
Kwarantanna 
Narodowa 
Jak przetrwać?



Kwarantanna to środek prewencyjny, wynikający 
z troski o zdrowie Polaków. 

Zamknięte zostały szkoły, wprowadzono również 
szereg obostrzeń w związku z koronawirusem     
w Polsce. 

To stan wyjątkowy i niecodzienna sytuacja. 

Jak sobie z nią radzić, by nie zwariować?



Musisz         
zrozumieć                 

na czym polega     
sens              

kwarantanny



Kwarantanna to nie 
kara, ale coś, co 

robisz dla innych        
i siebie samego. 



Kwarantanna 
pomaga innym



Nie wychodząc               
z domu pomagasz 

zmniejszyć możliwość 
zachorowania.



Zadbaj o pozytywny nastrój     
w swoim domu:

Wspólnie ćwicz, 
bo ruch bardzo 
dobrze wpływa 
na samopoczucie

Sporządź listę 
rzeczy, które 

najskuteczniej 
poprawiają humor 

domowników

Sprawiaj drobne 
przyjemności 
swoim 
domownikom.

Przedstawione tu cytaty są fikcyjne i mają charakter wyłącznie pomocniczy



Mniej kontakt z przyjaciółmi:

Znajdź czas na 
rozmowy             

z domownikami

Upewnij się, że 
jest to stały punkt 

w twoim 
codziennym 

harmonogramie

Przedstawione tu cytaty są fikcyjne i mają charakter wyłącznie pomocniczy



Przejmij kontrolę nad niepokojącymi myślami

Oglądaj filmy,                  
seriale

Rozwiązuj 
krzyżówki,           
graj w sudoku

Graj w gry komputerowe, ale 
przestrzegaj zasad higieny 
pracy przy komputerze

Oglądaj 
spektakle 
teatralne

Zwiedzaj 
wirtualne 
muzeum

Słuchaj muzyki 
on-line

Czytaj 
audiobooki



Korzystaj z możliwości internetu

Ucz się on-lineTrenuj on-line Ucz się tańca 
on-line

Przedstawione tu cytaty są fikcyjne i mają charakter wyłącznie pomocniczy



Wystarczy kilka informacji na 
temat koronawirusa dziennie 



Wybieraj tylko pewne              
i rzetelne źródła informacji. 

- Nie ufaj plotkom przekazywanym w mediach 
społecznościowych. 

- Unikaj czytania serwisów plotkarskich              
i wątpliwej jakości artykułów w internecie. 



Wiedza na temat Covid 19 
jest teraz w cenie. Ale jaka?

Tylko taka, która pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia. 

Dotyczy:  

- dróg rozprzestrzeniania się wirusa, 
- właściwego dbania o higienę 
- znajomość aktualnych zaleceń służb 

sanitarno-epidemiologicznych



Zmartwienia? 
Tylko kwadrans 

dziennie Zarezerwuj określony czas (10-20 minut dziennie), 
w którym możesz się martwić, ile chcesz.           
Kiedy zmartwienia najdą cię poza tym czasem, 
możesz powiedzieć sobie: to jest coś, o czym warto 
pomyśleć podczas martwienia, nie teraz. 

Jeśli będziesz to mówić sobie samemu 
wystarczająco często, ten proces myślowy stanie 
się twoim nawykiem. Nie planuj zmartwień 
późno w nocy. 



Staraj się nie ignorować 
sytuacji, w których druga osoba 

prosi nas o chwilę rozmowy



Dbaj o swoje zdrowie

 Podczas epidemii zwrócenie uwagi na zachowanie 
dobrego stanu zdrowia jest koniecznością, ale może 
to być dla nas również okazja do zmiany złych 
nawyków. 
Dopiero w obliczu zagrożenia wiele osób 
uświadamia sobie, jak cenne jest zdrowie. Dbajmy 
więc o odpowiednią ilość płynów (zwłaszcza wody) i 
spożywanie pełnowartościowych posiłków. 



Unikaj spotkań towarzyskich

Choroba COVID-19 może przebiegać bezobjawowo, nie 
mamy więc pewności czy nasi znajomi nie są 
potencjalnymi nosicielami wirusa. Bezpieczniej jest 
odłożyć zaplanowane spotkania na później. Komunikować 
się możemy przecież swobodnie przez telefon lub internet. 



Jeśli z jednego 
komputera korzysta 
więcej osób, to ustal 
harmonogram 
korzystania z 
komputera.



Pamiętaj o osobach 
starszych 

Osoby starsze, które są najbardziej zagrożone infekcją 
spowodowaną koronawirusem muszą teraz zachowywać 
szczególną ostrożność. 

Warto przyłączyć się do organizowania różnego rodzaju 
pomocy sąsiedzkich i np. zaoferować zrobienie zakupów 
seniorom. 

Jeśli nasi dziadkowie lub rodzice mieszkają daleko, 
dzwońmy do nich. Im też jest ciężko w czasie kwarantanny i 
dużo bardziej niż my mogą potrzebować rozmowy.  



Wzmacniaj więzi z domownikami

Porozmawiaj      
z rodzicami, 

rodzeństwem, 
dziadkami.

Wspólnie 
obejrzyj film

Pograj w 
planszówki

Przedstawione tu cytaty są fikcyjne i mają charakter wyłącznie pomocniczy



Zachowaj spokój, 
gdy dowiesz się, 
że ktoś jest chory
na koronawirusa



Warto pamiętać,        
by do osób, które 

zachorowały              
na Covid 19 ,      

odnosić się w taki 
sposób,                       

jaki nam samym nie 
sprawiłby przykrości.



Dla każdej z tych osób 
i dla ich rodzin jest to 

ogromnie trudna 
sytuacja i potrzebują 

one pomocy                   
i wsparcia 

psychicznego. 



Niekiedy bardzo 
pomóc może choćby 

krótka rozmowa 
telefoniczna czy chęć 
załatwienia drobnych 

spraw, gdy osoba 
będąca w 

kwarantannie nie 
może wyjść z domu. 



Mniej swój plan na 
wypadek zakażenia 

wirusem 

Postępuj zgodnie z zaleceniami 



Praca została przygotowana przez ucznia                                                                    
klasy  III Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie                     
w Wyszkowie
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