
Jak ograniczyć lęk dziecka przed koronowirusem? 

 

 Naturalną reakcją w obliczu panującej pandemii jest obawa przed zarażeniem 

koronowirusem,, przed przed cierpieniem związanym z chorowaniem, izolacją, przed utratą 

bliskich, przed śmiercią, strach o bliskich w obliczu naszej choroby itd. Lęk może objawiać się 

bezpośrednio w postaci przykrego przeżycia, któremu mogą również towarzyszyć inne uczucia 

– smutek, złość (np. na tych którzy beztrosko nie stosują się do panujących zasad); będzie także 

wpływać na nasze ciało, dając z jego strony szereg objawów np. przyspieszenie akcji serca, 

pocenie się, zaburzenia apetytu itd. Pozostajemy więc w sytuacji trudnej, z którą musimy się 

mierzyć. Mamy za sobą doświadczenie życiowe, większą świadomość i rozleglejszą wiedzę niż 

nasze dzieci, które w taki lub inny sposób również są świadome powagi sytuacji, a jeżeli nie, 

to z pewnością wyczuwają atmosferę napięcia, która większości z nas towarzyszy. Istotne jest 

również, że do końca nie wiadomo jaką wiedzą dysponują nasze dzieci i w jaki sposób ją 

integrują. W związku z tym nie ma sensu ukrywać zagrożenia, możemy jednak zwiększyć 

poczucie bezpieczeństwa po pierwsze poprzez rzetelną informację na temat choroby, 

dostosowaną do możliwości poznawczych dziecka. W przekazie powinny znaleźć się 

informacje pozytywne – że dzieci rzadko chorują, że infekcję mogą przechodzić bezobjawowo 

lub w postaci lekkiego przeziębienia, że większość ludzi wyzdrowieje, że naukowcy 

intensywnie pracują nad lekarstwem na chorobę, że pojawiły się środki łagodzące objawy 

i ograniczające postęp i skutki choroby, że cały sztab ludzi pracuje żeby chory miał dostęp do 

leczenia i środków medycznych, a przede wszystkim informacje, że odpowiednie postępowanie 

może znacząco zmniejszyć możliwość zakażenia. Spróbujmy razem rozważyć – co przemawia 

za tym, że zachorujemy lub że już zachorowaliśmy, a co za tym, że jest (lub będzie) odwrotnie. 

Oszacujmy oba prawdopodobieństwa. Wskażmy, że jeśli stosujemy się do izolacji, szansa na 

zachorowanie jest prawie zerowa. Zwróćmy uwagę, że epidemia minie i że w Chinach spadła 

znacząco ilość zachorowań. Uwagę dziecka należy przekierować na przedstawienie 

algorytmu postępowania w celu ochrony naszego zdrowia i życia oraz życia i zdrowia 

innych. Możemy na przykład wyjaśnić potrzebę izolacji od innych, przećwiczyć z dzieckiem 

właściwą metodę mycia rąk itp. Ważne jest, żeby uświadomić również dziecku, że mogę coś 

zrobić dla innych i że ma to sens – jeśli stosuję się do procedur. Dziecko powinno uzyskać 

poczucie, że nie jesteśmy całkiem bezradni wobec zagrożenia. Bardzo ważna jest kontrola nad 

dostępem do środków masowego przekazu, które nie zawsze podają rzetelne informacje lub 

podsycają atmosferę strachu i napięcia. Powinniśmy ograniczyć odsłuchiwanie informacji do 

pozyskania wyłącznie niezbędnej wiedzy. Przeznaczyć ściśle określony czas na zamartwianie 

się, by nie podsycać lęku. Zorganizujmy dziecku konstruktywnie czas, zadbajmy o relaks 

dziecka. Spróbujmy pobyć z dzieckiem, posłuchać go, porozmawiać, przytulić, „powygłupiać 

się”. Podsuńmy pomysł na zabawę, zorganizujmy trening fizyczny, nastawmy pogodną muzykę 

lub dostępne w sieci treningi relaksacyjne dla dzieci, wymyślmy wspólne zajęcia np. pieczenie, 

gotowanie, oglądanie zdjęć rodzinnych; rozbudźmy jakieś nowe zainteresowania, obejrzyjmy 

pogodny film. Wreszcie pamiętajmy, że jesteśmy dla dziecka wzorem zachowania, 

pamiętajmy, że sami mamy wybór czy koncentrujemy uwagę na możliwości zakażenia, na 

zagrożeniach czy na prawdopodobieństwie zachorowania, czy dbamy o własną higienę 

psychiczną, podsycamy własny lęk czy minimalizujemy własne obawy. 


