
Czas epidemii a kondycja psychiczna 

Ważne, aby w tej  trudnej sytuacji  zachować higienę psychiczną  

i nie popaść w apatię.  Nasze działania powinny dawać  kształt i sens 

naszym dniom.  Poczucie przewidywalności  pozwoli ustrzec się od 
zniechęcenia i poczucia bezradności. Sposób funkcjonowania daje nam 

stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Ćwiczenia fizyczne, higiena osobista, 
posiłki w regularnych porach oraz inne regularne czynności przyczyniają 

się do porządku i struktury w nowej i niejasnej sytuacji.  

Izolacja społeczna 

W czasach izolacji ważną rolę odgrywają kontakty społeczne. Warto 

zatem pamiętać, że media społecznościowe pozwalają nam zachować 
kontakt z otoczeniem. Należy uwzględnić w harmonogramie dnia punkt 

dotyczący rozmowy z ludźmi i aktywności poprzez nowoczesne 
technologie. Psycholodzy uważają, że właśnie w obciążającym psychicznie 

czasie epidemii jest on szczególnie istotny.  

Dzieci słuchają tego, co mówimy, ale przede wszystkim 

obserwują to, co robimy 

Zadbajmy o nasz komfort  bo nasz lęk wzmaga lęk u dziecka. 
Informacje przekazywane dzieciom  powinny być dostosowane do ich 

wieku i potrzeb.  Młodsze dzieci myślą bardzo konkretnie o tym, co znają, 

i często odnoszą informacje do siebie. Mogą mieć poczucie, że są 
odpowiedzialne za sytuację, bo np. usłyszały, że przenoszą wirusa, 

dlatego nie wolno im iść do przedszkola lub spotkać się z bliskimi. 
Wytłumaczmy, jak to naprawdę działa, i pomóżmy uporać się dziecku 

z takimi myślami. Nie podkręcajmy atmosfery lęku i unikajmy 
przeładowania informacyjnego. Wiedza powinna pochodzić z rzetelnych 

źródeł.  

Rozmawiajmy, odpowiadajmy, wyjaśniajmy 

Młodszym dzieciom warto pokazać, jaka odległość jest bezpieczna, 

i wytłumaczyć, że wirus może przenosić się w powietrzu, dlatego musimy 
utrzymywać dystans i ograniczyć kontakty.  

Ze starszym dzieckiem warto spisać obowiązujące w domu zasady, 

obejrzeć wspólnie nagrania, wypowiedzi naukowców, porozmawiać na ten 
temat. Upewnijmy się, że dziecko zna te zasady i rozumie sens ich 

przestrzegania. Rozmawiajmy o tym, do czego służy dobrowolna 

społeczna izolacja i po co to robimy. Zaakcentujmy odpowiedzialność  
za siebie i innych.  



W przypadku nastolatków, zainicjujmy rozmowę o ich 

aktywnościach, priorytetach i potrzebach. Starajmy się usłyszeć 
i zrozumieć, że część tych ograniczeń uderza w ich ważne potrzeby 

(spotkań z rówieśnikami, uprawiania sportu itd.). Może pojawić się też 

poczucie, że coś ważnego ich omija, kiedy muszą siedzieć w domu. 
Przedyskutujmy i ustalmy z nastolatkiem zasady komunikowania się 

z rówieśnikami i czas, jaki będzie na to poświęcać.  

Bądźmy razem z naszymi dziećmi 

Myśląc o czasie, jaki spędzamy wspólnie z dziećmi i nastolatkami 

w domu, warto wykorzystać go jako dobrą okazję do niecodziennego 
podejścia do nauki. Istotne jest bowiem także uczenie się o tym, jak się 

uczyć, jakie sposoby zdobywania informacji są najbardziej inspirujące. 
Czas ten może być ważny także ze względu na naukę umiejętności 

regulowania własnego zachowania w sytuacji ograniczeń i konieczności 
poddania się zewnętrznym wymaganiom. Uczymy się wtedy nie tylko 

nowej organizacji działania, ale też regulowania własnych myśli i emocji. 
Możemy dowiedzieć się, co nam pomaga, gdy nie są dostępne zwykłe 

sposoby spędzania czasu czy rozładowywania napięcia.  

Rodzina  jako środowisko wsparcia dla dzieci i młodzieży pełni rolę 

pozwalającą realizować własne plany i marzenia. Może przyczynić się do 
zmniejszenia liczby nieletnich potrzebujących instytucjonalnego wsparcia 

psychicznego.  

Ważny sygnał ostrzegawczy 

Subiektywnie odczuwany i deklarowany przez młodych ludzi brak 

zadowolenia z życia to bardzo ważny sygnał ostrzegawczy, którego 

nie można bagatelizować. Jest on  powiązany z przewlekłym stresem 

i generalnie narasta wraz z wiekiem. 

Po czym rozpoznać, że dziecko jest zestresowane? 

Eksperci zwracają uwagę na różne oznaki, mogące świadczyć o tym, 
że dziecko doświadcza silnego, przewlekłego stresu:  

 Wycofanie się z kontaktów z otoczeniem 
 Problemy ze snem  

 Izolowanie się od innych 
 Zachowania nerwowe takie jak np. obgryzanie paznokci 

 Krytyczny stosunek do innych 
 Wybuchowe reakcje 

 Skłonność do impulsywnych działań i decyzji 
 Spożycie alkoholu lub narkotyków 

https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10209709/dlaczego-dzieci-odbieraja-sobie-zycie-kazdy-zna-kogos-kto-podjal-probe.html
https://zdrowie.wprost.pl/psychologia/terapie/10214916/alkohol-pomaga-sie-zrelaksowac-fakty-i-mity-na-temat-stresu.html


Jako przyczyny podwyższonego poziomu stresu u siebie młodzież wskazuje 

przede wszystkim: nadmiar obowiązków, presję otoczenia i zwiększone 

wymagania, z którymi często nie potrafi sobie poradzić. 

Gdzie szukać pomocy? 

Praktyczne informacje i porady, na temat tego jak wspierać dzieci 

w radzeniu sobie ze stresem, znaleźć można w poradniku, pt. „Stres – Jak 

o nim rozmawiać i jak go zniwelować?”, opracowanym przez grono 

ekspertów pod redakcją Joanny Godeckiej. 

 Towarzystwo Pomocy Młodzieży: telefony 22 887 88 05 lub 508 350  

320 
 Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom: telefon 

56 652 23 94 
 Telefon Zaufania dla Młodzieży: 116 111 

 Telefon dla Rodziców i Nauczycieli: 800 100 100. 


