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Sziasztok! 

Még mindig a koronavírus a téma. A múlt héten megígértem, hogy most megnézzük / megnézitek, 

milyen lehetőségeink vannak a vírus elleni védekezéssel kapcsolatban, majd átbeszéljük, hogyan lehet 

„átvészelni” az otthoni bezártságot.  

Védekezés lehetőségei: 
Mint sok más betegség esetében, itt is a legjobb védekezés a MEGELŐZÉS! Mindenekelőtt kellő 

körültekintés szükséges! Bízom benne, ezzel különböző hírforrásokból már mindenki tisztában van. 

Szedjétek össze, mik azok a dolgok, melyek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy megelőzzük a 

fertőzést! 

Hogyan vészeljük át a „bezártságot”? 
Egész Európában, így hazánkban is tombol a koronavírus-járvány, amely megfékezésére a kormányok 

egyre szigorúbb intézkedéseket vezetnek be. Sorra zárnak be az üzletek, nincs tanítás, és a 

sportesemények is elmaradnak a következő időszakban. A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei 

tehát igencsak korlátozottak – főleg a családok számára. Mai foglalkozásunkon az otthoni bezártság 

„átvészelését” mentális szempontból vizsgáljuk, elsősorban Rátok kihegyezve. 

Hogyan kerülhető el, hogy az ember magába forduljon? 
Az elszigeteltség (izoláltság) egyértelműen stressz forrás és többfajta negatív érzelem kiváltója lehet, 
ezek pedig bárkinél megjelenhetnek. Erre a stresszre jelentkezhet frusztráltság, félelem, szorongás, 
düh, agresszió, vagy vissza-visszatérő negatív gondolatok, depresszió. Íme, néhány tipp a negatív 
érzelmek enyhítésére: 
 

- Maradjunk aktívak a bezártságban is és tartsuk meg a korábbi rutinjainkat, vagyis lehetőleg 

ugyanúgy fix időben keljünk fel, minta mikor iskolába mentünk, továbbá tartsuk be a 

megszokott étkezési, tisztálkodási, pihenési időpontokat! 

- Tervezzük meg a napirendünket, strukturáljuk az időnket! Jelöljük ki előre a napi teendőinket, 

például szervezzük meg a bevásárlást, rakjunk rendet, javítsuk meg korábban meghibásodott 

tárgyainkat. Esetetekben különösen fontos az iskolában megszokott napirend követése otthon 

is, de azért kisebb engedményeket lehet tenni, például mivel nem kell időt tölteni az iskolába 

utazással, tovább alhattok, ám ettől függetlenül is fix időpontot érdemes kijelölni az ébredésre. 

- Tartsuk fenn a kapcsolatainkat a szeretteinkkel! Használjuk a személyes érintkezés helyett a 

telefont, mobilt, skype-ot. 

- Amiktől biztosan NEM LESZ JOBB: 

Az alkohol, gyógyszer vagy addiktív (függőséget okozó) drogok nem adnak tartós megoldást, 

sőt, egy idő után a kezdeti állapothoz képest rosszabb állapotba fogunk kerülni, nem beszélve 

arról, hogy ha vége lesz a járványnak – és ezzel együtt a bezártságnak is – ezen szerek 

rabjaivá válhatunk.  További negatív hatásai ezeknek a szereknek, hogy a környezetünkbe  
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tartozó személyek pszichés állapotán is csak rontunk velük. 

A parttalan lustálkodás szintén csak az elején jó ötlet, amíg ki nem piheni magát ténylegesen 

az ember. Egy ponton túl – ha túlzásba esünk – újra depressziót generálhat. 

- Mivel felborul a megszokott életrend – ami önmagában is frusztráló – ez fokozott 

alkalmazkodást igényel mindenki részéről, így a felmerülő konfliktusok elsimításakor érdemes 

tudatosítani magunkban, hogy másoknak legalább annyira nehéz ez az új helyzet, mint nekünk. 

Éppen ezért célszerű közös tervet készíteni a napi teendőkre, amiben nemcsak az áll, kinek 

mikor és hogyan kell kivennie a részét a közös feladatokból, hanem mindenki számára 

biztosítva van a „saját idő”, ami félrevonulásra is lehetőséget ad. Persze a tervekből a közös 

szórakozás se maradjon ki! 

 .................................................................................................................................................................... 

KÉRDÉSEK: 
1. Szedjétek össze különböző hírforrásokból (pl.: média, internet, környezeted stb.), mik azok a 

dolgok, melyek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy megelőzzük a fertőzést! 

2. A fenti anyag elolvasása után írj 3 dolgot, amik segítségével „átvészelhetjük” a bezártságot! 
3. A fenti anyag elolvasása után írj 3 okot, amiért nem javasolt / nem jó megoldás a 

tudatmódosító szerek használata a bezártság elviselésére! 
 
A kérdésekre a válaszokat privát messenger üzenet formájában várom (tehát ne a csoportba). 
A lehetőségek: 

a) Ezt a Word dokumentumot lemented, a kérdések után írod a választ, majd ha készen vagy, 

nyugodtan rámenthetsz és visszaküldöd a privát messengeremre a válaszokkal elmentett 

dokumentumot. 

b) Privát üzenet formájában írod a kérdés számát (nem kell az egész kérdést leírni, elég a számát), 

majd utána a választ. Egy üzenetben el lehet küldeni mind a 3 választ, nem kell 3 db üzenet! 

Addig is (és szerintem még utána is egy jó darabig), lehetőleg MINDENKI MARADJON OTTHON!!! 

Jó munkát kívánok! 

Üdv.: Takács tanár úr 

 

 


