
СЪВЕТИ ЗА СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ, КАРАНТИНАТА И ИЗОЛАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ 

НА ИНФЕКЦИЯТА 

 

Какво е социална дистанция? Социалното дистанциране е начин да се попречи на хората 

да си взаимодействат често и в близост, за да не разпространяват дадено инфекциозно 

заболяване. Училищата като места за събиране на хора е добре да се затворят, както и да се 

отменят всички образователни събития. 

 

Какво е карантина? Карантината отделя и ограничава движението на хора, които са били 

изложени на заразна болест, за да видят дали се разболяват. Нейния период трае достатъчно 

дълго, за да се гарантира, че човекът не се е заразил от дадено инфекциозно заболяване.  

 

Какво е изолацията? Изолацията предотвратява разпространението на дадено 

инфекциозно заболяване чрез отделяне на хората, които са болни от тези, които не са. 

Продължава, докато болестта е заразна. 

 

Как да се грижите за психичното здраве е свързано с въпроса какво да очаквате през тези периоди 

на ограничения. 

 

Типични реакции  
 

Всеки реагира по различен начин на стресови ситуации като инфекциозна болест, която изисква 

социално дистанциране, карантина или изолация.  

 

Хората могат да почувстват безпокойство, притеснение или страх, свързани със: 

 

 Собственото здравословно състояние или здравословното състояние на другите, които 

може да са били изложени на болестта.  

 Негодувание и яд, ако се наложи да влязат в карантина в резултат на контакт с вас. 

 Опитът да наблюдават себе си или да бъдат наблюдавани от други хора за признаци и 

симптоми на заболяването. 

 Временното прекъсване на работа и потенциалната загуба на доходи и сигурността на 

работното място. 

 

Загриженост за: 

 

 Това, дали могат добре да се грижат за децата си или когато други хора, които се грижат 

за тях. 

 Несигурност или неудовлетвореност за това колко дълго ще е необходимо да се остане в 

тази ситуация и несигурността за бъдещето.  

 Гняв, при мисълта, че са били изложени на болестта поради небрежност на някой друг. 

 Неудовлетвореност, защото може да не са в състояние да работят или да се включват в 

редовни ежедневни дейности. 

 Несигурност и амбивалентност относно ситуацията. 

 Желание да употребяват алкохол или лекарства за справяне. 

 Симптоми на депресия, като чувство на безнадеждност, промени в апетита или съня. 

 Симптоми на посттравматично стресово разстройство, като натрапчиви смущаващи 

спомени, преживяване на събитие, кошмари, промени в мислите и настроението и лесно 

стряскане. 

 

Ако вие или значим за вас човек изпитвате някоя от тези реакции в продължение на 2 до 4 

седмици или повече, то трябва да се свържете с вашия лекар. Психолозите в училище могат 



да бъдат ресурс за консултиране по тези въроси и за насочване към възможности за достъп 

до лекар и решения.  

 

РАЗБИРАНЕ ЗА РИСКА  

 

Важно е да се интересувате и разбирате реалния риск от увреждане на себе си и на другите около 

нас. Често не е точно общественото възприемане за риска по време на ситуация на инфекциозна 

болест. Медийното отразяване може да създаде впечатление, че хората са в непосредствена 

опасност, когато наистина рискът от инфекция може да е много малък. Необходимо е да 

направите някои стъпки, за да се информирате за фактите. 

 

 Важно е да сте в течение с това, което се случва, като същевременно можете да ограничите 

медийната си активност в излагането на информация.  

 Да избягвате да гледате или слушате новинарски съобщения 24/7, тъй като това води до 

увеличаване на тревожността и притеснението. Да не забравяте, че децата са особено 

засегнати от това, което чуват и виждат по телевизията.  

 Да потърсите достоверни източници за информация относно епидемията от инфекциозни 

заболявания. Вижте сайта, който е създаден за научни факти, на български език: 

http://covidresource-bg.org/?fbclid=IwAR2wN64b9IydYRyGH-

%20TKsP54Kbw77ORMwZoWLtUUTXNUh3QQuTwEjkEowkY 

 

КАК ДА БЪДЕТЕ АКТИВНИ В ГРИЖАТА ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ  

 

От ключово значение е да обръщате внимание на нуждите, особено в период на карантина.  

 

 Да се уверите се, че имате това, което ви е необходимо, за да се чувствате сигурни.  

 Да работите с местни, държавни или национални здравни служители, за да разберете как 

може да се доставят хранителни стоки и тоалетни принадлежности до дома, ако е 

възникнала необходимост.  

 Информирайте се през личния лекар как да получавате необходимите ви лекарства.  

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ САМООБРАЗОВАТЕ  

 

 Да не се страхувате да задавате въпроси - ясната комуникация със здравен работник може 

да помогне за намаляване на страданията, свързани със социално дистанциране, карантина 

или изолация.  

 Да търсите писмена информация, когато е налична.  

 Да помолите член на семейството или приятел как да получите информация в случай, че 

не можете сами да я намерите. 

 

ДА СЕ СВЪРЗВАТЕ С ДРУГИ  

 

 Достигането до хора, на които имате доверие е един от най-добрите начини за намаляване на 

тревожността, депресията, самотата и скуката по време на социално дистанциране, карантина 

и изолация. За това използвате телефона, имейла, текстовите съобщения и социалните медии, 

за да се свържете с приятели, семейство и други. 

 

Психолозите в училище могат да бъдат активни в създаването на възможности за контакт 

на родителите, и учениците с тях - за консултиране, както и за насочване към достъпните 

ресурси за помощ и подкрепа. Колеги започнаха да създават различни начини за достъп до 

тях - чрез групи във фейсбук, съобщения през училищните платформи и страници и други. 

 

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРАКТИЧНИ НАЧИНИ ЗА ОТПУСКАНЕ И И РЕЛАКС 

  

http://covidresource-bg.org/?fbclid=IwAR2wN64b9IydYRyGH-%20TKsP54Kbw77ORMwZoWLtUUTXNUh3QQuTwEjkEowkY
http://covidresource-bg.org/?fbclid=IwAR2wN64b9IydYRyGH-%20TKsP54Kbw77ORMwZoWLtUUTXNUh3QQuTwEjkEowkY


 Релаксирайте често тялото си като правите неща, които работят за вас - поемете дълбоко 

въздух и вдишвайте, разтегнете се, почивайте, медитирайте или се занимавайте с дейности, 

които ви носят радост след трудна задача. 

 Ако ви е полезно говорете за вашите преживявания и чувства с близки и приятели, ако ви се 

стори полезно. 

 Поддържайте чувство на надежда, помислете за водене на дневник, в който можете да 

описвате това, което върви добре. 

 

След социална дистанция, карантина или изолация може да изпитате смесени емоции, 

включително чувство за облекчение. Ако сте били изолирани, защото сте имали 

заболяването, може да почувствате тъга или гняв, защото приятелите и близките ви могат 

да имат неоснователни страхове от заразяване с болестта от контакт с вас. Най-добрият 

начин за прекратяване на този общ страх е да научите за болестта и реалния риск за 

другите. Споделянето на тази информация често успокоява страховете у другите и ще ви 

позволи да се свържете отново с тях.  

 

Говорете с психолог, който е достъпен чрез ресурсите на училището или на местно и 

национално ниво, когато вие или вашите близки изпитате симптоми на силен стрес - като 

проблеми със съня, проблеми с храненето твърде много или твърде малко, невъзможност 

за извършване на рутинни ежедневни дейности или употребата на наркотици или алкохол, 

за да се справите. 

 

Ако се чувствате завладяни от емоции като тъга, депресия, тревожност или чувствате, че 

искате да навредите на себе си или на някой друг, обадете се на 112  за връзка със психично-

здравен специалист.  

 

Психолозите в училище могат да бъдат сигурен ресурс за връзка и подкрепа при тези 

ситуации. 

 

 


