
Psihološke reakcije ob epidemiji: 

 

Psihološki dejavniki igrajo pomembno vlogo pri 

tem, kako se skupnost odzove za bolezen in vpliva 

na njeno življenje. 

 

Nekateri ljudje podcenjujejo nevarnost COVID-19. 

Mislijo, da je nevarnost precenjena. Posledično ne 

skrbijo za higieno rok, v primeru bolezni ne ostanejo 

doma. Taka vedenja vplivajo na širjenje okužbe.  

 

Drugi ljudje pa nevarnost COVID-19 precenjujejo. 

Taki ljudje postanejo zelo tesnobni in močno skrbijo 

za lastno varnost. Lahko razvijejo strah pred tujci, 

nosijo zaščitne maske brez indikacije, lahko kopičijo 

zaloge hrane in druge potrebščine. Strah pa je (tako 

kot virus) lahko nalezljiv.  

 

Ob pojavu virusa so se pojavile tudi spremembe pri 

stikih z ljudmi, dnevni rutini, finančne skrbi, skrbi za 

svoje zdravje in zdravje bližnjih. Povsem normalno 

je, da se poleg strahu v tem obdobju pojavijo tudi 

zaskrbljenost, potrtost in dolgčas, jeza in 

razdražljivost. Tisti, ki okužbo prebolevajo ali so jo 

že preboleli, pa se lahko počutijo stigmatizirane.  

 

Nekaj napotkov za spoprijemanje s psihično stisko 

 

Vnaprej načrtujte preživljanje svojega časa: ustvarite 

dnevno rutino in ji sledite. Rutina in predvidljivost nam 

pomagata vzdrževati občutek reda in smisla ter nadzora 

nad situacijo. Vključite dnevne aktivnosti, npr. delo, 

učenje, telesno vadbo, skrb za zdravo prehrano, skrb za 

hišne ljubljenčke... 

 

Omejite spremljanje novic na najnujnejše in najbolj 

zanesljive vire informacij: nikakor ni potrebno ves čas 

slediti medijem, družbenim omrežjem in ostalim virom 

informacij ter se ukvarjati samo s COVID-19. Dovolj je, 

da nove informacije preverite nekaj krat (3x) dnevno ali 

gledate ene od televizijskih novic. Ne bodite pa stalno 

dejavni na spletu in ne imejte ves čas prižganega 

televizijskega kanala z novicami.  

 

Ostanite povezani z bližnjimi preko 

telekomunikacijskih sredstev: uporabljajte telefonske 

pogovore, sms sporočila in družbena omrežja za to, da 

ostajate v stiku s svojimi najbližjimi. 

 

Vzdržujte zdrav življenjski slog: poskrbite za zadostno 

količino spanja, uravnoteženo prehrano in telesno 

dejavnost, seveda v skladu s priporočili stroke. Izogibajte 

se alkoholu in drugim psihoaktivnim snovem. 

 

Psihološke strategije za obvladovanje stresa v kriznih 

razmerah: 

 Zamotite se s prijetnimi aktivnostmi 

 Določite si čas za zaskrbljenost 

 Uporabljajte tehnike sproščanja 

 

Kako otrokom predstaviti COVID-19? 

 

1. Ne bojte se pogovorov z otroki o virusu. Tako ali 

tako že nekaj vedo. Njihove stiske in strahovi so 

posledica negotovosti in nezadostnih ali napačnih 

informacij.  

2. Spodbudite otroke, da vam povejo, kaj o virusu in 

trenutni situaciji že vedo, kaj so slišali in kaj jih 

zanima. 

3. Pogovore z otroki prilagodite njihovi starosti. 

4. Upoštevajte, kaj otroci že vejo o drugih boleznih in 

kakšne izkušnje imajo z njimi (npr. da ob bolezni 

ostanemo doma, da se pozdravimo in da bolezni ne 

prenašamo na druge ljudi). 

5. Dovolite otrokom, da vas sprašujejo in 

odgovarjajte na njihova vprašanja. 

6. Prisluhnite njihovim skrbem in strahovom. 

7. Otrokom zagotovite, da si vsi prizadevamo, da bi 

zagotovili varnost in zdravje. 

8. Tudi v času, ko so otroci zaradi zaprtja vrtcev in 

šol doma, vzdržujte vsakdanje rutine in poskrbite 

za zdravo prehrano in dovolj spanja. 

9. Otroke poučujte, kako lahko sami prispevajo k 

zdravju in varnosti. 

10. Naj se življenje in pogovori z otrokom ne 

osredotočajo samo na virus.  

 

 


