykonanie 10 głębokich wdechów i wydechów 
czy po prostu wysiłek fizyczny. 

Sposobów jest więc dużo, każdy z nas powinien wybrać ten, który odpowiada mu 
najbardziej. 

Do Waszej dyspozycji codziennie są też nasi pedagodzy (p. Anetta Strychalska 
oraz p. Anna Szewczuk - Koszela) oraz psycholog (p. Dominika Dudek - 
Florjańczyk) – możecie się zawsze kontaktować przez e-dziennik. 

Pamiętajmy, że większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, ile ma siły żeby 
pokonać problemy, damy sobie radę, pamiętajmy o zagrożeniu, bądźmy go świadomi, 
ale nie wyolbrzymiajmy go. Każda epidemia kiedyś mija. Minie i ta, a my będziemy 
silniejsi. Tęsknicie już za wyjściem z domu i za szkołą? Kto by pomyślał!   

Często mówicie, że nie macie czasu na naukę, bo…. (tysiące wymówek ) Teraz 
właśnie ów czas się znalazł – poczytaj lektury z listy lektur, które będą przerabiane po 
powrocie do szkoły, poćwicz zadania, które sprawiają Tobie trudności, wróć do treści, 



które nie w pełni przyswoiłeś. Dlaczego nie zająć się tym w okresie pozostawania      
w domu?  

Co więcej, postarajmy się, aby ten czas zbliżył członków rodziny. Grajmy w różnego 
rodzaju gry, uczmy się wspólnie, rozmawiajmy, słuchajmy ulubionej muzyki. 
Starajmy cieszyć się tym, że przebywamy razem, mamy wreszcie czas dla siebie. 

 

Źródła: 
www. medicover.pl 
Wprost.Zdrowie i medycyna 
www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/oswoic-lek-zaburzenia-lekowe-i-ich-leczenie/ 
 

Pomoc 

Pilne przypadki, silne zaburzenia lękowe, paranoje, psychozy wymagają  konsultacji w 
psychiatrycznej izbie przyjęć. Można ją znaleźć, wpisując „psychiatryczna izba 
przyjęć” oraz miasto i województwo w wyszukiwarce internetowej. Profesjonalną 
pomoc uzyskasz też w ośrodkach interwencji kryzysowej (link do ośrodków w całej 
Polsce – www.oik.org.pl), które są czynne całą dobę. 

Warto wiedzieć, że poza służbą zdrowia, fachową i do tego bezpłatną pomoc 
psychologiczną można uzyskać również w wielu innych miejscach (instytucjach), 
takich jak: 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – 800 70 2222 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100 

Policyjny Telefon Zaufania – 800 12 02 26 

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów – 800 080 222 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 
00 02 

Pomocowe strony internetowe: 

https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/oswoic-lek-zaburzenia-lekowe-i-ich-leczenie/


pokonackryzys.pl, 

liniawsparcia.pl, 

pogotowieduchowe.pl. 

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Twojego bądź drugiej 
osoby zadzwoń na numer alarmowy – 112. 

 

Dla rodziców 

Jak sobie radzić z trudnymi emocjami i jak opowiadać o nich dzieciom i młodzieży – o 
tym opowiada podczas audycji  psychoterapeutka Dagna Ślepowrońska. 

https://audycje.tokfm.pl/podcast/87618,Koronawirus-Jak-radzic-sobie-z-lekiem 

 

 

Dużo zdrowia dla Was drodzy uczniowie i Waszych bliskich! Do zobaczenia wkrótce 
w szkole  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Anetta Strychalska – pedagog  

https://audycje.tokfm.pl/podcast/87618,Koronawirus-Jak-radzic-sobie-z-lekiem

