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La por és una de les emocions bàsiques i una reacció
normal i saludable davant de situacions
desconegudes, amenaçadores i potencialment
perilloses com la que estem vivint.
 
 
Tanmateix, la por a vegades es pot convertir en
quelcom que ens bloqueja i ens impedeix gestionar les
amenaces amb eficàcia, esdevenint aleshores un
impediment i un problema psicològic. 

Per tal que la por no es
converteixi en un problema
convé tenir en compte els

següents consells:



Utilitza canals d’informació oficials o contrastats.

Tingues compte les xarxes socials, contrasta la
informació que s’hi comparteix.

Evita la sobreinformació, estar permanentment
connectat no et farà estar millor informat i, per
contra, augmentarà la teva sensació de risc
innecessàriament.

 

 

Informa’t bé1.



Evita escampar rumors i informacions falses.
Evita parlar permanentment del tema.

Comparteix tan sols les informacions rellevants
 
 
2.1 Si tens infants:

2.   Informa bé els altres

Mantén-los ben informats.
Estigues atent/a als seus dubtes i
preocupacions i respon a les seves
preguntes a mesura que vagin apareixent.
Proporciona’ls explicacions entenedores i
adaptades al seu nivell de comprensió.
No els menteixis, únicament regula el flux
d’informació i no en donis més de la
necessària.

 
 

.



Cuida’ls psicològica i emocionalment. Ofereix una
actitud de suport amb responsabilitat.
Si surts a fer alguna gestió com anar a comprar,
t’agraïran que els portis informació de l’exterior.
Evita tant l’alarmisme com 

Vetlla perquè la persona estigui ben informada i sàpiga
el motiu de l'absència de visites.
Truca-la o posa’t en contacte amb ella de forma
regular. 
No sentis que l’abandones, sinó que te’n fas càrrec de
la millor manera ara possible.

 
2.2 Si tens persones infectades al teu càrrec

transmetre solucions 
o indicacions no 
contrastades.   

 
 
 
 
2.3. Si tens persones ingressades en una residència



Arriba a acords explícits amb les teves persones
de confiança sobre com serà, durant la
quarantena, la vostra logística domèstica.

Si convius amb més gent a casa, respecteu
espais diferenciats.

Si tens infants al teu càrrec, tracta de trobar
activitats que fer junts, més enllà de la televisió o
la tablet.

 

 

 

 

3.   organitza't



 
No poder veure els teus en persona

no significa no poder estar en
contacte! 

Truca’ls, envia’ls missatges, feu
videoconferències... Us sentireu

menys aïllats i més a prop.
 

4.   ESTIGUES CONNECTAT



Segueix les mesures de prevenció que determinin les
autoritats sanitàries.
No prenguis més precaucions de les necessàries. Això
no et farà estar més segur, en canvi alimentarà la teva
por.
Davant del dubte de contagi, segueix les indicacions de
les autoritats sanitàries. 
No facis consultes mèdiques supèrflues.
Fes servir el sentit de l’humor. L’humor és una emoció
que t’ajudarà a mantenir la por  a ratlla.
Reconeix els teus sentiments i accepta’ls. Si et cal,
comparteix-los amb les persones més properes a tu.

 

.

5.   Cuida’t i protegeix-te



Accepta que hi ha una part de la situació que no pots
controlar ni preveure. 
Utilitza la tècnica que més t’agradi o et funcioni per
relaxar-te: respiracions profundes, ioga, meditació,
activitats o moviments que et facin sentir bé...
Intenta fer exercici, sobretot si el teu confinament és
preventiu. 
Assabenta’t de la gran oferta d’oci online gratuït de què
disposes i disfruta del teu temps lliure.

 

6.Relaxa’t i 
distreu-te



Per fi tens un moment per parar i reflexionar sobre
les teves prioritats i els propers passos que vols
donar.
És una gran ocasió per compartir cures i tasques
domèstiques. 
Pots aprofitar els moments de calma per imaginar i
crear: jocs pels infants, guions de teatre, poemes,
il·lustracions, invents... 
Valora l’empatia i solidaritat de molta gent coneguda i
desconeguda.
Recorda que només es tracta d’una situació temporal,
passada la qual tots haurem après moltes coses tant
dels altres com de nosaltres mateixos.

 7. Treu-ne la part positiva



TOT ANIRÀ BÉ
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