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Introducere
În contextul pandemiei COVID-19, este firesc 
să simțim teamă față de acest virus ce a atins 
nivelul comunitar de răspândire în țara 
noastră. În aceste zile, mulți dintre noi trăim 
frica de a ne îmbolnăvi noi sau cineva drag 
nouă. Această stare de neliniște privind 
gradul de răspândire al virusului și efectele 
sale este considerată normală, dacă se 
menține în anumite limite. 

Frica este cea mai importantă emoție umană 
și ei îi datorăm viața. Frica ne mobilizează în 
fața pericolelor și ne face să acționăm prin 
“luptă sau fugă”.



Rolul pozitiv al fricii

Deși frica ne agită și e văzută ca ceva 
înspăimântător, ea are și un rol pozitiv în tot ceea 
ce trăim astăzi! 

Charles Darwin susținea că frica apare atunci 
când simțim un pericol care ne amenință, 
reacția firească fiind de a evita pericolul 
pentru a supraviețui.

Exact asta facem și noi astăzi: ne izolăm ca să 
evităm contractarea virusului. Dar simpla evitare a 
pericolului nu ne scapă de frică de coronavirus, iar 
acest lucru îl simțim și noi în această perioadă. 

Însă, cum putem să gestionăm această teamă 
specifică și să o utilizăm într-un mod benefic?

http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F937.1&viewtype=text&pageseq=1


Se pare că avem un 
avantaj!

Creierul uman este capabil să găsească modalități  
adecvate pentru a face față unui pericol real. În 
contextul pandemiei, un rol cheie îl joacă și frica 
pentru că ne mobilizează să căutăm cele mai bune 
căi de supraviețuire.

Neuroștiințele au dovedit că există 5 strategii de 
supraviețuire, utile în a face față sănătos situațiilor 
care presupun o amenințare:

1) strategii de predicție a pericolului, 

2) strategii de prevenție a pericolului,

3) orientarea spre pericol,

4) evaluarea acestuia și

5) manifestarea unei reacții rapide față de prezența 
iminentă/ bruscă a pericolului prin varierea distanței 
față de acesta.

https://www.nature.com/articles/35097575
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2015.00055/full#B48


Cum putem utiliza aceste strategii astfel încă să ne ”folosim” frica de 
coronavirus într-o manieră sănătoasă? 

1. Orientarea spre pericol

Noi suntem construiți biologic să ne îndreptăm 
atenția spre un pericol atunci când acesta apare, 
însă teama față de pericol poate fi amplificată de 
multe ori, la nivel individual.

Mai știm că, atunci când avem informații despre 
un pericol existent, frica noastră se diminuează. 
De ce? Pentru că pericolul nu mai este în 
totalitate necunoscut. Același lucru se poate 
întâmpla și acum. 

Informațiile din surse valide despre COVID-19 
ne ajută să reducem frica de coronavirus și să 
ne reglăm emoțional mai eficient.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=22365542


2. Predicții
Pe baza informațiilor despre virus, putem face 
predicții despre evoluția lui. Dar, oamenii au 
capacitatea de a își imagina scenarii dintre cele mai 
nefaste raportate la o situație periculoasă. 

Însă frica de coronavirus ajută și în acest sens! Dar 
ce fel de predicții putem face? 

Ne putem imagina, de exemplu, că ieșind în medii 
aglomerate crește probabilitatea de a contacta 
virusul. Astfel, putem fi purtători sau putem dezvolta 
boala, îi putem îmbolnăvi pe cei apropiați nouă. 
Dacă suferim deja de alte boli, riscul de a ne infecta 
este crescut, ș.a.m.d. 

Asemenea scenarii, imaginate pe baza informațiilor 
valide pe care le deținem despre virus, care sunt 
generate de frica noastră de coronavirus, ne ajută să 
adoptăm un comportament sănătos, prin care să 
nu ne expunem pericolului.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=17963565


3. Prevenția 

Frica de coronavirus ne ajută să luăm și 
măsuri de prevenție, cum ar fi: 

• Să stăm în casă, ținem cont de 
reglementările impuse de autorități la 
nivel național în contextul pandemiei, 

• Să ne spălăm mai des pe mâini, 

• Să adoptăm comportamente de 
igienă fizică și mentală care să ne 
susțină sistemul imunitar și starea de 
bine ș.a. 



• Strategiile de prevenție presupun și 
construirea unei nișe pozitive, adică 
amenajarea unui spațiu sigur, sănătos 
din punct de vedere fizic și mental, 
care să nu ne expună la riscul 
îmbolnăvirii. 

• În situații obișnuite de viață, 
experimentarea fricii crește nevoia de 
a fi împreună cu ceilalți (familie, 
prieteni sau rude), tocmai pentru că 
așa ne simțim protejați. Însă, în 
contextul pandemiei, nu este 
acceptat asocierea în grupuri mai 
mari de trei persoane. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/285870?journalCode=an


Ce ne determină frica de coronavirus
să facem preventiv? 

Putem să menținem conexiunea 
emoțională cu cei dragi vorbind mai 
frecvent unii cu alții (la telefon sau 
online), împărtășind și ascultând temeri, 
reamintindu-ne despre situații plăcute și, 
chiar neplăcute, și despre modul în care 
le-am gestionat etc. 

Tehnologia chiar ne ajută, iar igiena 
emoțională și sănătatea psihică este 
importantă, mai ales acum!



4. Evaluarea pericolului pe baza 
informațiilor valide

Frica ne mobilizează să căutam informații de 
încredere despre pericol, tocmai pentru ca 
acesta să nu mai fi un necunoscut și pentru a 
ne reduce treptat din teamă.

Cercetătorii au demonstrat că noi putem 
alege cele mai potrivite căi de evitare sau de 
gestionare a contactului cu pericolul, dacă 
știm informații despre modul în care 
acționează acesta. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2015.00055/full#B101


În cazul COVID-19,  pentru a alege o cale potrivită, este 
nevoie să deținem informații de calitate despre 
prezența și evoluția acestui virus! Utilizați surse de 
informare valide și de încredere (Institutul Național de 
Sănătate Publică România, Organizația Mondială a 
Sănătății). 

Frica poate fi “prietena ta”! Ea te poate apăra. Ține-o 
aproape, dar nu o amplifica! 

În cazul în care frica de coronavirus crește, putem să 
căutăm și să identificăm un refugiu sau să cerem ajutor 
atunci când simțim că nu mai facem față situației 
amenințătoare. 

Vă reamintim că puteți apela gratuit numărul de 
telefon al Grupului de suport psihologic pentru 
comunitatea UVT: 0790 476 695, grup care este activ 
de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.

https://www.cnscbt.ro/
https://www.who.int/

