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Racjonalizacja stresu. 

Jak wybrać rzetelną informację, spośród lawiny w mediach, na temat choroby 

COVID-19? 

 

Stres. Stres towarzyszy nam zawsze, w mniejszym, bądź większym stopniu. 

Może być budujący, albo destrukcyjny. Jednakże w obliczu przedłużającej się 

izolacji, zmiany trybu życia, rzeczywistości, może być prawdziwie wysoki. Wśród 

objawów stresu związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają m.in. 

występowanie nasilonych obaw i lęków o własne zdrowie i zdrowie swoich 

najbliższych. Pojawiają się problemy ze snem, koncentracją uwagi, smutek, 

nadmierna drażliwość,unikanie obowiązków szkolnych, jak również aktywności, które 

w przeszłości sprawiały radość.Reakcja dzieci i nastolatków zależy w dużym stopniu 

od tego, jak zachowują się dorośli w ich otoczeniu.  

 

Rodzicu, jeśli reagujesz ze spokojem i pewnością, to będziesz wsparciem dla 

swoich dzieci. Dlatego tak ważne jest, by opierać się na sprawdzonych 



informacjach na tematwirusa.Powinniśmy też starać się podejmować aktywności, 

które nas rozluźniają i sprawiają nam przyjemność(pisałyśmy o tym, przy okazji 

„relaksacji”).Planowanie, dobra komunikacja, motywacja, to części składowe, 

które pomogą nam w przetrwaniu tego wyjątkowego, trudnego czasu - dla 

przypomnienia odsyłamy do naszych wcześniejszych opracowań. 

 

1.Nadmiar informacji – nie daj się. 

 

Aby pomóc sobiei najbliższym w radzeniu sobie ze stresem wywołanym pandemią, 

powinniśmy robić sobie przerwy od oglądania, czytania czy słuchania nowych 

informacji na temat pandemii w mediach, również społecznościowych. Ciągłe 

skupianie się na tym problemie może nasilać niepokój, wsłuchiwanie się w każdą 

nową informację może powodować „nakręcanie” siebie i bliskich. Dlatego należy 

wybrać swój ulubiony program informacyjny, słuchać wiadomości o określonej porze, 

np.podczas wydania wieczornego, w ramach podsumowania informacji dnia. 

2.Dezinformacja, czyli fake news. 

Fake news - czyli informacja nieprawdziwa. Jak wynika z badań, z taką fałszywą 

informacją spotyka się na co dzień nawet połowa polskich internautów. Regularnie 

spotykamy się również z trollingiem, czyli działaniami polegającymi na publikowaniu 

komentarzy, wiadomości i komunikatów, których celem jest wywołaniekłótni, czy też 

zamieszania. Jak wszyscy wiemy, możemy paść ofiarą oszustwa poprzez styczność 

z fałszywymi kontami w serwisach społecznościowych i ze zmanipulowanymi lub w 

całości sfabrykowanymi zdjęciami, przedstawiającymi wydarzenia niemające 

pokrycia w rzeczywistości.  

 

➢ Zatem, jak radzić sobie z fake newsami, które teraz,w tym trudnym dla 

nas czasie, pojawiają się niestety także na temat koronawirusa? 

 

➢ Zatem, jak wybrać, jak weryfikować, spośród tylu sprzecznych informacji 

te właściwe? 

 

Warto korzystać ze sprawdzonych stron www. W tym, między innymi, komunikatów 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Najświeższe informacje na temat sytuacji 



epidemiologicznej panującej obecnie w naszym kraju zamieszczane są regularnie na 

stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

 

Ale my polecamy dzisiaj specjalny portal  

unicef-koronawirus.pl, 

który stanowi wiarygodne źródło informacji dla 

wszystkich, którzy szukają wiedzy na temat koronawirusa i 

wywoływanej przez niego choroby COVID-19. Na stronie 

znajdują się także praktyczne porady dla rodziców, 

nauczycieli i uczniów o tym, jak radzić sobie w czasie 

pandemii. 

  

 

 
Z pozdrowieniami i życzeniami – 

 spokoju, cierpliwości i wytrwałości, 

Anna Wajman i Regina Panaś. 

https://gis.gov.pl/
http://www.unicef-koronawirus.pl/

