Ogólne zasady
postępowania

5. Okaż życzliwość, mów łagodnie i spokojnie, ale
bądź pewny siebie – swoją postawą dodasz
innym siły i wiary.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ludzie mierzący się z epidemią mogą
przeżywać intensywne emocje strachu,
niepewności, obaw o przyszłość i los
bliskich. Dlatego:

6. Dostosuj komunikat do odbiorcy np. dziecka,
osoby starszej lub niepełnosprawnej. Każdy z
nich inaczej rozumie i przeżywa obecną sytuację.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Unikaj krytykowania:
zjawiskiem

a. wcześniejszego zachowania osób, które

zarażenia wirusem CIVID-19 są bez winy, więc

mają wirusa lub są w okresie kwarantanny –

unikaj myślenia w kategoriach „lepsi – gorsi”.

to tylko im szkodzi a niczego nie zmieni,

1. Pamiętaj,

że

ludzie

dotknięci

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Myśl o człowieku dotkniętym COVID-19 jako:

osób

usiłujących

zaspokajać

nasze

podstawowe potrzeby (w tym edukacyjne) –

„osoba, która leczy się z powodu COVID-19”

dla wszystkich to nowa sytuacja,

„osoba, która wychodzi z COVID-19”,

c.

form

niesienia

pomocy

przez

służby

co w twoim i jego myśleniu zmniejszy piętno

pomocowe, tym bardziej w obecności osób,

błędnej tożsamości i stygmatyzacji.

które

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Utrzymuj kontakt z bliskimi czy znajomymi
będącymi w okresie kwarantanny lub leczącymi
z

powodu

COVID-19

UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI

b. sposobów działania wszystkich instytucji i

„osoba, która ma COVID-19”

się

DLA

(korzystając

z

tej

pomocy potrzebują – to może

wywoływać dodatkowy lęk.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Pamiętaj, aby wspierać swoich bliskich,
kolegów

i

koleżanki
choćby

w

ich

„dobrym

codziennych
słowem”

–

alternatywnych form komunikacji) – sami też

zmaganiach,

byśmy go bardzo potrzebowali.

wzmocnisz ich, a sam zwiększasz swoje szanse

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Odważnie zadawaj pytania na temat
samopoczucia tych osób oraz ich obecnych
potrzeb, a potem słuchaj, unikając przerywania
– może będziesz mógł pomóc, a na pewno kiedy
człowiek mówi, obniża mu się napięcie.

na to, że również uzyskasz wsparcie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Unikaj kojarzenia wirusa z jakąś konkretną
grupą społeczną czy narodowościową –wirus
wpływa tak samo na wszystkich;

Zespół
Psychologiczno – Pedagogiczny

ZPSM w Elblągu

Jak zadbać o siebie
1. Zapewnij sobie bezpieczeństwo :
a.

unikaj bezpośredniego kontaktu z
postronnymi osobami – utrzymuj
odległość ok. 1,5 - 2 m,

Jak zadbać o siebie

Przydatne kontakty

6. Zastanów się, jakie dotychczasowe działania
pomagały ci rozładowywać napięcie i stres –
dostosowanie i korzystanie z tych strategii
może być w obecnej sytuacji bardzo przydatne.



Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b. unikaj spotkań w większych grupach,
c. unikaj alkoholu i innych używek
osłabiających układ odpornościowy,
d. dbaj o higienę – często myj dłonie,
e. zdrowo się odżywiaj,
f. zadbaj o kondycję fizyczną.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Minimalizuj oglądanie, czytanie lub słuchanie
wiadomości na temat sytuacji dot. stanu
epidemii – ich nadmiar niczemu nie służy, a
mimowolnie wywołuje stres i niepokój.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Pogłębiaj swoją wiedzę dotyczącą sytuacji,
korzystając tylko z rzetelnych źródeł zawierających fakty (nie dezinformacje)np.:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.medonet.pl/koronawirus,kategoria.html
…

7. Planuj swój czas zawodowy, ale i wolny
(np. ćw. fizyczne od-do, film od-do, zabawa z

o

W Olsztynie: 603 131 845; 601 861 786;

dziećmi od – do, zajęcia edukacyjne od-do) a

o

W Elblągu 538 286 084,

dzieciom wprowadź większą rutynę - wzmacnia
to poczucie kontroli i bezpieczeństwa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590



Bezpłatne konsultacje z lekarzem

8. Unikaj rozmów na tematy mogące wywoływać
niepokój w obecności dzieci, nieletnich czy
osób silnie pobudzonych – wzmaga to ich
lęk, a to może wywoływać Twój niepokój.

PZU Zdrowie 22 505 11 88


……………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kiedy potrzebujesz wsparcia
psychologicznego:

9. Zdaj sobie sprawę, że masz prawo odczuwać
lęk, niepewność, złości i irytację. Ważne, jak się
zachowujesz w obliczu tych emocji.



10. Miej świadomość, że jesteśmy w sytuacji,

Arkadiusz Deja

która nie jest sprintem – gdzie liczy się

Renata Rachwał

wygrana, tylko maratonem - liczy się wytrwałość
Kontakt przez dziennik elektroniczny

i konsekwencja.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Organizuj sobie, dostosowaną do swoich

odpoczynku.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Pozostań w kontakcie z bliskimi, używając
alternatywnych sposobów komunikacji wykorzystując media społecznościowe.

Zespół psychologiczno – pedagogiczny
ZPSM w Eblągu tj.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Możliwe są również konsultacje online

…………………………………………………………………………………….

potrzeb, odpowiednią ilość oraz formę

Całodobowy tel. Zaufania dla dzieci i
młodzieży - 116111

PAMIĘTAJ:

(wymagane aplikacje Whatsapp, Skype, Discord)

CHRONIĄC INNYCH


CHRONISZ

SIEBIE

Polskie Towarzystwo Psychologiczne –
tel. 730-822-320

POMAGAJĄC INNYM
POMAGASZ SOBIE



Całodobowa infolinia ITAKA –
tel. 800-70-22-22

