
 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI - JAK OSWOIĆ LĘK PRZED KORONAWIRUSEM? 
 

Każdego dnia napływają do nas nowe dane o zakażeniach koronawirusem, a pandemia stała się częstym 

tematem rozmów w pracy, w sklepie i w domu. Dla jednych jest to temat, jak każdy inny, ale niektórzy mogą odczuwać 

w związku z obecną sytuacją narastający lęk, który utrudnia im wykonywanie codziennych obowiązków i odbiera 

radość z dotychczasowych przyjemności.  

Aby móc ochronić dziecko przed nadmiernym stresem, dorosły musi zadbać przede wszystkim o swoje 

poczucie bezpieczeństwa i stabilność emocjonalną. Tylko spokojni rodzice przekażą spokój swojemu dziecku i nauczą 

je przezwyciężać strach i lęki. Jeśli dorosły jest napędzany niepokojem, nieświadomie dzieli to napięcie z dzieckiem. 

Poniższy schemat jest przeznaczony dla osób, które czują, że lęk przejmuje nad nimi kontrolę, że straciły 

poczucie bezpieczeństwa. Polega na tym, że odpowiadamy sobie na pytania zawarte w kolejnych krokach (wszystkich 

czterech) za każdym razem, gdy czujemy rosnący niepokój. Kierujemy swoją uwagę na formułowanie myśli, co już 

samo w sobie obniża poziom napięcia, a dodatkowo opracowujemy własny plan działania w sytuacji kryzysowej, co 

oswaja lęk i zwiększa poczucie kontroli. Schemat opiera się na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej. 

UWAGA: Jeśli Twój lęk utrzymuje się przez dłuższy czas na wysokim poziomie – zgłoś się do specjalisty, który pomoże 

Ci znaleźć indywidualne rozwiązanie.    

                                                                                                                                                                             

 

                                                                               

 

KROK 1  Jakie są zalecenia specjalistów w kwestii zapobiegania zakażeniu? →  

dystans, dezynfekcja, maseczki, częste mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, unikanie skupisk ludzi 

KROK 2 Które z nich stosuję ja i moi najbliżsi? →  

… 

KROK 3 Jakie symptomy mogę uznać za niepokojące? →  

gorączka, kaszel, duszności, utrata smaku i węchu, bóle mięśni, znaczne osłabienie 

KROK 4 Co zrobię w przypadku wystąpienia tych symptomów? →  

zadzwonię do … , … , … ; sprawdzę … ;  zgłoszę się do … ; przygotuję … ; odwołam … ; inne …  
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