
 

Epidemia koronawirusa kryzysem sytuacyjnym... 

 W obliczu niepokojących wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa na świecie 

i w Polsce, poziom niepokoju i lęku u przeciętnego obywatela naszego kraju z pewnością uległ 

zwiększeniu. Sytuacja kryzysowa uniemożliwiła zarówno dzieciom, jak i wielu dorosłym realizację 

swoich dotychczasowych zadań życiowych i wymusiła ich reorganizację. Taką sytuację bez wątpienia 

można nazwać kryzysem. 

 Definicji kryzysu jest wiele. Jedna z nich określa kryzys jako „osobiste trudności bądź 

sytuacje, które odbierają zdolność działania i uniemożliwiają kontrolowanie własnego życia” (za: 

Richard K. James, Burl E. Gilliland). Literatura podaje, że w obliczu kryzysu człowiek może 

przyjmować różne postawy. Reakcje, jakich doświadczamy różnią się również poziomem nasilenia. 

 U dzieci w młodszym wieku szkolnym (około 5-11 rok życia), które doświadczają kryzysu 

(w tym przypadku sytuacyjnego) można zaobserwować np.: niepokój, drażliwość, płaczliwość, 

nasilenie lęków rozwojowych (np. przed ciemnością), zwiększoną potrzebę bliskości (chęć 

przytulania się), brak motywacji do nauki. 

 U uczniów w okresie wczesnej adolescencji (około 11-14 rok życia), poza wymienionymi już 

wcześniej reakcjami należy wskazać między innymi: zaburzenia snu, brak apetytu bądź jego nasilenie, 

objawy somatyczne (bóle głowy i inne), złość, wzrost zachowań buntowniczych. 

 

Każda osoba doświadczająca kryzysu potrzebuje wsparcia i pomocy ze strony innych celem 

przywrócenia równowagi psychicznej. 

  Drogi Rodzicu! Zdrowie psychiczne Twojego dziecka jest bardzo ważne. 

 Podejmuj właściwe kroki! 

-obserwuj nie tylko stan zdrowia fizycznego, ale również jego stan emocjonalny 

-stwarzaj okazje do odreagowania emocji Twojego dziecka (wspólna rozmowa, brak ujawniania 

osobistych lęków w bezpośredniej obecności dziecka, zachowanie spokoju, postawa akceptująca 

pozbawiona wyśmiewania i krytyki poglądów Twojego dziecka) 

-ustal wspólny plan działania/plan dnia (Jak miło, aktywnie i korzystnie spędzić ten czas 

przestrzegając zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego?) 

-postępuj konsekwentnie, określaj granice (kwarantanna to nie okres samowoli dziecka), angażuj 



dziecko w podstawowe obowiązki domowe, określ czas korzystania z urządzeń elektronicznych 

 

 Kryzysy już niejednokrotnie występowały na przestrzeni lat. Wykorzystajmy ten czas 

najlepiej jak potrafimy – poprawa relacji rodzinnych, brak codziennego pędu –  by z dystansem 

spojrzeć na to, co w życiu najważniejsze. 

 

Ewa Wójcik, psycholog szkolny 
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GDZIE PONADTO SZUKAĆ (BEZPŁATNEGO) WSPARCIA ? 

 

 

Dorośli: 

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA DLA DOROSŁYCH  

(od poniedziałku do niedzieli w godz. 14-22, z wyjątkiem dni świątecznych)  

tel. 116 123 

 

Dorośli i dzieci: 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – czynny całą dobę (24h)   

tel. 116 111  

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – czynny całą dobę (24h) 

tel. 800 70 22 22 

 

 

 

 


