
Jak zachować zdrowie psychiczne w czasie kwarantanny? 

 

Znaleźliśmy się w sytuacji nadzwyczajnej, takiej, której nikt nigdy  

z nas się nie spodziewał. To niewątpliwie budzi w nas negatywne, trudne  

do zaakceptowania emocje. Pewnego rodzaju refleksja, jak to wszystko,  

co dzieje się dookoła nas, działa na nas z punktu widzenia psychologicznego 

oraz jak zachować względny spokój, może pomóc nam w tym trudnym dla 

nas wszystkich okresie.  

„Badania psychologiczne prowadzone nad zagadnieniem kwarantanny 

pokazują, że sytuacja ta ma znaczące i negatywne konsekwencje dla naszej 

psychiki: strach, gniew i natrętne myśli (Brooks i współpracownicy, 2020)” –  

pisze prof. Dyregrov. „Czynnikami stresowymi w tej sytuacji są nuda, 

dezinformacja, problemy z dostępem do artykułów gospodarstwa domowego, 

straty finansowe i poczucie piętna”.  

Zamykanie szkół, instytucji kulturalnych, niektórych zakładów pracy, 

nakazy zostania w domu, powodują, że budzi się w nas lęk i obawa.  

Sytuacja jest niecodzienna – mamy przecież pandemię. Gdybyśmy pozostali 

niewzruszeni, to dopiero byłoby dziwne i niepokojące. Lęk jest naturalny  

i do pewnego poziomu nam sprzyja, bo działa mobilizująco. Ta reakcja 

organizmu, choć nieprzyjemna, jest racjonalna. Sprawia, że podejmujemy 

wszelkie działania mające na celu go zmniejszyć.  Dlatego z jednej strony 

powinniśmy zaakceptować nasz lęk, a z drugiej pracować nad nim, żeby nie 

przejmował nad nami kontroli. Najlepiej działać metodycznie, np. ograniczając 

źródła niepokoju takie jak sensacyjne doniesienia medialne albo stosując się  

do instrukcji – regularnie myjąc ręce, ograniczając kontakty czy dbając  

o odporność.  

Taką naszą psychiczną równowagę narusza też to, że nagle straciliśmy 

kontrolę nad swoim życiem, nad swoimi dotychczasowymi działaniami, 

ponieważ nie możemy tak jak do tej pory chodzić do pracy, chodzić do szkoły, 



po tych obowiązkach zajmować się czasem wolnym, spotykając  

się ze znajomymi, nie wolno nam wychodzić na zakupy do galerii, czy iść do 

kina itp. Każda zmiana, nawet ta pozytywna, może powodować stres, naruszać 

naszą równowagę psychiczną. Dodatkowo trudno jest nam zaakceptować 

zmiany nagłe, niezaplanowane, gdy nie mamy na nie wpływu. Ludzka natura 

jest taka, że bardzo lubimy mieć wpływ, kontrolę nad swoim życiem i wtedy 

czujemy się bezpiecznie.  

Dlatego warto w takiej sytuacji, gdy zadziało się coś nieprzewidzialnego, 

taką kontrolę mimo wszystko odnaleźć, czyli zastanowić się, na co mamy 

wpływ, a na co tego wpływu nie mamy. Nie mamy wpływu na to, że wirus się 

pojawił, że zamknięto szkoły, że nie możemy wyjechać z kraju, natomiast mamy 

wpływ na to, że będziemy podejmować wszelkie środki ostrożności,  

zostaniemy w domu, będziemy myć częściej ręce i dezynfekować je.  

Mamy wpływ na to, że zamiast spotkać się z przyjaciółmi, tak jak do tej pory, 

umówimy się z nimi na skype, porozmawiamy, patrząc na siebie przez ekran 

monitora. Chodzi o wyrobienie w sobie takiego poczucia: robię wszystko,  

co w mojej mocy, żeby być zdrowa/y, więc jestem okej.  

To przywraca poczucie kontroli, co pomaga obniżyć poziom lęku, wobec tak 

trudnej sytuacji, w której jest wiele niewiadomych. 

 Warto spojrzeć, zatem teraz na obecną sytuację z dystansu. Czy wiemy, 

jak rozwinie się epidemia? Nie. Czy możemy jakoś na nią wpłynąć?  

Tak, stosując się do zaleceń. To jest minimalizowanie ryzyka i przejęcie 

inicjatywy. Odzyskujemy dzięki temu jakąś małą sprawczość. Mamy realny 

wpływ na siebie i najbliższe otoczenie. Działamy. 

Aktualnie, kiedy możemy teraz spędzić ze sobą dużo więcej czasu,  

z uwagi na fakt, iż znaczna cześć dorosłych pracuje zdalnie, a dzieci nie chodzą 

do szkoły, zrezygnowały z dodatkowych zajęć, takie przebywanie  

z najbliższymi może być szansą, ale i pewnego rodzaju zagrożeniem dla naszych 

relacji rodzinnych. Może zdarzyć się tak, że trochę nie wiemy, jak ze sobą 



funkcjonować. To przebywanie ze sobą też niesie konieczność wprowadzenia 

pewnych nowych zasad, a właściwie pewnych sposobów funkcjonowania.  

Może na czas pracy zdalnej, nauki, warto ustalić jakieś godziny, w których nie 

chcemy, aby ktoś nam przeszkadzał. Ponadto można ustalić z członkami 

rodziny, kiedy spędzamy czas razem, a kiedy osobno. Niestety czasem może 

okazać się także, że nie wiemy jak ze sobą rozmawiać, bo do tej pory nasze 

rozmowy ograniczyły się do suchych komunikatów związanych  

z codziennością, np. Jak w pracy? Jak w szkole? I nagle okazuje się, że jak 

spędzamy, ze sobą więcej czasu to nie wiemy, o czym tak właściwie rozmawiać. 

Dlatego warto wykorzystać ten czas na odbudowę relacji i takie ważne 

rozmowy, na które być może do tej pory nie mieliśmy czasu.  

Okoliczności są trudne, bo nie możemy wyjść z domu, ale niesie to nowe 

szanse. Jeśli zadamy sobie pytania: Na co mamy ochotę? Jak możemy sprawić 

sobie przyjemność? Co do tej pory zaniedbywaliśmy? Może się okazać, że nie 

tylko przekierujemy myśli na inny temat, ale zrobimy coś pozytywnego.  

To może być rodzinny obiad, wspólna nauka, oglądanie filmów, granie w gry 

planszowe albo gimnastyka. Może się okazać, że ten trudny czas będzie twórczy 

i rozwojowy, pomimo tego, co się wydarzy na zewnątrz. 

Szerzenie się pandemii COVID-19 może być bardzo stresujące dla 

wielu osób, podkreślają specjaliści z Centrów Prewencji i Kontroli Chorób 

(CDC) na stronie internetowej instytucji. Strach i obawy przed chorobą 

mogą przytłaczać zarówno dorosłych, jak i dla dzieci. Dlatego tak ważna 

jest znajomość sposobów radzenia sobie z tym obciążeniem.   

 

1. Pamiętaj, że pełnisz służbę dla społeczeństwa zagrożonego koronawirusem.  

Sens kwarantanny: to nie kara, ale coś, co robisz dla innych i siebie 

samego. „Wykazujesz zbiorową odpowiedzialność społeczną poprzez swoje 

altruistyczne działania” – dodaje psycholog Dyregrov. Tłumaczy on też,  

że właśnie taki sposób myślenia o epidemii i przymusie odosobnienia pozwala 



zachować szacunek do samego siebie i zapobiec poczuciu bycia napiętnowanym 

i osaczonym. A to jest kluczowe, by na czas epidemii nie odcisnął się 

negatywnie na naszej psychice. 

 

2. Bądź aktywny,  planuj.  

Specjaliści podkreślają, że dobrze jest też trzymać się dotychczasowej 

rutyny, jeśli chodzi o codzienne aktywności, a w sytuacji, gdy zamknięte zostają 

szkoły stworzyć nowy schemat dnia obejmujący naukę oraz czas wolny.  

Być może wykorzystasz go na nadrobienie wszelkich zaległości czy to w nauce 

czy w obowiązkach domowych, a może uda Ci się przeznaczyć go na rozwój 

zainteresowań? Procedury są tym, co w tych trudnych czasach pozwala 

zachować higienę psychiczną i nie popaść w apatię. „Działania, rutyna i plan to 

elementy, które nadają kształt i sens naszym dniom, dają poczucie 

przewidywalności i pozwalają ustrzec się od zniechęcenia i poczucia 

bezradności” – pisze prof. Dyregrov.  

 

3. W czasach koronawirusa kontakty społeczne są ważne.  

Specjaliści podkreślają, że warto porozmawiać z osobami, do których 

mamy zaufanie o swoich obawach i emocjach. Jeśli stres istotnie zakłóca nasze 

codzienne aktywności przez kolejne dni, warto poradzić się psychologa lub 

lekarza. Dzielenie się z innymi sprawdzonymi informacjami na temat wirusa  

i epidemii COVID-19 (a nie plotkami) pozwoli lepiej ocenić, jakie zagrożenie 

stanowi on dla nas samych i naszych bliskich, a przez to może złagodzić stres. 

Nie możemy być blisko fizycznie, ale mamy możliwość bezpiecznego kontaktu 

dzięki technologii. Możemy zadzwonić, zapytać bliskiej osoby, jak się czuje,  

jak sobie radzi. A może porozmawiamy o czymś zupełnie innym. To jest czas,  

w którym każda wspólnotowość, życzliwość i troska, nawet, jeśli nie będzie to 

kontakt twarzą w twarz, okażą się bardzo wspierające.  

–  pisze prof. Dyregrov. 



 

4. Przejmij kontrolę nad niepokojącymi myślami.  

Psycholog przekonuje, że pełne niepokoju myśli o epidemii koronawirusa  

i stanie własnego zdrowia są czymś normalnym. „Jeśli takie myśli zajmują dużo 

miejsca, możesz spróbować je lepiej kontrolować” – zachęca. 

 „Oglądaj filmy lub seriale, rozwiązuj krzyżówki albo gry logiczne takie, jak 

sudoku. Korzystaj z komunikatorów, by rozmawiać z ludźmi i nie dopuść, by 

koronawirus był głównym tematem waszych pogawędek” – radzi Dyregrov. 

Powinniśmy też starać się podejmować aktywności, które nas rozluźniają  

i sprawiają nam przyjemność. 

 

5. Wystarczy kilka informacji na temat koronawirusa dziennie.  

Ostatnia rada dotyczy ograniczenia informacji na temat koronawirusa, 

które w ostatnich dniach płyną do nas wszelkimi możliwymi kanałami.  

Profesor radzi więc, by nie śledzić nieustannie liczby zakażonych i zmarłych. 

„Zbytnie spędzanie czasu na oglądaniu lub czytaniu wiadomości wpływa na nas 

negatywnie. Jeśli będziesz chronić się przed ciągłym sprawdzaniem mediów pod 

kątem wiadomości o wirusie, łatwiej ci będzie zachować spokój” – zachęca. 

Ciągłe skupianie się tym problemie może nasilać niepokój. Warto też zadbać  

o siebie i swoje ciało –  dobrze jest spożywać zdrowe, zbilansowane posiłki, 

wykonywać regularne ćwiczenia oraz wysypiać się.  

 

Ewa Bujak - pedagog  

Izabela Pydyś – psycholog  
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