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COVID-19 

Consells per afrontar els efectes psicològics del confinament 

L’aïllament forçós i la creixent por al contagio del coronavirus està afectant de manera 

cada vegada més significativa a la societat. 

No és estrany encontrar-nos amb les reaccions d’ansietat, tensió i por, els problemes 

d’insomni i les dificultats per a mantenir uns hàbits alimentaris saludables. 

Donada la incertesa que supose l’estat d’alerta i el temps que aquest es pot perllongar, 

enumerem 10 recomanacions per afrontar les conseqüències psicològiques de la crisis 

del Covid-19. 

1. Convé recordar que ens encontrem davant una situació excepcional i que moltes 

de les mesures que s’estan prenent són preventives per la qual cosa cal procurar 

no cedir davant els escenaris catastròfics en els que ens situen la por i l’ansietat. 

2. No anticipar el que pugue passar. Açò sols generarà més incertesa i sotsobre. 

3. Contrastar aquestes pors i idees negatives amb informacions i dades oficials. 

4. Procurar mantenir uns hàbits saludables: marcar-se un horari, alimentació sana, 

exercici a casa i descansar per la nit. 

5. Malgrat l’aïllament és bàsic marcar-se rutines, respectant les hores de llevar-se o 

gitar-se, les pautes de les menjades, l’horari laboral, el temps que dedique a 

treballar i al descans, etc... 

6. Malgrat la dificultat que comporta, procurar no parlar tot el temps del mateix. 

7. Evitar difondre fake news, mentir o exagerar sobre la situació. Es millor oferir 

una visió el més veraç i optimista possible, especialment amb les persones més 

vulnerables, com xiquets i xiquetes, ancians i ancianes, etc... 

8. Aprofitar aquest moment per fer allò que mai trobarem el temps: llegir, escriure, 

jugar amb les filles i/o fills, practicar un instrument, aprendre a pintar i un llarg 

etc... 

9. Mantenir el contacte amb la família, els amics i/o amigues, les companyes i/o 

companys de treball; no sols amb missatges i per telèfon, també per 

videotrucada. Vore la cara quant es parla és molt important. 

10. Practicar el sentit de l’humor. Quant u aprèn a riures dels seus problemes, 

aquests deixen de torturar-nos per que el riure, en els moments roïns, ajuda a 

relativitzar-los. Com va dir Pablo Neruda: “Queda prohibido no sonreír a los 

problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no 

convertir en realidad tus sueños”. 

11. Realitza activitat física, evita el sedentarisme 

https://www.uji.es/serveis/se/arxiu/agenda/2020/3/cuarentena-en-forma/ 
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12. A la pàgina https://www.uji.es/coronavirus trobaràs informació rellevant i 

actualitzada, enllaços, recursos, etc… 

https://www.uji.es/coronavirus

