
Przetrwanie w czasach epidemii koronawirusa 

 

 Stan epidemii w kraju i na świecie jest czasem trudnym, stresującym, stając się 

emocjonalnym wyzwaniem dla każdego z nas. W związku z tym, możesz doświadczać złożonych 

reakcji w funkcjonowaniu organizmu, jako odpowiedzi na stres. Staje się to jeszcze trudniejsze, 

kiedy stan niepewności się przedłuża, kiedy pytanie: jak długo jeszcze?- pozostaje bez 

odpowiedzi.   

 Możesz doświadczać stale utrzymującego się napięcia emocjonalnego, drażliwości, 

podejrzliwości, bądź przeplatania faz niepokoju z poczuciem obojętności. Możesz mieć chwilami 

dużą potrzebę działania, która będzie się przejawiać raczej impulsywnością, niż planowanym 

postępowaniem. Możesz mieć huśtawki nastroju i z większą łatwością wybuchać złością. Możesz 

popadać w przygnębienie. Możesz mieć poczucie uwięzienia w pułapce i braku zgody na dłużej 

trwającą niepewność i ograniczenia. To może wpływać na obniżenie poczucia własnej wartości i 

poczucie osamotnienia. Odczuwanie napięcia emocjonalnego przez dłuższy czas dodatkowo 

sprzyja konfliktom w relacjach z najbliższymi. U niektórych pojawi się pytanie- jak znaleźć 

prywatność, intymność w domu pełnym wszystkich? U innych- jak być bliżej z innymi skoro nie 

mogę się z nimi normalnie spotkać? 

 Mogą pojawić się jeszcze zaburzenia snu- bezsenność, trudności w zasypianiu, 

wybudzanie się zbyt wczesne, koszmary senne, czy nadmierna senność. W zakresie odżywiania 

także mogą pojawić się zmiany- utrata apetytu, bądź odczuwanie ciągłej potrzeby jedzenia 

wybranych produktów.  

 Do poradzenia sobie w sytuacji stresu wykorzystujemy głównie dwie strategie.  Pierwsza 

to koncentracja na problemie, zadaniu, gdzie podejmuje się działanie, aby znaleźć źródło 

problemu i je zlikwidować. Druga strategia dotyczy emocji, gdzie człowiek koncentruje się na 

nich (np. niepokoju, strachu), a następnie poszukuje aktywności, sytuacji, które pozwolą mu 

poczuć się lepiej, spokojniej i z większą nadzieją i siłą przetrwać kolejny dzień. Tutaj także 

będzie działanie, jednak ono nie wpłynie na źródło problemu, nie zlikwiduje go, ale pozwoli 

przeżyć łatwiej ten trudny czas. 

 Obydwa sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej są dobre. Wszystko zależy jednak od 

tego, czy mamy wpływ na sytuację trudną i czy rozwiązanie jej zależy ode mnie.  



 W przypadku epidemii Koronawirusa mamy ograniczony wpływ na rozwiązanie sytuacji, 

jednak pewien wpływ mamy, a jest to stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Okazuje 

się, że przebywanie w domu i izolacja od większych skupisk ludzkich ogranicza ryzyko zarażenia 

i spowalnia rozwój choroby w kraju, tym samym zapewniając chorym lepszą opiekę. Sporo osób 

choruje bezobjawowo i okazuje się, że noszenie maseczek, materiału osłaniającego nos i usta, jak 

i zachowanie odpowiedniej odległości od drugiej osoby mogą chronić innych przed zarażeniem. 

To, co wydaje się najtrudniejsze do zrozumienia, to fakt, że można mieć pewien wpływ na 

rozwój sytuacji poprzez zminimalizowanie a nawet zrezygnowanie z dotychczasowej aktywności 

izolując się od innych w domu. Okazuje się, że poprzez „pozostanie w domu” oraz stosowanie się 

do określonych zasad poruszania w przestrzeni publicznej można mieć poczucie wpływu na 

obecną, trudną sytuację swoją i innych i, że postępując w ten sposób można chronić siebie i 

innych. To z pewnością wymaga dużego poświęcenia ze strony wielu z nas.  

 Ponieważ izolowanie się od innych i rezygnacja z dotychczasowego stylu życia wywołuje 

dyskomfort i wiele różnych nieprzyjemnych emocji, to chyba warto skoncentrować się na 

strategiach emocjonalnych w radzeniu sobie, czyli zadbać o swoje własne samopoczucie, żeby 

„nie zwariować w domu”. Jest to olbrzymie wyzwanie dla każdego, jak przetrwać ten czas 

„odwyku” od znanej przeszłości. To jest taki czas, gdzie każdy może poznać granice swoich 

umiejętności w znoszeniu ograniczeń i frustracji. Zdecydowanie łatwiej teraz będzie tym, którzy 

już wcześniej, w przeszłości musieli rezygnować z wielu rzeczy.  

 Społeczna kampania i zalecenia Ministerstwa Zdrowia -zostań w domu- niewątpliwie 

bardzo trudna do przetrwania, to też czas do przyjrzenia się, czego tak naprawdę najbardziej mi 

teraz brakuje? Za czym tęsknię najczęściej? A może- za kim? Czego naprawdę potrzebuję? Może 

to być czas głębszych refleksji i uświadomienia sobie swoich wartości, czyli tego, co dla mnie w 

życiu jest naprawdę ważne. Może odkryjesz coś nowego i ważnego zarazem dla siebie.  

 W tych trudnych okolicznościach pojawia się wiele pytań- Jak mogę poprawić sobie 

swoje własne samopoczucie, by łatwiej znieść tę, jakże nierealną rzeczywistość? Może to być 

czas twórczych poszukiwań atrakcyjnych zajęć w domu. Być może trzeba będzie się wspiąć na 

granicę własnej pomysłowości, aby w takich ograniczonych warunkach zadbać o siebie i sprawić, 

by poczuć się lepiej. Może warto będzie poprosić kogoś o pomoc. Może to stanie się okazją do 

skorzystania z pomocy słabszych, tych, którzy od wielu lat są zamknięci w domach z powodu 



różnych chorób, czy niepełnosprawności. Ciekawe jak oni sobie radzą, na co dzień? Skąd oni 

biorą siłę do przetrwania kolejnego dnia?  

 Czy wyobrażasz sobie taką narodową kwarantannę bez dostępu do Internetu, w tym do 

Google, YouTube, Messengera, Facebooka, Instagrama, WhatsApp i wielu innych opcji 

ułatwiających i umożliwiających kontakt z innymi? Od tych innych możemy czerpać pomysły i 

podpowiedzi, jak spędzić ten czas. Tam znajdziemy wiele wskazówek, jak wykorzystać małą 

przestrzeń na aktywność fizyczną w domu. A może spróbujesz czegoś zupełnie nowego, czego 

do tej pory nie próbowałeś- medytacja, joga, relaksacja z YouTube?  

 Czas odosobnienia od normalnych relacji społecznych to czas nowego opiekowania się 

sobą. Warto skoncentrować się na przyjemnych czynnościach, aktywnościach dających wizualny 

efekt i poczucie wpływu. A co zrobić, kiedy podstawą troski o siebie są relacje i troska o innych? 

Może i Ty możesz komuś pomóc, tylko inaczej, niż do tej pory. Warto przypomnieć sobie, co 

takiego ważnego jest podczas spotkania z innymi. Dla niektórych to będzie potrzeba „wygadania 

się”, podzielenia się z kimś własnymi przemyśleniami, czy zwykłymi wydarzeniami dnia. Dla 

innych to będzie okazane zainteresowanie z czyjejś strony i zadawane pytania. Dla jeszcze kogoś 

to będzie emocjonalna reakcja drugiej osoby. Co ważnego dla Ciebie jest podczas kontaktu z 

drugą osobą? Jakiej uwagi Ty potrzebujesz od drugiej osoby?  

 Koncentracja na emocjach to uświadomienie sobie tego, co odczuwasz. Samo nazwanie 

emocji już może sprawić, że stracą one na sile i staną się łatwiejsze do udźwignięcia. Bardzo 

często jest współwystępowanie wielu emocji. Można być złym, a nawet wściekłym, a pod tą 

emocją może się kryć jeszcze bezradność, bezsilność, smutek, samotność, tęsknota za czymś lub 

za kimś, albo strach. Czasem warto opowiedzieć komuś, co się czuje i jak się przeżywa to, co się 

dzieje. Niektórym pomaga spisanie tego i dlatego w tych trudnych czasach wracają do pisania 

pamiętnika, albo zaczynają prowadzić bloga w Internecie. A kiedy już przydarzy się, że 

wybuchniesz na drugą osobę, to warto potem wyjaśnić, przeprosić, uświadomić sobie, czego na 

tamten moment potrzebowałeś. 

 Pamiętajmy także o leczniczej sile poczucia humoru i śmiechu. Każdy wie, co lubi i co 

jest w stanie go rozbawić, a może przynajmniej wywołać uśmiech.  

 Czas epidemii jest wyzwaniem dla każdego, gdzie wszyscy zależni jesteśmy od decyzji 

rządzących i określania tego, co nam wolno, a czego nie, gdzie na dodatek w drugim człowieku 

może czyhać niewidzialne zagrożenie pod postacią wirusa. Pamiętajmy, że to minie, a wszystkie 



ograniczenia są po to, abyśmy przetrwali do momentu wynalezienia szczepionki na 

koronawirusa. 

 Wszyscy żyjemy w wyjątkowych czasach, w epoce światowej epidemii, która przejdzie 

do historii i pamięci już na wieki. Trudno uwierzyć, że każdy z nas jest także autorem tej historii.  
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