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Nowe wyzwania w pandemii

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na wszystkie sfery 
naszego życia. Jedną z nich jest środowisko pracy. Począwszy 
od marca 2020 r. pracodawcy i pracownicy zostali zmuszeni 
do zmiany dotychczasowych zachowań i nawyków oraz wpro-
wadzenia różnych, mniej lub bardziej skutecznych sposobów 
radzenia sobie w pandemii. Kompletna zmiana codzienności 
zawodowej wykreowała wyzwania, których charakteru i skali 
jeszcze niedawno nikt się nie spodziewał. I choć długofalowe 
skutki pandemii COVID-19 poznamy dopiero za jakiś czas, 
już teraz możemy obserwować jej wyraźny wpływ na relacje 
w miejscu pracy.

Epidemia choroby zakaźnej wywołuje określone reakcje 
psychologiczne takie jak: lęk, strach, niedowierzanie, bez-
silność, a także skutkuje pojawieniem się zupełnie nowych 
obciążeń psychicznych zarówno u pracodawców, jak i pra-
cowników. 
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Poczucie zagrożenia

Lęk przed zachorowaniem wprowadza w środowisku pra-
cy nieufność i podejrzliwość wobec ludzi, zwłaszcza obcych 
oraz tendencję do unikania kontaktów. Pracownicy odczu-
wają lęk przed spotkaniem z klientami i współpracownikami, 
a także złość w stosunku do osób, które nie przestrzegają 
rygoru sanitarnego czy wymaganych odległości. To może 
prowadzić do pojawiania się sytuacji konfliktowych w miej-
scu pracy. Niebezpieczna staje się stygmatyzacja społeczna, 
negatywne etykietowanie oraz zachowania dyskryminujące 
wobec osób zarażonych lub postrzeganych jako te, które 
mogły mieć kontakt z wirusem. [1]
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Stygmatyzacja chorych

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stygma-
tyzacja osób zarażonych może prowadzić do występowania 
u nich zachowań ryzykownych takich jak: ukrywanie objawów 
choroby, aby uniknąć negatywnych skutków społecznych, 
zniechęcanie do szukania pomocy medycznej, odwodzenie 
od podejmowania zachowań prozdrowotnych. [1]

Z drugiej strony rośnie potrzeba i znaczenie wsparcia 
społecznego, które stanowi jedno z filarów w procesie mini-
malizacji skutków stresu. Może ono przybierać formę wspar-
cia informacyjnego, dającego możliwość przedyskutowa-
nia problemów zawodowych czy zdrowotnych, jak również 
wsparcia emocjonalnego, służącego budowaniu poczucia 
bezpieczeństwa w trudnej sytuacji. W zamian za brak relacji 
bezpośrednich, pracownicy intensyfikują swoje kontakty za 
pomocą komunikatorów internetowych, rozmów telefonicz-
nych czy mediów społecznościowych.

Co może zrobić pracodawca?
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpieczeń-
stwo i ochronę zdrowia poprzez takie dostosowanie warunków  
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Co może zrobić pracodawca?

pracy, aby bezpośredni kontakt z inną osobą, mogącą sta-
nowić źródło zarażenia, był zminimalizowany. Warto także 
pamiętać, że prawdopodobieństwo zakażenia zwiększa się 
poprzez kontakty społeczne (między pracownikami, pracowni-
kami a osobami spoza zakładu pracy – klientami, dostawcami 
itp.) oraz przez wspólne użytkowanie przestrzeni służbowej, 
w tym pomieszczeń pracy, pomieszczeń sanitarnych czy cią-
gów komunikacyjnych, a także urządzeń i narzędzi wykorzy-
stywanych podczas pracy.
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Zapewnienie dystansu społecznego

Zapewnienie dystansu fizycznego jest możliwe przez: 
•  ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie 

w zakładzie, wprowadzenie elastycznych godzin pracy lub 
indywidualnych harmonogramów czasu pracy,

•  ograniczenie liczby osób wykonujących pracę w jednym 
pomieszczeniu, usytuowanie stanowisk pracy w większej 
przestrzeni, np. w salach konferencyjnych,

•  przeorganizowanie stanowisk pracy tak, aby odległość 
między nimi była nie mniejsza niż 1,5 m, zalecane jest aby, 
pracownicy nie siedzieli naprzeciwko siebie lub siedzieli 
odwróceni do siebie plecami,

•  wprowadzenie zasad korzystania z ciągów komu-
nikacyjnych tak, aby zapewnić zachowanie bez-
piecznych odległość, np. zakaz korzystania z windy, 
ruch jednokierunkowy,

•  wprowadzenie zasad korzystania z miejsc ogólnodostęp-
nych np. z jadalni, szatni tak, aby zachować bezpieczną 
odległość m.in. poprzez rotacyjną organizację przerw,

•  zapewnienie pracownikom oraz osobom z zewnątrz środ-
ków do dezynfekcji rąk,

•  zwiększenie częstotliwości dezynfekcji wspólnych po-
wierzchni użytkowych: maszyn i urządzeń, blatów robo-
czych, a także klamek, poręczy, włączników świateł,



 Prawo pracy • Nowe wyzwania pandemii 7

Zapewnienie dystansu społecznego

•  zapewnienie pracownikom i stosowanie adekwatnych 
środków ochrony indywidualnej: masek ochronnych, rę-
kawiczek jednorazowych,

•  wyznaczenie stref kontaktu z osobami z zewnątrz, zabez-
pieczenie ich poprzez np. zastosowanie przezroczystych 
ekranów z tworzywa sztucznego,

•  ograniczanie kontaktu z innymi osobami do maksymalnie 
15 minut,

•  organizację spotkań w formie online,
•  polecenie pracownikom wykonywania pracy w formie 

zdalnej. [2]
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Jak zapewnić  
wsparcie pracownikom?

Jak zapewnić wsparcie pracownikom:
•  ułatwić im kontakty między sobą przy użyciu dostęp-

nych komunikatorów internetowych, np. poprzez stwo-
rzenie forum/grupy dla pracowników, gdzie będą mogli 
swobodnie komunikować się ze sobą nie tylko w spra-
wach zawodowych,

•  umożliwić kontakty z przełożonymi, np. wyznaczyć czas 
tzw. konsultacji telefonicznych lub online kiedy można 
zwrócić się do pracodawcy w kwestiach zawodowych, 
zgłosić swoje obawy lub wątpliwości,

•  informować o istniejącym zagrożeniu i o działaniach, jakie 
podejmuje firma, aby mu przeciwdziałać,

•  budować świadomość poczucia wspólnoty i odpowie- 
dzialności w kontekście troski o zdrowie swoje i współ- 
pracowników.

Zapobieganie stygmatyzacji społecznej osób, które są 
postrzegane jako mogące mieć kontakt z wirusem poprzez: 
•  udzielanie pomocy i wsparcia osobom, które chorują na CO-

VID-19, budowanie poczucia wspólnoty w czasie epidemii,
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Jak zapewnić  
wsparcie pracownikom?

•  unikanie podsycania strachu i stygmatyzacji w środowisku 
pracy, wystrzeganie się słów: „podejrzany przypadek”, 
„ofiara”, „osoby, które przenoszą COVID-19, rozprzestrze-
niają wirusa, zakażają innych”, ponieważ sugeruje to celową 
transmisję i przypisuje winę. Zamiast tego należy mówić 
o osobach, które: „mają COVID-19”, „są leczone na CO-
VID-19”, „zdrowieją po COVID-19” itp. 

Zalecane jest nieużywanie słów zwiększających poziom 
lęku tj. „apokalipsa”, „plaga”, „zaraza” itp.,
•  stworzenie środowiska, w którym choroba i związane z nią 

problemy mogą być omawiane otwarcie i skutecznie roz-
wiązywane. Jeśli pracownik odczuwa objawy sugerujące 
zarażenie się wirusem SARS-CoV-2,  należy zapewnić 
mu np. możliwość pozostania w domu i przejście na tryb 
pracy zdalnej.

Co może zrobić pracownik:
•  stosować się do zaleceń pracodawcy w zakresie podjętych 

działań, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się,
•  brać aktywny udział w tworzeniu procedur i wytycznych do-

tyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa,
•  utrzymywać kontakt ze współpracownikami za pomo-

cą dostępnych narzędzi, dzielić się swoimi obawami, 
wątpliwościami,

•  udzielać wsparcia współpracownikom, którzy przechodzą 
chorobę COVID-19 poprzez kontakt w formie online, roz-
mowę telefoniczną, zrobienie zakupów itp. [1]
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Ograniczenie  
kontaktów społecznych

Dystans społeczny narzucony przez pandemię i związane 
z nią restrykcje powodują, że pracownicy zostają zmuszeni 
do ograniczenia kontaktów międzyludzkich. W wielu firmach 
wprowadza się pracę zdalną, system rotacji pracowników, 
przeorganizowuje miejsca pracy tak, aby zwiększyć dystans 
fizyczny między nimi. Wielu z nich z powodu kwarantanny 
czy przebytej choroby nie ma możliwości opuszczenia swo-
jego domu przez wiele dni. Rosnące poczucie osamotnienia 
towarzyszące osobom w izolacji pogarsza zarówno ich stan 
fizyczny, jak i psychiczny. Osłabione zostają więzi pracowni-
cze, a budowany przez lata tzw. duch zespołu traci na zna-
czeniu. Długotrwała izolacja może prowadzić do wykształ-
cenia lęku społecznego i utrudnić ponowną socjalizację po 
zniesieniu ograniczeń.

Co może zrobić pracodawca:
•  pozwolić pracownikowi na stopniowy powrót do normal-

nego trybu pracy po okresie izolacji, wprowadzając np. 
hybrydowy system pracy (część obowiązków pracownik 
realizuje w trybie zdalnym, a część w zakładzie pracy),

•  nie nakładać na pracownika nowych obowiązków, dając mu 
czas na ponowną adaptację do środowiska pracy, 

•  wprowadzić elastyczne godziny pracy lub indywidualny 
harmonogram czasu pracy.

Co może zrobić pracownik:
•  zwrócić się o pomoc do współpracowników i przełożonych, 

porozmawiać o swoich obawach i wątpliwościach,
•  pomóc sobie w zredukowaniu ogólnego poziomu stresu 

i obniżyć poziom lęku poprzez stosowanie znanych me-
tod radzenia sobie ze stresem np. technik relaksacyjnych,

•  zastosować tzw. metodę ekspozycji, czyli stopniowego 
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Ograniczenie  
kontaktów społecznych

angażowania się w kontakty pracownicze, dzięki czemu 
zyska poczucie kontroli i obniży poziom napięcia,

•  w sytuacji wzmożonego lęku społecznego, przybierające-
go postać fobii społecznej (paraliżujący lęk przed wycho-
dzeniem z domu, kontaktem z innymi), należy zwrócić się 
o pomoc do specjalisty np. psychologa.
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Pułapki pracy zdalnej

System tzw. pracy z domu (z ang.: home office) wpro-
wadzono w wielu sektorach gospodarki. Zamknięcie miejsc 
pracy z dnia na dzień, przy braku odpowiednich narzędzi 
informatycznych, procedur i uregulowań prawnych to tylko 
część wyzwań, przed którymi stanęło tysiące firm. Wielo-
miesięczna praca w domu niewątpliwie odbija się na zdrowiu 
psychicznym i fizycznym pracowników. Znaczącym obciąże-
niem jest próba przestawienia się na pracę w zupełnym od-
osobnieniu, bez wsparcia zespołu pracowniczego przy jed-
noczesnym łączeniu obowiązków służbowych z domowymi. 
Brak rozdzielenia sfery życia prywatnego od zawodowego 
powoduje dezorganizację wypracowanego systemu pracy 
i doprowadza do odczuwania stresu również poza godzina-
mi pracy. Istotną kwestią jest także przepracowanie. Zwykle 
osoby wykonujące obowiązki służbowe w domu pracują dłu-
żej, często poza wyznaczonymi godzinami pracy. Pojawia się 
brak koncentracji, rozdrażnienie spowodowane dzieleniem 
pomieszczenia z innymi domownikami i łączeniem trybu 
praca-dom pod jednym dachem.
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Pułapki pracy zdalnej

Należy wspomnieć również o aspekcie fizycznym „cyfro-
wego sposobu pracy”. Wielogodzinne spędzanie czasu przed 
komputerem w warunkach domowych, które niejednokrotnie 
odbiegają ergonomią od tych stworzonych w biurze (nie-
prawidłowe oświetlenie, brak wyposażenia: ergonomiczne 
biurko, odpowiednie krzesło itp.) powodują dyskomfort. 
Pojawiają się dolegliwości fizyczne: ból pleców, szyi, głowy 
czy nadgarstka. Dodatkowo brak wystarczającej aktywności 
fizycznej obniża odporność na stres. Warto zwrócić uwagę 
na to, że przed wybuchem pandemii większość pracowni-
ków uważała pracę zdalną za jeden z elementów dających 
poczucie satysfakcji z pracy, który pozwala na samodzielne 
kształtowanie jej warunków i dysponowanie swoim czasem. 
Jednakże w warunkach epidemii, gdy praca z domu stała się 
nie przywilejem, a przymusem związanym z izolacją społecz-
ną, w powiązaniu z innymi obciążeniami natury psychologicz-
nej może ona nasilać poczucie dyskomfortu psychicznego 
i wzmacniać poziom lęku.

Co może zrobić pracodawca:
•  wprowadzić elastyczne godziny pracy, które będą dopa-

sowane do możliwości pracy w warunkach domowych,
•  zaopatrzyć pracowników w sprzęt i programy niezbędne 

do pracy, pozwolić na czasowe zabranie do domu urządzeń 
i wyposażenia potrzebnego do pracy: komputera, drukar-
ki, lampy, krzesła,

•  zapewnić zdalne wsparcie informatyczne w przypadku 
problemów z użytkowaniem sprzętu i programów nie-
zbędnych do pracy,

•  określić zasady i organizację pracy zdalnej: sposób rapor-
towania wyników pracy, możliwość wymiany informacji 
między pracownikami, godzin pozostawania w dyspozycji 
pracodawcy itp.
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Co może zrobić pracownik:
 zadbać o organizację stanowiska pracy, uwzględniając zasa-
dy ergonomii tj.:
•  odpowiednie oświetlenie, które nie obciąża oczu i dostęp 

do światła dziennego, 
•  dobór wygodnego krzesła, fotela najlepiej z podnóżkiem, 

umożliwiającego stabilne podparcie kręgosłupa i utrzy-
manie prawidłowej pozycji przy biurku,

•  rozmieszczenie poszczególnych sprzętów niezbędnych do 
pracy w zasięgu ręki,

•  przerwy w pracy. Pięć minut odpoczynku po każdej godzi-
nie przy komputerze pozwoli nie obciążać wzroku. Najle-
piej przerwę wykorzystać na ćwiczenia fizyczne lub ruch 
na świeżym powietrzu, co pozytywnie wpłynie na nasze 
samopoczucie i kręgosłup,

•  podział godzin na pracę oraz na odpoczynek i obowiązki 
domowe. To pozwoli uniknąć przeciążenia pracą i umożliwi 
niezbędną regenerację.

Pułapki pracy zdalnej



 Prawo pracy • Nowe wyzwania pandemii 15

Lęk przed nagłą utratą pracy 
lub płynności finansowej

Przedłużająca się pandemia nie pozostaje bez wpływu na 
rynek pracy. Niepewność sytuacji gospodarczej, długotrwałe 
zamknięcie poszczególnych branż zmuszają wielu pracodaw-
ców do przeorganizowania dotychczasowego systemu pracy 
i zredukowania części załogi. Dynamika zmian na rynku pracy 
powoduje, że decyzje o zwolnieniu pracownika przebiegają 
często nagle, nieoczekiwanie i niezależnie od  jego wydaj-
ności czy też kompetencji. 

Brak pracy jest jednym z najsilniejszych stresorów dla każ-
dego człowieka. Lęk przed jej utratą, a co za tym idzie przed 
utratą płynności finansowej, stanowi olbrzymie obciążenie 
psychiczne w trakcie pandemii, które dodatkowo wzmacnia 
brak perspektyw znalezienia nowego zatrudnienia. Wielu 
pracodawców, aby utrzymać stan zatrudnienia, pozbawia 
również pracowników premii i dodatków do wynagrodzenia, 
tłumacząc się trudną sytuacją na rynku, co potęguje poczu-
cie frustracji wśród zatrudnionych.
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Lęk przed nagłą utratą pracy 
lub płynności finansowej

Co może zrobić pracodawca:
•  przejąć inicjatywę komunikacyjną, na bieżąco informować 

pracowników o sposobie i powodach wprowadzania zmian 
w funkcjonowaniu zakładu pracy,

•  uświadamiać pracowników o sytuacji firmy oraz o plano-
wanych działaniach, również tych niekorzystnych – brak 
informacji i niepewność wzmagają poziom stresu,

•  w sytuacji zwolnienia pracownika w trakcie pandemii, podać 
i wyjaśnić rzeczywiste powody tej decyzji (poinformowanie 
o złej sytuacji ekonomicznej firmy, kryzysie, jaki pandemia 
wywołała w branży itp.).

Co może zrobić pracownik:
•  zmniejszyć poziom lęku i niepewności poprzez zasięgnięcie 

informacji u pracodawcy odnośnie sytuacji ekonomicznej 
firmy i prognozowanych zmian w jej strukturze,

•  jeśli stan zdrowia na to pozwala, wykorzystać czas kwa-
rantanny lub izolacji na zwiększenie swoich kompetencji 
zawodowych np. przez naukę języków obcych, uczestni- 
ctwo online w szkoleniach doskonalących.
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Brak kontroli nad pracą

Brak bezpośredniego kontaktu z załogą, praca zdalna, 
ciągłe zmiany regulacji prawnych pozbawiają pracodawców 
możliwości sprawowania pełnej kontroli nad przebiegiem 
pracy. Pracownicy zaś nie mają możliwości uczestniczenia 
procesie, którego są elementem. Szczególnie istotne wydaje 
się to w branżach, których podstawą jest praca zespołowa 
wielu specjalistów. To wszystko prowadzi do chaosu organi-
zacyjnego i dezinformacji, która wzmacnia stres i frustrację 
w gronie pracowniczym oraz przyczynia się do spadku wy-
dajności pracy zespołu.

Co może zrobić pracodawca:
•  organizować systematyczne spotkania zespołu online, 

na których pracownicy będą na bieżąco omawiać kwestie 
zawodowe, wymieniać się uwagami, pomysłami, rozwią-
zywać problemy itp.,

•  regularnie kontaktować się z pracownikami, informować na 
bieżąco o aktualnych działaniach i  planach na przyszłość,

•  stworzyć w Internecie przestrzeń do swobodnego komuni-
kowania się pracowników między sobą nie tylko w sprawach 
zawodowych, zachęcać do aktywnego udziału w tworzeniu 
pracowniczych forów internetowych, grup dyskusyjnych itp.

Co może zrobić pracownik:
•  systematycznie kontaktować się ze współpracownikami za 

pomocą dostępnych narzędzi, dyskutować na temat aktu-
alnie prowadzonych działań, wymieniać się uwagami itp.,

•  być otwartym na nowe rozwiązania przenoszące kontakty 
pracownicze do sfery przestrzeni wirtualnej,
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Informatyzacja komunikacji  
w pandemii

Epidemia niewątpliwie przyspieszyła informatyzację środo-
wiska pracy. Stała się powodem masowego wykorzystywania 
istniejących od dawna rozwiązań teleinformatycznych. Kryzys 
z pewnością nie jest najlepszym momentem na wdrażanie no-
wych rozwiązań, ale pandemia nie pozostawiła wielu firmom 
żadnego wyboru. Z dnia na dzień spotkania bezpośrednie 
zaczęto zastępować formą online, a papierowa dokumenta-
cja została wyparta przez elektroniczną. Chociaż technolo-
gie mobilne w wielu aspektach ułatwiły życie zawodowe, to 
warto zwrócić uwagę na negatywny wpływ pracy cyfrowej 
na pracowników.

Po pierwsze: wejście w tryb online nastąpiło z dnia na 
dzień. Dla wielu zmiana ta stanowiła źródło ogromnego stresu 
spowodowanego z jednej strony niedostatecznym wyposa-
żeniem i znajomością urządzeń niezbędnych do takiej pracy 
oraz niedostatkiem wiedzy o programach do pracy w takiej 
formule, a z drugiej brakiem wsparcia ze strony współpra-
cowników, wymuszonym przez izolację.
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Informatyzacja komunikacji  
w pandemii

Po drugie: u części pracowników pojawił się lęk przed 
utratą danych, niezamierzonym udostępnieniem treści chro-
nionych osobie niepowołanej, czy też przed niepoprawnym 
przesłaniem efektów swojej pracy.

Z punktu widzenia psychologii komunikacji społecznej za-
stąpienie komunikacji twarzą w twarz komunikacją pośrednią 
powoduje, że relacja z rozmówcą staje się niepełnowartościo-
wa. Jesteśmy wówczas pozbawieni dostępu do wszystkich 
przekazów niewerbalnych mowy ciała, na które składają się 
gesty, mimika, itp. To zdecydowanie zubaża relacje i może 
prowadzić do zakłóceń w sferze poprawnego przesyłania 
i odczytywania treści komunikatów. Przekaz niewerbalny 
odpowiada za 65% komunikatu, 25% to sposób mówienia 
a tylko 10% przekazu stanowią słowa. Jako przykład osłabio-
nej relacji można podać spotkanie online, podczas którego 
jedna osoba mówi, reszta słucha i wszyscy mają wyłączone 
kamery. Jakość takiego spotkania jest zdecydowanie niska 
i utrudnia uzyskanie pożądanych efektów.
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Mówiąc o komunikacji interpersonalnej, należy wspomnieć 
o obowiązku zasłania nosa i ust w trakcie rozmów bezpo-
średnich w miejscu pracy. Zasłonięcie 2/3 twarzy pozbawia 
możliwości odczytania mimiki naszego rozmówcy. Ruchy 
mięśni twarzy wyrażają nasze myśli, przeżycia, emocje na-
stroje, a także postawy wobec innych ludzi, tworząc bieżący 
komentarz do toczącej się komunikacji. Brak tego istotnego 
aspektu rozmowy może prowadzić do szeregu zakłóceń ko-
munikacyjnych, a tym samym do błędnego zinterpretowania 
wysyłanego komunikatu. W konsekwencji może być przyczy-
ną nieporozumień w relacjach pracowniczych.

Dystans społeczny
Przed epidemią podanie ręki było codziennym zwycza-

jem, który oznaczał wyraz szacunku i stanowił znaczący gest 
w relacjach pracowniczych: rękę podawano na powitanie, 
pożegnanie lub jako np. symbol zawarcia umowy handlowej 
między partnerami. Ze sposobu podania dłoni można było 
odczytać intencje drugiej osoby, albo postawę uległości, do-
minacji lub równości. 

W trakcie pandemii większość z nas zmieniła codzienne 
nawyki podczas rozmowy z drugą osobą. Przestaliśmy poda-
wać rękę na powitanie, ograniczyliśmy gestykulację, zwięk-
szyliśmy fizyczną odległość od drugiej osoby.

Powyższe zmiany w zakresie komunikacji odcisnęły swoje 
piętno na relacjach pracowniczych. Epidemia wirusa SARS-
CoV-2 uświadomiła, jak istotna jest komunikacja z pracow-
nikami w sytuacji kryzysowej. Okazało się, że stała się ona 
jednym z kluczowych obszarów, którymi dysponują firmy i na 
który mają wciąż duży wpływ, pomimo nieprzewidywalnych 
okoliczności, w jakich znaleźli się zarówno pracodawcy, jak 
i pracownicy.

Spotkanie twarzą w twarz. 
Maseczka
Spotkanie twarzą w twarz. 
Maseczka
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Jak komunikować się z pracownikami 
w trakcie pandemii?

Jak komunikować się z pracownikami w trakcie pandemii:
•  szybko, bez zbędnej zwłoki – pracodawca powinien stać 

się najważniejszym źródłem informacji na temat sytuacji 
firmy i jej planów. Opóźnienia w dostarczaniu faktów mogą 
sprawić, iż pracownicy zaczną bazować na nieoficjalnych, 
często nieprawdziwych informacjach i tym sposobem 
zwiększy się ich poziom lęku,

•  systematycznie – regularne kontakty z pracownikami daje 
im poczucie stabilizacji i poczucia kontroli nad sytuacją,

•  otwarcie i dwukierunkowo – pracodawca powinien przed-
stawiać realną sytuację firmy, jak również umożliwiać pra-
cownikom zadawanie pytań i wyrażanie opinii.

Konsekwencje obciążeń psychicznych w trakcie pandemii
Przedłużający się stan zagrożenia spowodowany epidemią 
jest dla większości pracowników silnym czynnikiem streso-
wym o działaniu długofalowym. Utrzymujące się poczucie 
strachu, bezradności oraz lęku może powodować szereg kon-
sekwencji psychofizjologicznych, które negatywnie wpływają 
na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników oraz znacząco 
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Jak komunikować się z pracownikami 
w trakcie pandemii?

obniżają efektywność ich funkcjonowania, również w obsza-
rze zawodowym.

Do najczęściej pojawiających się reakcji psychologicznych 
na stres, mających wpływ na jakość świadczonej przez pra-
cownika pracy, można zaliczyć:
•  problemy z koncentracją – uczucie pustki w głowie lub 

przeciwnie gonitwę myśli,
•  brak kreatywności,
•  trudności w podejmowaniu decyzji,
•  spadek motywacji do pracy, poczucie bezsensowności 

podejmowanych działań,
•  trudności z regeneracją po pracy – problemy ze snem, ak-

tywnym odpoczynkiem,
•  obniżony nastrój, niepokój, ciągłe napięcie,
•  nadwrażliwość, wycofanie, przygnębienie,
•  zaburzenia depresyjne,
•  zaburzenia kompulsywne związane z przesadnym dbaniem 

o czystość i higienę,
•  zespół przewlekłego zmęczenia.

Jak zauważa prof. J. Heitzman: „Konfrontacja ze stresorem 
jakim jest wybuch pandemii COVID-19, wywołanej przez wiru-
sa SARS-CoV-2 (…) skutkuje również obniżeniem sprawności 
i odporności psychicznej na niespotykaną skalę i o trudnych 
do oszacowania konsekwencjach”. Jak twierdzi: „nie można 
wykluczyć, że w najbliższym czasie pojawi się nowa katego-
ria diagnostyczna dla specyficznych zaburzeń psychicznych 
będących następstwem pandemii COVID-19”. [4] 
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Praca po pandemii.  
„Nowa normalność”

Czas pandemii znacząco wpłynął na warunki i sposób wy-
konywania pracy. Przedsiębiorcy zmuszeni byli do działania 
„tu i teraz”, podejmowania szybkich decyzji i wprowadzania 
zmian zmierzających do neutralizowania bieżących zagrożeń, 
wynikających z jednej strony z zagrożenia zdrowia i życia 
pracowników, a z drugiej z pogłębiającego się kryzysu eko-
nomiczno-gospodarczego. Najprawdopodobniej wiele z tych 
rozwiązań pozostanie i będzie funkcjonować w środowisku 
pracy na stałe. Można również przypuszczać, że epidemia 
COVID-19 przyspieszyła wiele zmian, które i tak musiałyby 
zostać wprowadzone w najbliższych latach, jak chociażby 
nieuchronna informatyzacja procesu pracy czy praca zdalna. 
Pandemia COVID-19 – jak się wydaje – na trwałe zmieni spo-
sób, w jaki będziemy pracować. Postępująca transformacja 
gospodarki światowej, zmiany w potrzebach i zachowaniach 
konsumentów oraz zwiększone  funkcjonowanie w świecie 
wirtualnym doprowadzą do istotnych reform w wielu bran-
żach i zawodach. W najbliższej przyszłości zmiany będą nie-
odłącznym elementem miejsca pracy. Pracodawcy muszą 
mieć świadomość długofalowych skutków pandemii i na nowo 
wypracować strategię działania w erze „nowej normalności”.
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