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Introducere

• Inevitabil, împreună cu noul virus, s-a răspândit și frica 
pentru acesta. Un context atât de rar precum pandemia 
virusului COVID-19 și izolarea la care suntem nevoiți să 
recurgem pentru a ne proteja pot fi însoțite, la unii dintre 
noi, de nivele ridicate de incertitudine, nesiguranță și stres. 

• Cercetările arată că stresul psihologic afectează sistemul 
imunitar și crește riscul infecțiilor. De asemenea, persoanele 
care sunt expuse stresului tind să se angajeze în 
comportamente care slăbesc organismul, precum: fumatul, 
consumul de alcool, scăderea calității somnului etc.

• Așadar, ce am putea face fiecare pentru a gestiona propriul 
nivel de stres provocat de virusul COVID-19? 

http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/iuatld/10273719/v14n2/s4.pdf?expires=1584906536&id=0000&titleid=3764&checksum=EB733A0B194FD1E0F1471E36ED99FA41


1. Acceptare și conștientizare

• Stresul este un răspuns psihologic normal în situațiile percepute ca 
fiind „neobișnuite” în raport cu trăirile zilnice rutiniere. Fiind un 
răspuns normal, primul pas în gestionarea acestuia este să nu 
desconsiderăm senzațiile de stres privindu-le ca pe ceva ce „nu ar 
trebui să fie”. 

• Din contra, stresul ne ajută să ne mobilizăm și ne poate determina 
să facem un pas în plus pentru a ne proteja (să ne spălăm încă 
odată pe mâini, să purtăm masca de protecție etc.). 

• Totodată, este important să nu lăsăm stresul să ne copleșească. 
Este important și să conștientizăm faptul că suntem stresați. 

https://goodthinkinc.com/wp-content/uploads/CrumSaloveyAchor_RethinkingStress_JPSP2013.pdf


• Uneori tindem să negăm starea de stres, însă 
prin observarea și conștientizarea felului în care 
ne simțim și ne manifestăm, atunci când suntem 
stresați, ne putem face o imagine mai clară 
asupra aspectelor care pot fi îmbunătățite. 

• Indicatori ai stresului pe care îi puteți urmări 
sunt: îngrijorarea, dificultatea de concentrare, 
schimbări frecvente ale dispoziției, iritabilitatea, 
dificultatea de a te relaxa, insomnii sau 
hipersomnii, sentimentul de a fi copleșit sau lipsit 
de puteri, dificultatea de a lua decizii, ș.a.



2. Informați-vă

• Urmărirea actualităților cu privire la cursul evoluției 
virusului poate scădea senzația de incertitudine cu privire 
la cursul prezent al pandemiei și evoluția viitoare a 
evenimentelor. 

• Însă, este recomandat să fim selectivi cu sursele de 
informații pe care le consultăm. 

• Uneori articolele de presă sau știri TV tind să exagereze 
sau să altereze informațiile pe care le împărtășesc cu 
publicul pentru a părea mai interesante. Astfel de ajustări 
pot fi „dăunătoare” pentru starea cititorului/auditorului.



• Din acest motiv, încercați să evitați sursele care 
exagerează informațiile (din dorința de 
senzațional!), și urmăriți surse mai reci dar 
credibile, care au grijă de lucrurile pe care le 
transmit publicului, cum ar fi Organizația 
Mondială a Sănătății, Centrul European pentru 
Prevenirea și Controlul Bolilor sau Institutul 
Național de Sănătate Publică România.

• Aceste organizații postează regulat cele mai 
recente informații despre evoluția virusului și 
despre cum să ne protejăm.

https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.cnscbt.ro/


3. Puneți accent pe ceea ce puteți controla

• Psihologii a căror muncă constă în ai ajuta pe 
oamenii să-și gestioneze stresul recomandă 
observarea cauzelor stresului și gruparea 
acestora în trei categorii: 

• 1) Cele care au o soluție practică; 

• 2) Cele care se vor ameliora singure cu timpul; 

• 3) Cele în privința cărora nu putem face nimic. 

https://www.researchgate.net/publication/317169875_Practical_Stress_Management_A_Comprehensive_Workbook_7th_edition_2017


• În cazul de față nu avem control direct asupra 
cauzei primare a răspândirii virusului, însă putem 
fi atenți la cât de des ne spălăm pe mâini și la 
distanța fizică pe care o avem față de oameni.

• Prin aceste măsuri simple ne vom proteja atât 
de virus, cât și de stresul provocat de acesta –
știind că am făcut ceea ce ține de noi pentru a ne 
proteja.



Recomandări - 1

a). Mâncați sănătos:

• Studiile arată că felul în care ne alimentăm are impact 
asupra stării noastre de spirit. Vă puteți proteja felul în 
care vă simțiți prin faptul că îi asigurați organismului 
resursele necesare pentru a lupta cu stresul.

b). Monitorizați consumul de alcool și tutun:

• Chiar dacă aceste sunt privite de multe ori ca măsuri de 
reducere a stresului pe moment, de multe ori efectele 
pe termen mediu pot fi inverse.

c). Să aveți un somn odihnitor.

https://pdfs.semanticscholar.org/2de9/42e2bef16e2ae5462c71dee9da44c2356000.pdf?_ga=2.44033061.1242982858.1584925220-282924311.1575967192
http://www.ias.org.uk/What-we-do/Alcohol-Alert/Issue-1-2006/Self-medication-with-alcohol.aspx
https://www.mentalhealth.org.uk/publications/how-sleep-better


Recomandări 2
d). Faceți exerciții fizice: 

• Activitățile fizice determină secreția de endorfine –
hormonii responsabili atunci când spunem că „ne simțim 
bine” și de care am putea duce lipsă în contextul izolării. 
O simplă plimbare sau practicarea de exerciții fizice de 
bază pot avea un impact pozitiv asupra stării emoționale.

e). Interacționați cu ceilalți:

• Contactul față în față a fost redus din măsuri obiective, 
dar internetul și telefonul ne pot ajuta să păstrăm 
legătura cu cei dragi și chiar să ne desfășurăm activitatea 
de predare/învățare!

• Încercați ca tematica virusului să nu copleșească pe 
deplin conversațiile pe care le aveți.

https://www.dovepress.com/the-mental-health-benefits-of-regular-physical-activity-and-its-role-i-peer-reviewed-fulltext-article-NRR


Recomandări 3
f). Organizați-vă timpul de lucru cât mai bine și bucurati-vă de 
activitatea de predare / învățare. Este o oportunitate de a ne 
menține sănătatea mentală!

g) Oferiți-vă timp și pentru relaxare:

• Mențineți echilibrul dintre responsabilitatea pentru alții și 
responsabilitate pentru voi și prioritizați grija pentru voi 
înșivă.

h) Cereți ajutor atunci când simțiți că sunteți triști și neliniștiți 
sau simțiti că îngrijorarea vă copleșește! 

Apelați gratuit numărul de telefon al Grupului de suport 
psihologic pentru comunitatea UVT: 0790 476 695, ce este 
activ de luni pânî vineri, de la ora 10.00-16.00 sau ne puteți 
scrie pe WhatsApp.

Sănătate și spor în toate!


