
Odpowiedzialność społeczna w czasie epidemii

Social responsibility during the epidemic



Koronawirus   
COVID-19



Pandemię na świecie ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia 
WHO , która robi to, biorąc pod uwagę liczbę zachorowań 
oraz zasięg geograficzny. Warunkiem ogłoszenia pandemii 
jest obecność wtórnych ognisk zakażeń na przynajmniej 
dwóch kontynentach. 

Kiedy ogłaszana jest pandemia?



Pandemie nie są zjawiskiem typowym tylko dla współczesności. Wiele z nich 
spowodowało śmierć milionów osób setki lat temu. Poniżej opisujemy te 
najsłynniejsze w historii świata:
Ø dżuma Justyniana – miała miejsce w VI wieku, dotarła z Bizancjum do 

północnej Afryki, a także do Azji i Europy, była aż w 60% przyczyną 
śmierci żyjących wówczas osób;                            

Ø czarna śmierć – spowodowały ją pałeczki dżumy w XIV wieku, rozpoczęła 
się w Azji, a następnie ogarnęła kolejne kontynenty, uśmiercając w sumie 
200 mln osób;

Ø ospa prawdziwa – występowała w XVI wieku, na terenie Ameryki 
Północnej   i Południowej, uśmierciła głównie Azteków i Inków;

Ø dżuma – choroba rozprzestrzeniła się w XIX wieku, rozpoczęła się              
   w Chinach, a następnie przenosiła się na kolejne kontynenty, to jedna       
       z największych pandemii w dziejach świata;

cholera – również miała miejsce w XIX wieku, na początku występowała         
w Indiach, gdzie uśmierciła 40 mln osób, potem pojawiła się również               
 w Europie i Ameryce;
Ø grypa hiszpanka – występowała w latach 1918-1919, największa pandemia 

grypy w historii, rozprzestrzeniła się na całym globie, uśmiercając 50 mln 
osób.

Najsłynniejsze pandemie w historii



Na czym polega odpowiedzialność 
społeczna podczas epidemii?

"Administracyjne dekrety, nakazy i zakazy nie powstrzymają 
epidemii, konieczna jest społeczna odpowiedzialność za zdrowie 
swoje                i innych" minister zdrowia Łukasz Szumowski



Odpowiedzialność społeczna – dystansowanie społeczne

Ø Ograniczenie kontaktów między ludźmi pozwoli na 
zmniejszenie się  rozprzestrzeniana wirusa wśród całej populacji

 
Ø Unikanie dużych skupisk ludzi

Ø Walka z epidemią wymaga przedkładania interesu innych, nawet 
całej zbiorowości, nad swój

Odpowiedzialność społeczna wymagać będzie od nas także:

Ø  Empatii

Ø  Poczucia wspólnoty

Ø  Jedności

Ø  Chęci niesienia pomocy



Ø Podporządkowanie

Ø Wyrozumiałość

Ø Zwiększona czujność społeczeństwa 

Ø Przestrzeganie higieny

Pandemia stawia człowieka w sytuacjach do, których w normalnych warunkach 
na co dzień, człowiek nie jest przyzwyczajony. Stwarza to wiele napięć 

wynikających z wprowadzanymi zmianami w życiu osobistym jak i społecznym.

  
 



Ø Izolacja ta szerokorozumiana ( ograniczenia )

Ø Ograniczenia w poruszaniu się 

Ø Ograniczenia konsumenckie

Ø Mobilizacja rządu, instytucji, wolontariuszy, sektorów 
różnych branży 

Ø Nakładanie dodatkowych obowiązków na opiekunów           
i rodziców 

Ø Oddziaływanie na zdrowie psychiczne i fizyczne

Ø Skutki ekonomiczne

Wpływ pandemii na człowieka jako jednostkę i całe społeczeństwo ?



Czy można się doszukać pozytywnych aspektów i 
zmian w życiu człowieka spowodowanych 

pandemią 



Pozytywne aspekty wpływu 
pandemii 

Ø Pokora
Ø Szacunek do drugiego człowieka 
Ø Szacunek dla życia
Ø Wartości rodzinne
Ø Czas na przemyślenia
Ø Szacunek do pracy, szkoły
Ø Wykorzystanie wspólnego czasu razem 
Ø Czas na docenienie tego co mamy i świadomość tego co możemy utracić 
Ø Poszanowanie zdrowia  
Ø Uświadomienie sobie kruchości życia i pozostałego nam czasu
Ø Czas na zmiany
Ø Czas na zjednoczenie się człowieka z człowiekiem i narodu z narodem 
 
 



Odpowiedzialność społeczna w czasie 
pandemii spoczywa na człowieku jako 

jednostce, zbiorowości społecznej, narodu 
i całego gatunku ludzkiego.   

Podsumowując 



The END 



https://
www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/na-czym-polega-odpowiedzialnosc-spoleczna-podczas-epidemii-aa-kjXu-FsXf-j1Dc.html
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