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Premier Johnson ogłosił 22 lutego
czterofazowy program wyjścia 
z lockdownu, który zakończy się 21
czerwca zupełnym zniesieniem
wszystkich restrykcji, o ile pozwoli
na to progres szczepień, walka 
z chorobą oraz rozwój sytuacji na
świecie.

Obecny, trzeci lockdown został
wprowadzany 5 stycznia 2021 r. po
pojawieniu się mutacji z Kent koro-
nawirusa i po drastycznym wzro-
ście zachorowań oraz liczby
zgonów na COVID-19.  Pozamy-
kano szkoły, większość sklepów,
salony fryzjerskie, zakazano po-
dróży międzynarodowych.  Wpro-
wadzono restrykcje na kontakty
społeczne oraz nakazano pozosta-
nie w domach.  W tym samym cza-
sie zintensyfikowano akcję
szczepień.  Do połowy lutego za-
szczepiono grupy o zwiększonym
ryzyku ciężkich powikłań.  Powo-
dzenie działań wakcynacyjnych,
oraz pozytywny efekt nałożonych
restrykcji sprawiły, że zachorowal-
ność zaczęła spadać.  Zachęcające
dane statystyczne pozwoliły pre-
mierowi na prezentację planu wyj-
ścia z pandemii.

Pierwsze zmiany wejdą w życie 
8 marca, następne w regularnych
odstępach wynoszących 5 tygodni:
12 kwietnia, 17 maja i 21 czerwca,
o ile zostaną spełnione 4 warunki:
– Akcja szczepień będzie przebie-
gać bez nieprzewidzianych powi-
kłań;
– Utrzymana zostanie malejąca 
tendencja liczby zgonów na
COVID-19 oraz osób przebywają-
cych w szpitalach z powikłaniami
wywołanymi koronawirusem;
– Zostanie zachowana  wydolność
służby zdrowia;
– Nowe mutacje koronawirusa, jeśli
się pojawią, to nie stworzą nieprze-
widzianego zagrożenia.  

Rząd zaznaczył, że przejście do ko-
lejnej fazy będzie uzależnione od
spełnienia wszystkich wymienio-
nych warunków.  Analiza sytuacji
będzie się odbywała po upływie 
4 tygodni po wejściu na każdy z
czterech etapów.  Podane powyżej
daty mogą ulec zmianie.

Pierwsza faza – będzie składać się
z 2 etapów:

Od 8 marca 
– Zostaną otworzone szkoły pri-
mary and secondary oraz szkoły po-
nadpodstawowe.  Uczniowie będą

nosić maski zarówno na przerwach
wewnątrz budynków jak i na lek-
cjach, o ile nie będzie można wpro-
wadzić 2-metrowego dystansu.
Będą poddawani testom dwa razy 
w tygodniu.  Działalność rozpoczną
kółka szkolne i inne poszkolne
kluby;
– Będzie można spotkać się z jedną
osobą spoza naszego domostwa w
parku, na ulicy, na zewnątrz, nie
tylko w celach sportowych ale
także towarzyskich;
– Osoby starsze przebywające w
domach spokojnej starości będą
mogły być odwiedzane przez jedną
stałą osobę;
– Obowiązuje nadal nakaz pozosta-
nia w domu.

Od 29 marca
– Będzie można spotykać się na ze-
wnątrz, włączając prywatne ogrody,
w grupach do 6 osób lub przez 2 ro-
dziny/domostwa;
– Otwarte zostaną centra sportowe
operujące na zewnątrz takie jak
korty tenisowe, boiska do koszy-
kówki, baseny odkryte.  Rozpoczną
się zajęcia sportowe na świeżym
powietrzu;
– Kończy się nakaz pozostania 
w domu, ale zaleca się pozostanie
w środowisku lokalnym;

POCZĄTEK KOŃCA PANDEMII
Beata Polanowska

Dzieje się historia: 
18 lutego 2021 r. 

łazik Perseverance 
wylądował na Marsie.

Ciąg dalszy na str. 6
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The Signpost to Polish Success
(SPS) jest organizacją charyta-
tywną, dostarczającą bezpłatnych
i ważnych dla polskiej lokalnej
społeczności usług.  Prowadzimy
biuro doradcze, w ramach któ-
rego pomagamy naszym użyt-
kownikom w różnego rodzaju
trudnych sytuacjach  życiowych.
Przychodzą do nas ludzie, któ-
rych nagła choroba pozbawiła
możliwości pracy zarobkowej,
oraz osoby, które padły ofiarą
oszustwa i zostały zostawione
same sobie bez środków do

życia. Pomagamy samotnym
matkom i ojcom. Prowadzimy
bank żywności.  W SPS mają
miejsce kursy języka angiel-
skiego i komputerowe, które edu-
kują i jednoczą. Organizujemy,
przy pomocy wspaniałych wo-
lontariuszy, imprezy rodzinne
takie jak Dzień Dziecka, Tłusty
Czwartek w Sobotę, przedsta-
wienia teatralne dla dzieci,
warsztaty informacyjne. Publiku-
jemy miesięcznik East Midlands
po Polsku. 

Utrzymujemy się z funduszy,
które sami zdobywamy: są to w
większości fundusze brytyjskie,
w mniejszym stopniu fundusze z
polskich źródeł. Niestety nie jest
ich zbyt dużo. Dlatego zwracamy
się do naszych czytelników, użyt-
kowników naszych usług, do
przedstawicieli lokalnej Polonii i
do wszystkich zainteresowanych:
jeśli możecie wesprzeć naszą
pracę, to prosimy o Wasze datki.
Na naszej stronie internetowej
www.empp.co.uk znajduje się od
niedawna guzik DONATE (udo-

stępniony przez PayPal), dzięki
któremu można bezpiecznie
wpłacić na nasze konto bankowe
dowolną kwotę.  wesprzyj nas,
jeśli możesz. A na dorocznym
zebraniu walnym SPS można do-
wiedzieć się, jak zarządzamy na-
szymi finansami.  Będziemy
wdzięczni za każdą kwotę.  
n

POMÓŻ sPs POMAgAĆ

Drodzy Czytelnicy,
W marcu 2021 będziemy obcho-
dzić dziwną rocznicę, 23 marca
upłynie rok, od kiedy premier
Johnson wprowadził pierwszy
lockdown w Wielkiej Brytanii.
Byliśmy wtedy przerażeni nową
chorobą, baliśmy się wyjść 
z domu, w parku utrzymywaliśmy
dystans, uczyliśmy się szybko no-
wego życia, czyli pracy w domu,
przeniesienia naszych aktywności
w wymiar online, czy to zawo-
dowo czy towarzysko.  Wiele skle-
pów zostało zamkniętych, a do
tych otwartych ustawiały się dłu-
gie kolejki.  Nosiliśmy maseczki
także na ulicach i w parkach, my-
liśmy zakupy przyniesione ze
sklepu.  Zachowywaliśmy dystans
społeczny. 
Podczas lockdownu nr 2 w Anglii,
który trwał jesienią tylko 4 tygo-
dnie, szkoły pozostały otwarte,
podobnie z miejscami kultu reli-
gijnego.  W lockdownie nr 
3 szkoły zostały zamknięte na
okres do 8 marca.  Akcja szcze-
pień jest realizowana zgodnie 
z rządowym planem, do połowy
lutego zaszczepione zostały osoby
o największym ryzyku zachoro-
walności, do Wielkanocy dołączą
do tej grupy osoby po 50 roku
życia, a do końca lipca wszyscy
mieszkańcy UK.
Czy wrócimy latem do normalno-
ści?  Może i tak, ale będzie to nor-
malność post-pandemiczna, 
z praktyką testowania się i certy-
fikatami szczepień oraz niepew-
nością, czy nie pojawią się nowe
mutacje koronawirusa i czy
obecne wakcynacje zapewnią
nam wystarczającą ochronę.
Trzeba będzie też wziąć pod
uwagę, że inne zakątki świata nie
są zaawansowane w działaniach
przeciwpandemicznych w taki
sam sposób, jak to ma miejsce w
krajach rozwiniętych, a przecież
żyjemy w dobie globalizacji  Suk-
ces Wielkiej Brytanii czy Izraela
będzie krótkotrwały, jeśli nie do-
łączą do nich inne części świata.
Zapraszamy do lektury marco-
wego wydania EMpP.  Zapra-
szamy także do śledzenia nas na
Facebooku.  Prowadzimy akcję
„Polonia czyta dzieciom”, pod-
czas której czytamy naszym pocie-
chom polskie bajki i wiersze, 
a nasza wolontariuszka Iwona
prowadzi warsztaty rękodzieła.
Życzymy dobrej lektury.
Beata Polanowska

Okres przejściowy, w czasie któ-
rego w Wielkiej Brytanii obowiązy-
wały unijne prawa, skończył się 31
grudnia 2020 r.  

Obywatele Unii Europejskiej, aby
pozostać w Wielkiej Brytanii,
muszą wnioskować o settled status.
Proces wnioskowania będzie
otwarty do końca czerwca 2021
roku. 

Wniosek mogą złożyć tylko osoby,
które do końca okresu przejścio-
wego, tj. 31 grudnia 2020 roku, za-

mieszkiwały terytorium Wielkiej
Brytanii, oraz ich rodziny. 

Biuro SPS pomaga w procesie
wnioskowania o settled status. Pro-
simy o umawianie się z nami jak
najszybciej, tym bardziej, że 
w razie ewentualnych problemów
(gdy, na przykład, Home Office po-
prosi o materiały dowodowe) jest
sporo czasu na bezstresowe ich roz-
wiązanie.

Settled status w przypadku osób,
które uzyskały wcześniej pre-set-

tled status, nie jest przyznawany au-
tomatycznie! Osoby, które miesz-
kają w Wielkiej Brytanii już ponad
5 lat, a wcześniej aplikowały o pre-
settled status, muszą wnioskować
po raz kolejny o settled status. 

Co zabrać na spotkanie?
Potrzebny jest paszport (lub dowód
osobisty, ale w przypadku tego do-
kumentu należy liczyć się z ko-
niecznością wysłania go do Home
Office, we własnym zakresie, po
zakończeniu procesu aplikacji),
numer NI (tzw. NINo), numer tele-

fonu, dostęp do swojej skrzynki
poczty elektronicznej, dla dzieci –
akty urodzenia, nie trzeba tłuma-
czyć polskich dokumentów. Oso-
bom nie posiadającym skrzynek
mailowych pomożemy w założeniu
darmowego konta na potrzeby
wnioskowania.  

Już dziś umów się na spotkanie do
naszego doradcy, pisząc na adres
help@empp.co.uk. Można też wy-
słać SMS pod numer 0737 514 69
35. 
n

BEZPłATNIE POMAgAMY w APlIKOwANIu O sTATus OsIEDlEŃCA 
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PREMIER ODwIEDZIł DERBY
W poniedziałek 8 lutego 2021 roku
Boris Johnson odwiedził Derby.
Najpierw udał się do firmy Sure-
Screen Diagnostics, która, na zamó-
wienie rządowe produkuje 20
milionów zestawów do szybkiego
testowania przesiewowego, które
mają dawać wyniki w 10 minut.
Został oprowadzony po nowocze-
snym zakładzie produkcyjnym,
gdzie na własne oczy zobaczył, jak
wykonuje się testy i jak się je wy-
korzystuje. 

„Testy przepływu bocznego, takie
jak te, które są produkowane w Su-
reScreen Diagnostics, będą miały
kluczowe znaczenie na przykład dla
otwarcia szkół. Rząd jest zdetermi-
nowany, aby nie ryzykować zdro-
wia publicznego i aby mieć testy,
które działają i bardzo dokładnie
określają czy ktoś jest zakażony ko-
ronawirusem” – mówił Johnson.
Powiedział także, że Derby to nie-
samowite miejsce i pochwalił sek-
tor innowacyjny miasta.

David Campbell, dyrektor Sure-
Screen Diagnostics, powiedział:
„Cieszymy się, że możemy poma-
gać ludziom w Wielkiej Brytanii
oraz na całym świecie”. Gdy firma
opracowała test, była w stanie za-
trudnić 200 nowych pracowników.
Dzięki wartemu dziesiątki milio-
nów funtów kontraktowi rządo-
wemu jest w stanie zatrudnić 200
kolejnych. „Uważamy, że nasze
szybkie testy antygenowe mogą na-

prawdę pomóc w badaniach prze-
siewowych. Rutynowe testy mają
kluczowe znaczenie dla biznesu, 
a także szpitali i lekarzy pierwszego
kontaktu” – dodał.

Następnie premier odwiedził cen-
trum szczepień mieszczące się 
w Derby Arena, gdzie spotkał się 
z kadrą i wolontariuszami, którym
podziękował za zaangażowanie.
n NKZ

BANK ŻYwNOŚCI w sPs

Bank żywności w SPS czynny jest od poniedziałku do czwartku.
Osoby, które chciałyby otrzymać paczki żywnościowe 

proszone są o szybki kontakt: help@empp.co.uk. 

Home Office przeznaczył 800 ty-
sięcy funtów na walkę z poważną
przemocą w Nottinghamshire. Pie-
niądze otrzymała agencja Violence
Reduction Unit Nottinghamshire,
która do tej pory zapewniła bezpo-
średnią pomoc 1547 młodym lu-
dziom, docierając do dalszych
142000 za pośrednictwem ukierun-
kowanych ogłoszeń w mediach
społecznościowych.  

Fundusze oznaczają, że VRU Not-
tinghamshire będzie działać przez
kolejne 12 miesięcy, skupiając się
na wspieraniu rodzin i osób do-
tkniętych poważną przemocą, np.
przestępstwami z użyciem noża.
Zespół pracuje między innymi z
członkami gangów, którzy bez

otrzymania specjalistycznej po-
mocy najpewniej skończyliby 
w więzieniach. Młodzi przestępcy
rozpoczynają naukę i tym samym
dostają szansę na zmianę swojego
życia. 

VRU wspiera wiele projektów
mentorskich, w tym flagowy pro-
gram U-Turn, który prowadzi fun-
dacja Inspire & Achieve. Program
wspiera resocjalizację ludzi 
w wieku 16-26 lat w Nottingham 
i Mansfield. Jak dotąd, 28 osób wy-
szło dzięki programowi na prostą.
Otrzymali oni profesjonalną pomoc
w walce z uzależnieniem od narko-
tyków i pomoc w znalezieniu za-
kwaterowania. 21 z nich uczy się
lub pracuje.

„W nadchodzącym roku chcemy
ściślej współpracować z sektorem
edukacyjnym i alternatywnymi do-
stawcami usług po to, aby dowie-
dzieć się więcej o tym, jak możemy
wspierać osoby z grupy wysokiego
ryzyka popełniania wykroczeń, co
jest priorytetem dla Home Office”
– powiedział dyrektor VRU 
Nottinghamshire, Dave Wakelin.

Rząd brytyjski ogłosił, że przezna-
czy ponad 35 milionów funtów na
pomoc osiemnastu Jednostkom Re-
dukcji Przemocy działającym na te-
renie Anglii i Walii.
n NKZ

PIENIĄDZE, ABY POwsTRZYMAĆ PRZEMOC

Premier w SureScreen Diagnostics / fot. Number 10 Flickr

Premier w centrum szczepień / fot. Number 10 Flickr

Chochliki wracają do centrum Lin-
coln. Impreza Lincoln Imp Trail,
która w zeszłym roku została odwo-
łana, odbędzie się latem, ale już
teraz można wziąć udział w towa-
rzyszącym jej konkursie plastycz-
nym, który potrwa do 18 maja.
Szczegóły dostępne są na stronie
lincolnimptrail.co.uk. Zwycięski
projekt ozdobi chochlika skrywają-
cego się w Waterside Shopping
Centre.

W tym publicznym wydarzeniu ar-
tystycznym, które ma za zadanie
celebrować sztukę, kulturę i dzie-
dzictwo Lincoln, główną rolę ode-
grają posągi chochlików. Będzie ich
30. Staną w różnych punktach mia-
sta. Każdy będzie udekorowany
przez konkretnego artystę i wysta-
wiony na aukcję. Pieniądze w ten
sposób pozyskane zostaną przeka-
zane na St Barnabas Hospice. 
n NKZ

lINCOlN IMP TRAIl POwRACA
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Lincolnshire County Council prze-
znaczył ponad 2 miliony funtów na
naprawy sieci kanalizacyjnej i fi-
nansowanie projektów, które mają
na celu redukcję ryzyka powodzio-
wego na terenie hrabstwa. 

W ostatnich latach nasiliły się po-
wodzie w związku z bezpreceden-
sową ilością opadów deszczu. 

Urzędnicy zobowiązali się do roz-
wiązania problemów z drenażem.
„Będziemy ciężko pracować, żeby
zrozumieć dlaczego niektóre miej-
sca są zalewane i jakie działania

musimy podjąć, żeby temu zapo-
biec” – powiedział Colin Dave re-
prezentujący Lincolnshire County
Council.  

W nadchodzącym roku zaplano-
wane zostało przeprowadzenie spe-
cjalistycznych badań i prac 
w Kirton, Binbrook, Cherry Willin-
gham i Woodhall Spa.

W zeszłym roku władze hrabstwa
wydały 350 tysięcy funtów na na-
prawy systemów kanalizacyjnych
w Gosberton i Wickenby, a także
zainwestowały 150 tysięcy funtów

w program konserwacji zlewni
rzeki Steeping.

Wszystkie lokalne podtopienia po-
winny być zgłaszane urzędnikom,
dzięki czemu będą oni mogli lepiej
zrozumieć ryzyko powodziowe w
regionie. Można to zrobić dzwoniąc
na numer 01522782082 lub pisząc
e-mail na adres: floodrisk@lincoln-
shire.gov.uk. Lokalne problemy
można też zgłaszać przez stronę fi-
xmystreet.lincolnshire.gov.uk
n NKZ

KANAlIZACJA DO NAPRAwY

KluB sENIORA w gRANTHAM

Maseczka za £1
5 sztuk za £3

- 100% bawełny, 2 warstwy
- rozmiar uniwersalny
- białe, bez wzorków
- idealne do szkoły

Maseczki można kupić
od poniedziałku do czwartku

w godz. 10-16.30 
w biurze SPS

(Tennyson, Forest Road West, NG7 4EP)

Klub Seniora w Grantham zaprasza
na cykl bezpłatnych webinarów 
pt. „Poniedziałki z psychologiem”.
Podczas bezpłatnych spotkań, które
odbędą się za pośrednictwem plat-
formy Zoom, będzie można poroz-
mawiać na ciekawe, a czasem
trudne tematy i wymienić się do-
świadczeniami w zakresie omawia-
nych zagadnień. 

Warsztaty odbywają się w ponie-
działki w godzinach 18-19. 
W marcu i kwietniu będą obejmo-
wały następujące tematy:
– O asertywnym stawianiu granic,
czyli jak mówić NIE! (1 marca
2021),
– Uzależnienie – wybór czy cho-
roba? Czym jest i jak rozwija się
uzależnienie, jak je rozpoznać i jak
pomóc osobie uzależnionej 

(8 marca 2021),
– „Piwo to nie alkohol!” – fakty 
i mity na temat uzależnienia od al-
koholu (15 marca 2021),
– Co to jest przemoc i jak rozpo-
znać, czy ja lub ktoś mi bliski do-
znaje przemocy (22 marca 2021),
– Oswoić stres – jak lepiej radzić
sobie ze stresem i żyć spokojniej
(29 marca 2021),
– Czy łatwo jest polubić siebie? 
O poczuciu własnej wartości i sa-
moakceptacji (12 kwietnia 2021),
– Czym jest depresja i jak pomóc
osobie cierpiącej na depresję? 
(19 kwietnia 2021).

Warsztaty prowadzone są przez
Edytę Biaduń-Korulczyk, psycho-
loga z wieloletnim doświadczeniem
w prowadzeniu psychoterapii osób
dorosłych, młodzieży oraz rodzin 

i par. Terapeutka w swej pracy zaj-
mowała się prowadzeniem warszta-
tów psychoedukacyjnych, grup
wsparcia oraz grup dla osób współ-
uzależnionych (także DDA), czy
doświadczających przemocy. Przez
wiele lat pracowała w jednym 
z warszawskich ośrodków pomocy
społecznej jako psycholog i specja-
lista pracy z rodziną. Jest autorką 
i współautorką szeregu publikacji 
i artykułów dotyczących profilak-
tyki uzależnień behawioralnych ad-
resowanych do dzieci i młodzieży,
oraz specjalistów.

Osoby chcące wziąć udział w webi-
narach proszone są o kontakt 
z Krystyną Waszkiewicz – wystar-
czy napisać e-mail na adres:
tina13waz@yahoo.com.
n NKZ

ZADBAJ O PsYCHIKĘ ON-lINE

Klub Seniora w Grantham działa od
prawie 2 lat. Osoby w nim zrze-
szone najpierw spotykały się w pu-
bach i domach, lecz później
spotkania przeniosły się do Senior
Citizen Community Club. Organi-
zowane były kursy języka angiel-
skiego, kursy IT, formalne wizyty
przedstawicieli policji, NHS czy
różnych organizacji pomocowych,
np. specjalizujących się w pomocy
ofiarom przemocy domowej. 

Podczas trwającej pandemii, Klub
zaprasza na sesje zumby i warsztaty
psychologiczne on-line. Planowane
są także zajęcia z ogrodnictwa, na
które zaproszeni będą zarówno do-
rośli, jak i dzieci.

„Zumba trzyma nas w dobrej for-
mie, a zajęcia wnoszą w naszą co-
dzienność troszkę radości i zabawy.
Po sesji rozmawiamy na różne te-
maty, wymieniamy się przepisami
kulinarnymi i ciekawostkami z co-
dziennego życia” – mówi Krystyna
Waszkiewicz, koordynator pro-
jektu.

Co ciekawe, organizacja przyciąga
osoby nie tylko polskiego pocho-
dzenia i w dodatku osoby w różnym

wieku, nie tylko seniorów. „Babcie,
dziadkowie, córki i synowie –
każdy znajdzie coś dla siebie. Wno-
simy do życia w UK troszkę pol-

skiego smaku, za którym tak bardzo
tęsknimy” – dodaje Waszkiewicz.
n NKZ



Spis powszechny (census) to bada-
nie statystyczne przeprowadzane
raz na dziesięć lat, które daje najdo-
kładniejszy obraz wszystkich osób
i gospodarstw domowych w Anglii 
i Walii. Odbywa się od 1801 roku,
z wyjątkiem 1941 roku.  

Pandemia koronawirusa sprawiła,
że spis ten jest teraz ważniejszy niż
kiedykolwiek. Podobnie jak spis
powszechny z 1921 roku, który
odbył się po I Wojnie Światowej 
i po epidemii hiszpańskiej grypy na
początku XX wieku, spis ludności
2021 będzie miał kluczowe znacze-
nie dla uzyskania obrazu życia 
w XXI wieku. Zakreśli obszary
ubóstwa, pokaże skład etniczny
kraju, dostarczy informacji o obec-
nych warunkach życia, zdrowia,
edukacji i pracy, którą wykonują lu-
dzie. Dane z niego pomogą kształ-
tować politykę rządu na szczeblu
lokalnym i na poziomie krajowym
na nadchodzące lata. 

Informacje uzyskane ze spisu lud-
ności pomagają przy planowaniu 
i finansowaniu usług w zakresie
mieszkalnictwa, świadczeń szpital-
nych, czy działalności szkół.

Tegoroczny spis odbędzie się on-
line, a gospodarstwa domowe
otrzymają list z unikalnym kodem
dostępu (unique access code),
umożliwiającym wypełnienie kwe-
stionariusza na komputerze, telefo-
nie lub tablecie. Otrzymanie
kwestionariusza w formie papiero-
wej jest możliwe, ale tylko na spe-
cjalne życzenie. Nawet w takim
wypadku, również gdy potrzebna
jest pomoc ankietera, wzięcie
udziału w spisie jest całkowicie
bezpłatne.

Każdy ankietowany zapytany zo-
stanie o swoje imię i nazwisko,
wiek, stan cywilny, wyznanie i po-
chodzenie. Padną pytania o gospo-
darstwo domowe i zamieszkiwany
dom. Nowością będą pytania 
o orientację seksualną i tożsamość
płciową, oraz o ewentualną historię
służby w brytyjskiej armii. Dwa
pierwsze będą skierowane jedynie
do osób, które ukończyły 16 lat.
Odpowiedzi na te pytania nie będą
obowiązkowe.  

Kwestionariusz dostarczony przez
ONS należy wypełnić zgodnie ze
stanem faktycznym na dzień 21
marca 2021 roku. Za podawanie

fałszywych informacji można zo-
stać ukaranym grzywną w wysoko-
ści do 1000 funtów.

„Pomyślnie przeprowadzony spis
ludności zapewni wszystkim, od
władz lokalnych po organizacje
charytatywne, możliwość świad-
czenia usług i finansowania tam,
gdzie są one najbardziej potrzebne
– powiedział Iain Bell, przedstawi-
ciel Office for National Statistics
(czyli odpowiednika polskiego
Głównego Urzędu Statystycznego).
– Może to oznaczać, że stworzone
zostaną, na przykład, nowe gabi-
nety lekarskie, szkoły i trasy trans-
portowe. Dlatego tak ważne jest,
aby wszyscy wzięli udział. Ułatwi-
liśmy partycypację przez wprowa-
dzenie możliwości wypełnienia
kwestionariusza on-line, na dowol-
nym urządzeniu oraz oferując
pomoc i papierowe formularze tym,
którzy ich potrzebują”.

Pierwsze wyniki powszechnego
spisu ludności dostępne będą 
w ciągu roku. 

Zebrane statystyki zawsze publiko-
wane są anonimowo. Respondenci
proszeni są o podanie danych oso-

bowych, ale tylko po to, aby zagwa-
rantować rzetelność danych i upew-
nić się, na przykład, że odpowiedzi
danej osoby nie zostaną policzone
dwa razy. 

Informacje osobiste ze spisu ludno-
ści są zastrzeżone przez 100 lat.

Więcej informacji można znaleźć
na stronie census.gov.uk
n
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POwsZECHNY sPIs luDNOŚCI
gospodarstwa domowe w całej Anglii i walii zostaną wkrótce poproszone o wzięcie udziału w spisie lud-
ności 2021.

Pieniądze można było otrzymać na
wydatki, które poprawiłyby efek-
tywność energetyczną domu, pod-
nosząc tym samym jego wartość.
Niektórzy planowali wymianę
okien na takie z podwójnymi szy-
bami, czy montaż systemu sterowa-
nia ogrzewaniem. Maksymalna
standardowa dotacja miała wynieść
£5000, ale niektórzy mogli zyskać
podwójnie, jeśli pobierali zasiłki.

Program od początku był krytyko-
wany ze względu na wiele wad.
Właściciele nieruchmości nie mogli
sami zadecydować, jakie prace
chcieliby przeprowadzić w swoim
domu – musieli trzymać się rygory-
stycznych wytycznych. Co więcej,
aby złożyć wniosek, należało ze-
brać wyceny robót od akredytowa-
nych przez rząd firm.  Niestety lista
zarejestrowanych firm była absolut-
nie niewystarczająca, co sprawiało,
że umówienie ekipy, która przepro-
wadziłaby prace remontowe do
ostatecznego terminu – 31 marca
2021 roku – graniczyło z cudem. 

Na program przeznaczono 2 mi-
liardy funtów: półtora miliarda dla
właścicieli domów, a pół miliarda
dla władz lokalnych. I chociaż w li-
stopadzie 2020 roku postanowiono,
że program potrwa do 31 marca
2022 roku, to okazało się, że pienią-
dze, które nie zostały wydane, nie

będą już dostępne. Na wsparcie
programu w nowym roku finanso-
wym przeznaczono zaledwie 320
milionów funtów.

Realnie wydano mniej niż 5% z
pierwotnej puli (do 22 stycznia było
to zaledwie 71 milionów funtów)!

Co ciekawe, program realizowało
amerykańskie przedsiębiorstwo
konsultingowe ICF z siedzibą w
stanie Virginia. Nie są znane szcze-
góły finansowe kontraktu ICF z
rządem. Czołowi politycy opozycji
zauważają jednak, że program nie
został zrealizowany ze względu na
błędne zarządzanie.  

Philip Dunne, przewodniczący ko-
mitetu audytu środowiskowego z
ramienia Torysów, skrytykował
sposób prowadzenia programu: 
„W obecnym tempie spełnienie
obietnicy rządu, według której do-
tacje pomogą 600000 gospodarstw
domowych przejść na niskoemi-
syjne źródła ciepła, zajmie 10 lat”. 

Program Green Homes miał przy-
czynić się do stworzenia 100 ty-
sięcy miejsc pracy, a właściciele
domów dzięki remontom mieli pła-
cić niższe rachunki, co miało prze-
łożyć się na zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla.
n NKZ

ZIElONA PORAŻKA RZĄDu
Porażka programu green Homes, który obiecywał właścicielom nie-
ruchmości dotacje w wysokości do 5000 funtów i który ruszył zaledwie
kilka miesięcy temu. 

Od 15 lutego osoby przybywające
do Wielkiej Brytanii z krajów wpi-
sanych na tzw. czerwoną listę
muszą obowiązkowo poddać się
dziesięciodniowej kwarantannie w
hotelu zaakredytowanym przez
rząd. Za pobyt w izolacji trzeba
zapłacić z własnej kieszeni – koszt
dla osoby dorosłej wynosi 1750
funtów. 

Drakońskie przepisy powstały na
bazie obaw dotyczących nowych
mutacji koronawirusa, które mo-
głyby zostać przywiezione do UK,
a przed którymi obecnie dostępne
szczepionki mogą nie chronić.
Przykładem może być szczep po-
łudniowoafrykański, który dotarł
już do Wielkiej Brytanii. Izolacja
w obiektach zatwierdzonych przez
rząd ma na celu przeciwdziałanie
łamaniu zasad kwarantanny przez
ludzi, którzy izolują się we wła-
snych domach.

Podróżni wjeżdżający do Wielkiej
Brytanii są zobowiązani do wypeł-
nienia tzw. passenger locator form.
Jeśli skłamią co do miejsca swo-
jego wcześniejszego pobytu, grozi
im kara do 10 lat pozbawienia
wolności. 

Osoby przebywajace na kwaran-
tannie muszą poddać się dwóm te-
stom na koronawirusa – w drugim
i ósmym dniu izolacji. Jeśli uzy-
skają wynik negatywny, będą

mogli opuścić hotel w 11 dobie
pobytu. Jeśli uzyskają wynik po-
zytywny, będą musieli zapłacić
dodatkowy rachunek. I tak, pozy-
tywny wynik pierwszego testu
przedłuża pobyt w hotelu o 2 noce,
co kosztuje dodatkowo 304 funty,
zaś pozytywny wynik drugiego
testu przedłuża pobyt o 8 nocy, co
kosztuje dodatkowo 1216 funtów.

W Anglii jest jedynie pięć lotnisk,
na których mogą lądować samo-
loty z krajów, które zostały wpi-
sane na czerwoną listę: Heathrow,
Gatwick, London City, Birming-
ham i Farnborough. Urzędnicy za-
bezpieczyli prawie 5000 pokoi w
16 hotelach znajdujących się w są-
siedztwie ww. lotnisk. 

W drugiej połowie lutego na czer-
wonej liście znajdowały się m.in.
Portugalia, Zjednoczone Emiraty
Arabskie i Brazylia.

Już pierwszego dnia po wejściu
przepisu w życie, czterech pasaże-
rów na lotnisku w Birmingham
zostało ukaranych grzywnami w
wysokości 10000 funtów za próbę
uniknięcia odbycia kwarantanny.

Osoby podróżujące do UK z kra-
jów, które nie znajdują się na ww.
czerwonej liście, również muszą
odbyć kwarantannę, jednak we
własnych domach, ewentualnie w
domach przyjaciół, czy hotelach.

Jednak ich również obowiązują
specjalne wymogi. Każdy musi
wykonać test na koronawirusa na
3 dni przed podróżą – wynik musi
być negatywny. Poza tym, należy
umówić się na dwa dodatkowe
testy, które kosztują 210 funtów za
osobę i będą przeprowadzone już
na miejscu – w drugim i ósmym
dniu kwarantanny. 

Osoby, które korzystają z pomocy
socjalnej i nie mogą zapłacić za
testy, mogą ubiegać się o rozłoże-
nie kosztów na raty.

Osoby, które w formularzu pobytu
podadzą nieprawdziwe dane lub
złamią zasady kwarantanny, nara-
żają się na karę grzywny (do
10000 funtów) i/lub pozbawienia
wolności do lat 10. Osoby, które
nie wykonają obowiązkowych te-
stów, mogą być ukarane grzywną
w wysokości do 2000 funtów.

Podczas kwarantanny, nie można
nigdzie wychodzić – nawet po za-
kupy. Potrzebne artykuły spożyw-
cze należy zakupić choćby w
sklepach internetowych. Można
też poprosić o pomoc rodzinę lub
przyjaciół, a w przypadku ich
braku – wolontariuszy. Pomoc do-
stępna jest pod numerem telefonu
08081963646 w godzinach 8-20. 
n NKZ

PRZYMusOwA KwARANTANNA



Jedna osoba na trzy może nie mieć
żadnych objawów zakażenia koro-
nawirusem, dlatego testowanie
przesiewowe jest kluczem do prze-
rwania łańcucha transmisji. 

Program testowania wypróbowany
został już we współpracy z Trans-
port for London, DVLA i Network
Rail. W Londynie otwarto cztery
centra testowe, w których mogli się
przebadać pracownicy metra 
i transportu naziemnego. Dzięki
programowi do końca stycznia wy-
kryto 28 przypadków koronawirusa
u osób, które nie miały objawów
chorobowych. W ten sposób nie po-
zwolono na rozprzestrzenianie się
wirusa wśród kadry i zapewniono
ciągłość świadczonych usług trans-
portowych. 

W programie biorą też udział poli-
cja, straż pożarna, służba więzienna
i graniczna, Defra, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Royal Mail, Octo-
pus Energy, czy Tate & Lyle Sugars.
Przeprowadzono już ponad dwa 
i pół miliona testów – zarówno 
w sektorach państwowych, jak 
i prywatnych.  

Przystąpić do programu szybkiego
testowania mogą pracodawcy, któ-
rzy zatrudniają minimum 50 osób.
Zadanie ułatwić ma specjalna
strona internetowa służąca do reje-
stracji zainteresowanych pracodaw-
ców, pod warunkiem, że ich kadra
nie może pracować z domu. Testy
udostępniane są przedsiębiorstwom
bezpłatnie i taki stan rzeczy ma się
utrzymać przynajmniej do końca
marca 2021 roku. 

„Ponownie poprosiliśmy zatrudnio-
nych o pracę z domów. Wszystko
po to, aby ratować życie i chronić
NHS. Wiemy jednak, że nie wszy-
scy są w stanie pracować zdalnie,
dlatego wprowadziliśmy program
szybkiego testowania, który jest
niezmiernie ważny. Pracodawcy
powinni regularnie testować swoją
kadrę – powiedział brytyjski mini-
ster zdrowia Matt Hancock. –
Obecnie współpracujemy z wie-
loma zakładami działającymi 
w sektorach publicznym, spożyw-
czym, transportowym i handlu de-
talicznego. Zdecydowanie wzywam
firmy i pracowników w całym kraju
do skorzystania z programu szyb-
kiego testowania, aby powstrzymać
dalsze rozprzestrzenianie się koro-
nawirusa”.

Szybkie testy, zwane testami prze-
pływu bocznego, przechodzą rygo-
rystyczną ocenę przeprowadzaną
przez czołowych naukowców bry-
tyjskich z Public Health England 
i University of Oxford. Są one wy-
starczająco specyficzne i czułe, aby
można je było stosować do testów
masowych.  Wykrywają przypadki

z wysokim poziomem wirusa 
u osób nie mających żadnych obja-
wów chorobowych. Wyniki do-
stępne są w 30 minut. Dzięki nim
osoby zakażone mogą poddać się
samoizolacji i zapobiec roznoszeniu
koronawirusa, co w konsekwencji
może uratować życie innym.
n NKZ

TEsTOwANIE w ZAKłADACH PRACY
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Zakłady pracy kluczowe dla funkcjonowania państwa, a więc takie, które nie zostały zamknięte podczas
lockdownu, są zachęcane przez rząd uK do przystąpienia do specjalnego programu polegającego na prze-
siewowym testowaniu pracowników. 

Ponad 17 mln mieszkańców UK
otrzymało szczepionkę na
COVID-19.  Dostali także kartę
poświadczającą wakcynację oraz
zostali wpisani w rejestr osób za-
szczepionych.

Na świecie toczą się debaty na
temat wprowadzenia dokumentów
potwierdzających, czy dana osoba
została zaszczepiona.  Według
wstępnych deklaracji dokumenty
takie zostaną wprowadzone w Es-
tonii, Danii i Hiszpanii.  Grecja
lobbuje Unię Europejską o stwo-
rzenie ogólnounijnego certyfikatu
szczepionkowego, natomiast w
Izraelu okazywanie poświadcze-
nia szczepienia jest już praktyko-
wane. 

W przypadku Wielkiej Brytanii
premier Johnson rozważa opcję
wprowadzenia paszportów szcze-
pionkowych, aczkolwiek wydaje
się, że nie podchodzi do niej entu-
zjastycznie, w kraju, w którym nie

ma dowodów osobistych, a plany
ich wprowadzenia były postrze-
gane jako forma zniewolenia.
Wypowiedzi polityków potwier-
dzają, że kwestia wakcynacji po-
zostaje indywidualną decyzją
każdego mieszkańca UK.  Jed-
nakże wszyscy będą zachęcani do
zaszczepienia się, by w ten sposób
budować odporność stadną (herd
immunity). Życie codzienne, ze
względu na bezpieczeństwo więk-
szości społeczeństwa oraz wydol-
ność służby zdrowia, zostanie
zorganizowane w taki sposób, że
po prostu będzie łatwiej tym, któ-
rzy przyjmą wakcynę.  

Możliwe,  że certyfikaty szcze-
pionkowe będą wymagane pod-
czas wizyt w sklepach,
restauracjach, pubach, teatrach lub
podczas poszukiwania pracy.  Po-
szczególne miejsca mogą wpro-
wadzić własne obostrzenia i będą
pozwalać na wejście tylko osobom
zaszczepionym.  Niektórzy praco-
dawcy już zadeklarowali, że będą
zatrudniać tylko osoby po zaszcze-

pieniu.  Taki wymóg może znaleźć
się w kontraktach zatrudnienia
osób przyjmowanych do pracy w
przyszłości.  Nie będzie mógł być
egzekwowany wobec osób już za-
trudnionych, aczkolwiek może za-
ważyć na utrzymaniu pracy w
miejscach takich jak domy spokoj-
nej starości, ośrodki zdrowia, szpi-
tale.

Można spodziewać się, iż po-
świadczenie wakcynacji będzie
wymagane podczas podróży mię-
dzynarodowych.  Niektóre linie
lotnicze oraz biura turystyczne już
zapowiedziały, że będą obsługi-
wać tylko osoby zaszczepione.
Inne agencje turystyczne i linie
lotnicze argumentują, że ich usługi
powinny opierać się na testowaniu
a nie poświadczeniu szczepienia
przez pasażerów.

Osoby zaszczepione muszą dosto-
sowywać się do restrykcji covido-
wych w taki sam sposób, jak
osoby niezaszczepione.  
n

PAsZPORTY sZCZEPIONKOwE?
– Zaleca się pracę w domu, jeśli jest
to możliwe;
– Utrzymuje się zakaz podróży za
granicę.

Faza druga, planowane rozpoczę-
cie nie wcześniej niż 12 kwietnia:
– Otwarte zostaną wszystkie
sklepy, salony fryzjerskie, salony
kosmetyczne, biblioteki, muzea,
baseny i siłownie wewnątrz budyn-
ków;
– Do działalności wracają puby i re-
stauracje obsługujące klientów na
zewnątrz, z nakazem przestrzegania
zasady 6 osób lub 2 rodzin;
– Otwarcie miejsc, takich jak zoo
lub parki rozrywki na świeżym po-
wietrzu, pola kampingowe i domy
letniskowe do wynajęcia z wła-
snym wyżywieniem (self-catering
holiday accommodation);
– Wzrośnie liczba osób, która może
wziąć udział w pogrzebach – do 30
i ślubach – do 15.

Faza trzecia, rozpocznie się nie
wcześniej niż 17 maja:
– Spotkania i zgromadzenia na
świeżym powietrzu dozwolone do
30 osób;
– W domach, mogą spotykać się ro-
dziny, w restauracjach, pubach, ho-
telach można spotykać się 
w grupach do 6 osób;
– Do działalności wrócą kina, dzie-
cięce centra zabaw, hotele, roz-
poczną się zajęcia sportowe 
w pomieszczeniach;
– Otwarcie sal koncertowych, te-
atralnych, sportowych, stadionów
na przedstawienia, koncerty lub
wydarzenia sportowe przy ograni-
czonej ilości widzów;
– Do 30 osób może wziąć udział 
w ślubach, pogrzebach, przyję-
ciach, stypach.

Faza czwarta rozpocznie się nie
wcześniej niż 21 czerwca:

– Całkowite zniesienie restrykcji
lockdownowych, o ile dane staty-
styczne na to pozwolą; 
– Zniesienie wszelkich prawnych
ograniczeń dotyczących kontaktu
społecznego;
– Otwarcie klubów nocnych;
– Będą mogły odbywać się duże
koncerty, imprezy i zgromadzenia; 
– Usunięte zostaną ograniczenia co
do ślubów i innych dużych przyjęć.

Podczas wystąpienia Boris Johnson
potwierdził, że wybory lokalne,
przypadające na 6 maja, odbędą się
zgodnie z planem.  Podobnie ze spi-
sem ludności.  Mimo restrykcji,
proces liczenia mieszkańców UK
rozpocznie się w marcu i zakończy
w maju.

Podróże międzynarodowe zostaną
wznowione nie wcześniej niż 
17 maja, o ile realizacja planu luzo-
wania restrykcji będzie  przebiegać
zgodnie z założeniami.  Od 
12 kwietnia zostaną podjęte działa-
nia analizujące i podsumowujące
sytuację w celu podjęcia ostatecz-
nej decyzji o otwarciu granic bez
ograniczeń. 

Plan Johnsona został skrytykowany
za zbyt powolne tempo przez jed-
nych i zbyt pochopne przez innych.
Otwarcie szkół będzie miało naj-
większy wpływ na dane staty-
styczne w najbliższym czasie.
Miejmy nadzieję, że progres akcji
wakcynacyjnych oraz zwiększająca
się liczba ozdrowieńców zapewni
nam odporność umożliwiającą za-
kończenie restrykcji w czerwcu.
Aczkolwiek, nasze dotychczasowe
doświadczenie koronawirusa jest
takie, że trudno jest snuć plany na
przyszłość.
n

Beata Polanowska
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Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy,
spowodowana szybko rozprzestrze-
niającym się wirusem SARS-CoV-
2, ma wpływ na wszystkie aspekty
życia. Pomimo, że trwa już blisko
rok, nadal jest to sytuacja nowa,
trudna, powodująca tak duże
zmiany w naszym funkcjonowaniu,
że ich konsekwencje będziemy
prawdopodobnie odczuwać jeszcze
długo po zakończeniu pandemii.
Izolacja społeczna, konieczność
utrzymywania dystansu, praca 
i nauka zdalna, obawy o zdrowie
własne i swoich najbliższych oraz
ciągła niepewność, co do dalszego
rozwoju pandemii – wszystko to
przyczynia się do pogłębiania pro-
blemów psychicznych. 

Kto cierpi najbardziej
W zasadzie przyglądając się 
różnym grupom społecznym, ich
funkcjonowaniu i samopoczuciu 
w trakcie pandemii, nie da się jed-
noznacznie stwierdzić, kto doznaje
największych strat. Wydaje się, że
każdy człowiek na swój sposób
przeżywa kryzys, związany 
z obecną sytuacją i każdy radzi
sobie z nim lepiej lub gorzej, czyli
tak, jak potrafi najlepiej i na ile 
pozwalają jego indywidualne umie-
jętności i zasoby. W świetle 
przeprowadzonych badań nad psy-
chologicznymi konsekwencjami
pandemii, można jednak wymienić
kilka grup, dla których jest to szcze-
gólnie trudny czas.

Dzieci i młodzież
Utrata bezpośredniego kontaktu 
z rówieśnikami i środowiskiem
szkolnym, problemy z realizacją
piętrzących się zadań w trakcie
nauki zdalnej, to tylko niektóre pro-
blemy, których doświadczają mło-
dzi ludzie w czasie pandemii.
Polskie badania przeprowadzone
przez Fundację Dajemy Dzieciom
Siłę wskazały, co prawda, że duża
część młodych ludzi podczas ze-
szłorocznego zamknięcia szkół,
była z tego faktu zadowolona, tym
niemniej jednak, blisko co trzeci ba-
dany oceniał swoje samopoczucie
jako negatywne. Te same badania
wykazały także, że co czwarty
młody człowiek doświadczył w tym
czasie przemocy ze strony do-
mowników (zwłaszcza, jeśli ro-
dzice nadużywali alkoholu lub
cierpieli na zaburzenia psychiczne).
Niepokojący jest także fakt, że
wiele młodych osób (zwłaszcza
dziewcząt), doświadczało tzw.
krzywdzenia seksualnego bez
kontaktu fizycznego, czyli dosta-
wało niechciane nagie zdjęcia, było
namawianych przez Internet do róż-
nego rodzaju aktywności seksualnej
oraz spotykało się z przemocą
słowną. Dzieci i młodzież poda-
wały również, że w tym czasie do-
świadczają obniżonego nastroju,
problemów ze snem oraz spadku
motywacji. Młodzi ludzie zgłaszali
także, że doświadczają ogromnego
poczucia wstydu, powstałego 

w wyniku dyskomfortu obserwacji
siebie podczas sesji online z uży-
ciem kamery. 

Osoby starsze
Osoby starsze to ta grupa osób,
która ma szczególnie trudno w cza-
sie pandemii. Codziennie słyszymy
w radio i w telewizji, że są oni 
w grupie ryzyka i wskazane byłoby
dla nich pozostanie w domach, 
a wychodzenie tylko w przypadku
absolutnej konieczności. Niektóre
sklepy na czas pandemii zorganizo-
wały nawet tzw. godziny dla senio-
rów, aby osoby starsze były mniej
narażone na kontakt z innymi a tym
samym na mniejsze prawdopodo-
bieństwo zarażenia się. To wszystko
spowodowało, że wielu seniorów
niejako wbrew sobie, zostało zmu-
szonych do zamknięcia się we wła-
snych domach, bez kontaktu 
z innymi, z rodziną. Dodatkowo to
grupa, której trudno przełączyć się
na życie online. Wiele starszych
osób podaje, ze pandemia zabrała
im normalne życie, że zatrzasnęła
przed nimi świat. Narastający lęk 
i obawa o swoje życie i zdrowie to
tylko jedna z ogromu psychologicz-
nych konsekwencji pandemii osób
starszych. Wydaje się, ze najbar-
dziej dotkliwa jest samotność, któ-
rej seniorzy doświadczają, a należy
pamiętać, że jest to główny czynnik
ryzyka śmiertelności u osób star-
szych. 

Kobiety
Z badań wynika, że kobiety są bar-
dziej narażone na stres towarzy-
szący pandemii. Może to być
wynikiem tego, że to jednak ko-
biety w większości w czasie lock-
downu zajmowały się domem, 
a także wspieraniem dzieci w nauce
zdalnej. Wiele kobiet musiało zre-
zygnować ze swojej pracy zawodo-
wej na rzecz opieki nad dziećmi 
i organizacji życia domowego. Poza
tym to kobiety w czasie pandemii
najczęściej doświadczały prze-
mocy domowej. Szacunki z po-
czątku pandemii wskazywały, że
jeśli pandemia potrwa dłużej niż 
6 miesięcy, to nowych przypadków
przemocy będzie blisko 31 milio-
nów!  Myślę, że pandemia dla wielu
rodzin była sprawdzianem wzajem-
nych relacji, radzenia sobie ze 
stresem i napięciem oraz wypraco-
wywania rozwiązań, pomocnych w
uporaniu się z sytuacją kryzysową.
Niestety dla wielu rodzin ten spraw-
dzian nie przebiegł pozytywnie.
Świadczy o tym chociażby większa
liczba zgłoszeń dotyczących prze-
mocy i konfliktów domowych ra-
portowana do służb socjalnych. 

Zdawać się może, że sytuacja pan-
demiczna jest okrutna tak samo dla
wszystkich, ale czy na pewno? Z
mojego doświadczenia jako psy-
chologa i terapeuty wynika, że nie
wszyscy cierpią. Lockdown 
i wskazanie pozostawania w domu,
zamknięcie niektórych miejsc pracy
i przeniesienie się do pracy online,
zamknięcie restauracji i innych

miejsc publicznych dla osób z tzw.
fobiami społecznymi jest odczu-
walne jako korzystne. Wszystkie te
osoby, które, na co dzień mają
ogromne obawy związane z pu-
blicznym zabieraniem głosu, podró-
żowaniem komunikacją miejską,
korzystaniem z restauracji, wyko-
nywaniem telefonów, załatwianiem
spraw w urzędach i generalnie pre-
ferują minimalny kontakt z ludźmi,
mówią, ze pandemia jest dla nich
zbawienna, że wreszcie mogą sie-
dzieć w domu bez stygmatyzacji, że
są dziwakami i że niezdrowo izo-
lują się od innych. 

Jakie pandemia ma skutki?
Dla wielu osób pandemia przynio-
sła zupełnie nowy, nieznany sposób
funkcjonowania. Świat zakazów,
izolacji, dystansu, zasłaniania twa-
rzy, postrzegania innych, jako po-
tencjalnych nosicieli choroby,
stałego lęku o swoje życie i zdro-
wie, braku wpływu na to, co się
dzieje wokół – tak wygląda życie
większości z nas. Niemożliwe więc,
żeby to wszystko nie miało na nas
żadnego wpływu. Do najczęstszych
psychologicznych skutków pande-
mii należą:
P Depresja i myśli samobójcze,
P Trudności adaptacyjne – nie-
pewność o przyszłość i obciążenie
emocjonalne,
P Zaburzenia lękowe,
P Izolacja, zubożenie kontaktów
interpersonalnych, poczucie
braku wsparcia,
P Problemy ze snem (będące czę-
sto wynikiem zaburzenia rytmu do-
bowego),
P uzależnienia (wiele osób w cza-
sie pandemii częściej sięga po 
alkohol i inne substancje psychoak-
tywne i traktuje je jako środek 
radzenia sobie ze stresem. 
W Kanadzie w czasie pandemii od-
notowano blisko 20% wzrost sprze-
daży alkoholu).
P stres. Niektórzy podają, że to,
czego ludzie obecnie doświadczają
przypomina nierzadko objawy ze-
społu stresu pourazowego (PTSD –
Post Traumatic Stress Disorder).
Polscy badacze z zakresu psychia-
trii wprowadzili nawet określenie
Pandemiczne Ostre Zaburzenie
Stresowe, aby podkreślić pewien
charakterystyczny zespół objawów.
Osoby z wysokim poziomem stresu
w tym zakresie odczuwają: niepo-
kój motoryczny, zawężenie uwagi
do jednego tematu – pandemii, roz-
pamiętywanie zagrożeń, uporczywe
wspominanie o pandemii, oglądanie
telewizji dla uzyskania statystyk
dotyczących śmiertelności z po-
wodu koronawirusa, dręczące sny 
o tematyce pandemicznej, zaburze-
nia nastroju (lęk, smutek, trudności
w koncentracji uwagi, wybuchy
gniewu/złości), przedłużające się
utrzymywanie strachu i poczucia
bezradności, ataki paniki czy po-
czucie beznadziei. 

To, rzecz jasna, tylko część z wielu
psychologicznych konsekwencji
pandemii. Jednak takie postrzega-

nie sytuacji, w której się znaleźli-
śmy nie jest pełne. Warto wspo-
mnieć także o pozytywnych
stronach pandemii. Wiele osób
podaje, że sytuacja lockdownu, ko-
nieczność spędzania dużej ilości
czasu z domownikami jest z jednej
strony silnie stresogenna (szczegól-
nie w rodzinach dysfunkcyjnych), z
drugiej zaś doświadczenie to po-
zwoliło im na nowo spojrzeć na ich
związki partnerskie czy na osoby,
którymi się otaczają. Wielu rodzi-
ców podaje, że zaczęło baczniej
przyglądać się swoim dzieciom, po-
znawać je, spędzać z nimi aktywnie
czas, rozmawiać, na co nie mieli
czasu przed pandemią. Wydaje się,
więc, że może to prowadzić do
wzmacniania więzi pomiędzy
członkami rodziny. 

Sytuacja pandemii to także do-
świadczenie, w którym wielu z nas
uświadomiło sobie, jak ważny jest
kontakt z drugim człowiekiem,
jak często nie docenialiśmy swo-
body spotkań, wspólnego celebro-
wania świąt czy uroczystości
rodzinnych. Ludzie uświadomili
sobie także, jak cenna jest możli-
wość chodzenia do pracy, niezależ-

ność, wolność chociażby w poru-
szaniu się, podróżowaniu, korzysta-
niu z miejsc kultury. Pandemia
pokazała, że jesteśmy w stanie
obyć się bez wielu rzeczy, że nie
musimy chodzić codziennie do ka-
wiarni, do restauracji, kupować dro-
gich ubrań i wielu innych rzeczy.
Niektórzy odkryli w tym czasie ta-
lenty lub wrócili do aktywności, o
których już dawno zapomnieli, inni
wprowadzili aktywność fizyczną do
swojego harmonogramu dnia, a
jeszcze inni nauczyli się gotować
czy piec. Kryzys, w którym się zna-
leźliśmy, może okazać się szansą na
lepsze poznanie siebie, na obejrze-
nie dotychczasowego życia, na za-
trzymanie się w codziennym tempie
czy na dokonanie pewnych zmian.
Może także to być okazja do uświa-
domienia sobie tego, co naprawdę
jest w naszym życiu ważne, w jaki
sposób chcemy spędzać czas, czy
warto żyć tak, jak dotychczas. 
n

Autorka jest psychologiem i psycho-
terapeutą rodzinnym z wieloletnim
doświadczeniem.
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PANDEMIA: JAK PRZETRwAĆ TEN TRuDNY CZAs?
Edyta Biaduń-Korulczyk

Jak przetrwać pandemię?

1. Zadbaj o ciało. Starajmy się zdrowo odżywiać, wysypiać się i ru-
szać. Wszelka forma aktywności – spacer, przejażdżka na rowerze, bie-
ganie, joga, ćwiczenia, jest wskazana. 
2. Zachowaj rutynę. Jeśli pracujesz lub uczysz się z domu, nie zapo-
minaj, że codzienna rutyna jest niezwykle istotna. Dzięki rutynie łatwiej
będzie Ci zasypiać, mobilizować się do nauki/pracy, a także łatwiej bę-
dzie Ci wrócić do dawnego sposobu funkcjonowania. Staraj się wsta-
wać o tej godzinie, o której wstawałeś przed pandemią, ubierz się (nie
spędzaj dnia w piżamie czy dresie), uczesz, umaluj. 
3. Dbaj o relacje. Otaczaj się życzliwymi ludźmi. Korzystaj z komu-
nikatorów internetowych, nie zapominaj włączyć kamery i głosu. Tak
mało, na skutek noszenia maseczek, mamy obecnie doświadczeń z ob-
serwacją ludzkiej twarzy, mimiki, tonu głosu. 
4. Myśl o tym, co daje Ci poczucie bezpieczeństwa. Ogranicz oglą-
danie wiadomości i czytanie informacji o koronawirusie. Zamiast tego
porozmawiaj z kimś bliskim, dzięki któremu czujesz się dobrze. Obej-
rzyj spokojny film, poczytaj książkę czy posłuchaj ulubionej muzyki.
5. Myśl pozytywnie. Staraj się stopować negatywne myślenie. Pamię-
taj, że nasze myśli kreują rzeczywistość, a więc mają kolosalny wpływ
na nasze odczuwanie i na nasze działania. 
6. wyrażaj siebie. Rób to, co sprawia Ci przyjemność: tańcz, szyj, ha-
ftuj, piecz, gotuj, maluj, odnawiaj meble. Te aktywności aktywizują
pracę obu półkul mózgowych, co z kolei jest zbawienne w utrzymy-
waniu zdrowego stylu życia. 
7. skorzystaj z pomocy. Jeśli czujesz, że sytuacja, w której jesteś Cię
przytłacza, masz poczucie, że dzieje się z Tobą lub w Twojej rodzinie
coś niepokojącego, nie wstydź się prosić o profesjonalną pomoc (psy-
chologa, psychiatry).
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12 lutego Paweł Rełowicz z Hull został skazany na karę dożywot-
niego pozbawienia wolności za gwałt i morderstwo studentki libby
squire, których dopuścił się w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2019
roku. Podczas czterotygodniowego procesu, ława przysięgłych do-
wiedziała się, że ojciec dwójki dzieci prowadził podwójne życie.

PRZEMOC DOMOwA: KONIEC TABu
Organizacja charytatywna The 
Signpost to Polish Success (wy-
dawca miesięcznika East Midlands
po Polsku) podjęła się zorganizo-
wania internetowego webinaru 
na bardzo trudny temat, jakim 
jest przemoc domowa. Do współ-
pracy zaproszone zostały dwie eks-
pertki – Bogusława Motylska 
z Nottinghamshire Police i Monika
Stawicka z Juno Women’s Aid. 

Temat przemocy domowej jest waż-
niejszy niż kiedykolwiek ze
względu na trwającą pandemię ko-
ronawirusa. Lockdowny, jakie
miały miejsce w ostatnim roku spo-
wodowały, że część ofiar przemocy
została zamknięta w domach ze
swoimi oprawcami. Statystyki 
z pierwszych siedmiu tygodni wio-
sennego lockdownu są przerażające
– w Wielkiej Brytanii jedno na 30
zgłoszeń dokonywanych na numer
alarmowy dotyczyło przemocy do-
mowej! 

Niestety, nadal niewiele kobiet de-
cyduje się zgłosić przemoc do-
mową na policję. Według
szacunków niektórych organizacji
to zaledwie 18% przypadków!

Webinar odbył się 10 lutego na Fa-
cebooku. 

Najpierw Bogusława Motylska
opowiedziała o różnych formach
przemocy domowej i o tym, jak
zbierać materiały dowodowe.
„Chociaż nie istnieje sposób na to,
żeby zupełnie zapobiec przemocy
domowej, można ją znacząco zre-
dukować dzięki wczesnej interwen-
cji. Należy obalić mit mówiący, że
przemoc domowa równa się tylko
agresji fizycznej. Przemoc domowa
może mieć charakter finansowy,
seksualny, a nawet wiązać się z uży-
waniem nowych technologii” – tłu-
maczyła funkcjonariuszka policji. –
„Nie można umniejszyć roli przyja-
ciół i rodzin, gdy chodzi o ochronę
ofiar przemocy. Bariery kulturowe

i językowe sprawiają, że mniejszo-
ści etniczne są jeszcze mniej
skłonne do zgłaszania przemocy.
Mam nadzieję, że dzięki temu we-
binarowi skierowanemu do polskiej
społeczności, dodam ofiarom prze-
mocy domowej otuchy i umożliwię
im lepszą ochronę siebie i ich bli-
skich”.

Monika Stawicka z Juno Women’s
Aid przedstawiła zakres usług do-
stępnych dla ofiar przemocy, jakie
oferuje jej organizacja. „Wiele
osób, które przeżywa przemoc do-
mową, nie zdaje sobie sprawy, jaka
pomoc jest dostępna. Juno
Women’s Aid zapewnia pomoc ko-
bietom i dzieciom doświadczają-
cym przemocy. Organizujemy
specjalistyczne programy, które za-
pewniają wsparcie emocjonalne
osobom, które odeszły z toksycz-
nego związku. Oferujemy też
pomoc w zakresie zakwaterowania,
wyżywienia, pomoc prawną, itp.”.  

Podczas transmisji na żywo widzo-
wie mogli zadawać pytania w ko-
mentarzach. Kilka kobiet odważyło
się opowiedzieć o swoich drama-
tycznych przeżyciach i o tym, gdzie
i jaką pomoc otrzymały. 

Organizacja SPS zorganizowała
webinar przede wszystkim z myślą
o kobietach w East Midlands, jed-
nak przekaz – dzięki masowym
udostępnieniom i polubieniom wi-
dzów – dociera do coraz to większej
ilości kobiet w całej Wielkiej Bry-

tanii. Ofiary przemocy mogą obej-
rzeć webinar w dogodnym dla sie-
bie czasie i być może, dzięki
zawartym w nim informacjom, od-
ważyć się na wykonanie pierw-
szego kroku do zmiany swojego
życia. 

Nagrany webinar jest dostępny na
profilu Facebookowym gazety East
Midlands po Polsku.
n NKZ

Oskarżenie i skazanie Rełowicza
było szokiem zarówno dla jego ro-
dziny, jak i znajomych. Gdy ponad
dwa lata temu Polaka areszto-
wano, jego matka opowiadała an-
gielskiej prasie, że Paweł „boi się
krwi i przemocy”. Ciała studentki
jeszcze wówczas nie odnaleziono.
Rodzina domniemanego sprawcy
była święcie przekonana o niewin-
ności swojego bliskiego i liczyła,
że Libby odnajdzie się cała 
i zdrowa. Tak się jednak nie stało. 

Rełowicz wychował się w Warsze-
wicach, niewielkiej wsi położonej
w województwie kujawsko-po-
morskim. Pochodził z rodziny
wielodzietnej. Sąsiedzi wspomi-
nają go jako miłego i wrażliwego
chłopaka, który miał sporo koleża-
nek. Do Anglii Rełowicz przyje-
chał w wieku 18 lat. Dwa lata
później, w 2014 roku wziął ślub. 
Z żoną Jagodą miał dwójkę dzieci
– najmłodze urodziło się w paź-
dzierniku 2018 roku. Pracował 
w rzeźni.  

Libby Squire, 21-latka pocho-
dząca z Buckinghamshire, studio-
wała w Hull filozofię. 

31 stycznia, w czwartkowy wie-
czór, dziewczyna wybrała się na
imprezę ze znajomymi. Wypiła
sporo alkoholu, przez co nie zo-
stała wpuszczona do klubu noc-
nego. Jej znajomi zamówili
taksówkę, która odwiozła nie-
trzeźwą dziewczynę pod dom.
Jednak studentka nie weszła do
domu, tylko z nieznanych pobu-

dek postanowiła przejść się po
okolicy. Tuż przed północą Reło-
wicz zaczepił Libby. Kilka minut
później dziewczyna odjechała
Astrą sprawcy w kierunku – jak
się potem okazało – parku. 

Co się stało w parku? Prokuratura
dowodziła, że Polak najpierw
zgwałcił dziewczynę, a następnie
– umierającą bądź już martwą –
umieścił w rzece Hull. Po wszyst-
kim udał się do domu rodzinnego,
jednak nie wytrzymał i po 2 godzi-
nach wrócił na miejsce przestęp-
stwa, gdzie z jakichś względów
spędził 4 minuty. Wersja sprawcy
jest zgoła odmienna: Rełowicz
twierdzi, że rozstał się z kobietą po
odbyciu z nią stosunku seksual-
nego, na który wyraziła zgodę.

Rełowicza zatrzymano po raz
pierwszy 6 lutego, a więc po kilku
dniach od zaginięcia Libby. Podej-
rzewano go o jej uprowadzenie,
ale z braku dowodów postawiono
mu jedynie zarzuty czterokrotnego
wojeryzmu (oglądactwa), dwu-
krotnego nieobyczajnego wybryku
w miejscu publicznym i trzykrot-
nego włamania z kradzieżą. Podej-
rzany przyznał, że w ciągu 18
miesięcy poprzedzających feralne
spotkanie z Libby, dopuszczał się
ekshibicjonistycznych zachowań
(i nie tylko) na ulicach Hull. Za te
przestępstwa Rełowicz został ska-
zany w sierpniu 2019 roku naja-
pierw na karę 8,5 lat pozbawienia
wolności, a po apelacji – na 5 lat 
i 8 miesięcy.   

Ciało Libby odnaleźli rybacy u uj-
ścia rzeki Humber dopiero 20
marca. W październiku Rełowicz
usłyszał zarzut gwałtu i zabójstwa. 

W sprawie orzekała ława przysię-
głych, w której zasiadało siedmiu
mężczyzn i pięć kobiet. Nie uwie-
rzyli oni w wersję wydarzeń Reło-
wicza, który uparcie twierdził, że
jest niewinny. Sędzia Lambert z
Sheffield Crown Court skazał Po-
laka na karę dożywotniego pozba-
wienia wolności. Rełowicz będzie
mógł ubiegać się o warunkowe
zwolnienie najwcześniej po 27 la-
tach.

Przykładny ojciec za dnia, dewiant
w nocy. Jak to możliwe, że nikt nic
nie zauważył? Znajomi Rełowi-
cza, którzy zeznawali podczas
procesu, opisywali go jako osobą
bardzo religijną i oddaną swojej
rodzinie, zwłaszcza dzieciom. 

Żona, która pomagała policji w
śledztwie (i która znalazła nowego
partnera i ma z nim córkę), mó-
wiła, że gdy pytała ukochanego o
nocne eskapady, odpowiadał, że
idzie... pobiegać.
n NKZ

TO DOBRY CHłOPAK BYł Z końcem grudnia ubiegłego roku
zakończył się okres przejściowy po
Brexicie i oznacza to, między in-
nymi, że Europejczycy nie mogą
przyjechać do pracy lub na studia
do Wielkiej Brytanii na tych sa-
mych warunkach, co dotychczas.
Każdemu, kto nie mieszkał w Wiel-
kiej Brytanii przed końcem 2020
roku docelowo potrzeba będzie spe-
cjalna wiza. To samo tyczy się –
niestety – członków rodzin rezydu-
jących na Wyspach, jednak mogą
oni starać się o specjalne pozwole-
nie na pobyt krótszy niż 6 miesięcy. 

Członek rodziny osoby mieszkają-
cej na stałe w Wielkiej Brytanii
może ubiegać się o zgodę na przy-
jazd do UK. Do 30 czerwca 2021
roku można starać się albo o ‘EEA
family permit’, albo o ‘EU Settle-
ment Scheme family permit’. Od 
1 lipca 2021 roku pierwsza opcja
przestanie istnieć.

Dzięki pozwoleniu można przeby-
wać w kraju przez maksymalnie 
6 miesięcy. Można wówczas praco-
wać lub uczyć się. Jak przedłużyć
ten okres? Osoby, które przed 31
grudnia 2020 roku nigdy nie miesz-
kały w Wielkiej Brytanii, będą mu-
siały starać się o wizę. Osoby, które
mieszkały przed powyższą datą

(będącą końcem okresu przejścio-
wego) w UK, mogą starać się o sta-
tus osiedleńca. 

Pozwolenie mogą dostać członko-
wie rodziny, którzy byli nimi przed
31 grudnia 2020 roku: małżonko-
wie, partnerzy cywilni, lub partne-
rzy nieślubni, dzieci lub wnuki,
które nie ukończyły 21 roku życia,
oraz pozostające na utrzymaniu
dzieci lub wnuki w każdym wieku,
a także rodzice oraz dziadkowie.

Podczas starania się o pozwolenie
należy przedstawić ważny paszport
i dowód związku z mieszkańcem
UK (np. akt małżeństwa, akt
związku partnerskiego lub akt uro-
dzenia). W przypadku partnerstwa,
które nie jest uregulowane prawnie,
należy pokazać dowody na wspólne
mieszkanie przez 2 lata. Dowody
mogą obejmować wspólne wyciągi
bankowe, rachunki za media, ze-
znania podatkowe, itp. Zależność
finansową członka rodziny można
udowodnić przedstawiając wyciągi
bankowe lub kopie przelewów fi-
nansowych, albo dowody na zależ-
ność w zakresie opieki zdrowotnej
(np. list ze szpitala). O pozwolenie
można ubiegać się jedynie nie
będąc fizycznie w UK.
n NKZ

PRZYJAZD CZłONKA RODZINY Z POlsKI
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TłusTY CZwARTEK
w sOBOTĘ 2021
13 lutego odbyła się szósta już edy-
cja Tłustego Czwartku w Sobotę,
zorganizowana przez organizację
The Signpost to Polish Success
(SPS) we współpracy z New Art
Exchange (NAE). Impreza ta cieszy
się co roku dużą popularnością, nie
tylko wśród Polaków. Prowadzona
zawsze po polsku i po angielsku,
jest świetną okazją do podzielenia
się z lokalną społecznością polską
kulturą i tradycjami, a pyszne pol-
skie pączki pomagają w przełamy-
waniu wszelkich barier językowych
i kulturowych.

Jednak w tym roku, ze względu na
epidemię koronawirusa, tradycyjny
Tłusty Czwartek w Sobotę musiał
zostać poważnie odchudzony. Im-
preza mogła odbyć się tylko wirtu-
alnie, z udziałem ograniczonej
liczby osób prowadzących i propo-
nowanych aktywności i zabaw. Za-
brakło też, niestety, pączków. 

Nagranie programu odbyło się 
w studio New Art Exchange z za-
chowaniem wszelkich wymogów
dystansu społecznego.  Punktualnie
o 14 kamery poszły w ruch i Merce
Santos Mir z NAE przedstawiła ze-
spół SPS. Tak jak co roku, impreza
była prowadzona po polsku i po 
angielsku. Beata Polanowska opo-
wiedziała widzom o historii i zwy-
czajach związanych z polskimi
obchodami Tłustego Czwartku,
podczas kiedy na ekranie pokazy-
wane byly kolorowe slajdy. 

Warsztaty plastyczne poprowadziła
Ewa Sosnowska z udziałem 12-let-
niej Jagody Brown-Polanowskiej.
Tematem tegorocznych zajęć były
Pucheroki czyli zwyczaj wywo-
dzący się z Krakowa i okolic, ob-
chodzony w Niedzielę Palmową.
Zapoczątkowany on został przez

krakowskich żaków z konieczności
– biedni studenci często pukali do
drzwi bogatych mieszczan, żebra-
jąc o datki czy jedzenie. Przebierali
się przy tym w kożuchy odwrócone
futrem na wierzch i wysokie stoż-
kowe czapki, początkowo robione
ze słomy, potem z tektury, kartonu
i kolorowych papierów i wstążek. 

Ewa opowiedziała widzom o Pu-
cherokach i życiu żaków kilkaset
lat temu, włączając do prezentacji
wiele ciekawostek, anegdot i nawet
przyśpiewki Pucheroków. W tym
czasie Jagoda z zapałem cięła i kle-
iła, demonstrując widzom wykona-
nie zmniejszonej wersji czapki
Pucheroka i świetnie radząc sobie 
z szybkim tempem transmisji.  

Ponieważ w czasie twardego lock-
downu zdobycie odpowiednich ma-
teriałów do zajęć było dla wielu
osób utrudnione, zespół SPS przy-
gotował gotowe zestawy, zawiera-
jące czapeczki, bibułę i klej. Wśród
osób rejestrujących się na Tłusty
Czwartek rozdanych zostało prawie
50 takich zestawów.

Całą imprezę można było oglądać
na żywo na kanale YouTube New
Art Exchange i na profilu facebo-
okowym East Midlands po Polsku.
Okazuje się, że oglądano nas nie
tylko w Nottingham i na Wyspach
Brytyjskich. Mieliśmy widzów
również w Polsce, Hiszpanii i
nawet w Kanadzie i USA – i to
mimo bardzo wczesnej pory po
drugiej stronie Atlantyku.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za nadesłane zdjęcia i komen-
tarze, oraz za udział we wspólnej
zabawie.
n Es
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Jagoda Brown-Polanowska

DZIECIĘCY KĄCIK ROZRYwKOwY
Krzyżówka z hasłem.

1. Pierwszy kwiatek po zimie.
2. Pierwszy dzień wiosny.    
3. Dokończ przysłowie: „W marcu jak w …”.   
4. Topimy ją w rzece na pożegnanie zimy.  
5. Ptak z czerwonym dziobem, który przylatuje do Polski wiosną.    
6. Czerwona planeta w naszym układzie słonecznym, dotarł do niej
niedawno pojazd kosmiczny z Ziemi.          
7. Jak się nazywają kiełkujące liście?   
8. Małe wiosenne kwiatki, mogą być fioletowe, żółte lub białe.  

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą – adres na stronie
2 gazety lub poprzez Facebooka) trafne rozwiązanie krzyżówki do
20 marca 2021 roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie
można odebrać w siedzibie redakcji. Zapraszamy do nadsyłania roz-
wiązań krzyżówki. Nagrodę za trafne rozwiązania z wydania luto-
wego wylosowała 9-letnia Victoria Wójcik. Dziękujemy wszystkim
za wspólną zabawę.
n
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Wszyscy wiedzą, że psy mają niezwykle
czuły węch. Ocenia się, że psi nos, posiada-
jący około 350 milionów receptorów węcho-
wych, jest co najmniej 10 tysięcy razy lepszy
od ludzkiego. Dla porównania – ludzki nos
wyposażony jest w „zaledwie” 5 milionów ta-
kich receptorów. Odpowiednio wytrenowany
pies potrafi wykryć nawet minimalne ślady
zapachu, ilość porównywalną do zawartości
1 łyżeczki rozpuszczonej w wodzie z 2 base-
nów olimpijskich. Nic dziwnego więc, że od
dawna zwierzęta te były wykorzystywane
m.in. do szukania narkotyków, materiałów
wybuchowych czy zaginionych osób.

Nie od dziś też wiadomo, że psy są zdolne
wykrywać ludzkie choroby. W roku 2004 ba-
danie opublikowane w British Medical Jour-
nal pokazało, że psy są w stanie wykryć raka
pęcherza. Kolejne badania z roku 2019 do-
wiodły, że psy z dużą skutecznością potrafią
wywęszyć kilka typów raka w próbkach krwi.
W ciągu ostatnich 20 lat były też udane próby
trenowania psów do zidentyfikowania mala-
rii. Jak mówi profesor James Logan z Lon-
dyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny
Tropikalnej, różne choroby mają swój specy-
ficzny odór. Źródła i dokumenty historyczne
niejednokrotnie wspominają uzdrowicieli czy
szamanów, którzy potrafili wykryć chorobę
poprzez wąchanie pacjenta. Zgodnie z tymi
świadectwami na przykład żółta gorączka ma
odór sklepu mięsnego, a gruźlica pachnie jak
czerstwe ciemne pieczywo. Aktualne badania
zademonstrowały, że również wirusy dróg
oddechowych mogą być rozpoznane poprzez
zapach.  „Sam wirus nie ma zapachu – mówi
profesor Logan. – Jednak zaatakowane przez
wirusa komórki mają wpływ na metabolizm
naszego organizmu, czego rezultatem jest za-
pach, wydzielany poprzez skórę czy oddech.
Istnieje więc szansa, że koronawirus też bę-
dzie miał swój specyficzny odór”. W lipcu
2020  roku Francuzi opublikowali wyniki ba-
dania dowodzącego, że u osób zakażonych
koronawirusem  zmienia się zapach potu, co
zapewne jest efektem zmiany metabolizmu.

A psy potrafią to wyczuć.

Prace nad projektami wykorzystania psów do
wykrycia koronawirusa prowadzone są m. in.
w USA, Australii, Francji, Niemczech  
i Wielkiej Brytanii. Rezultaty są na tyle obie-
cujące, że na lotniskach w Dubaju i Helsin-
kach już zatrudniono czworonogi, by
wskazywały pasażerów zakażonych korona-
wirusem. W Miami na Florydzie kibice przy-
bywający na mecze koszykówki ligi NBA też
poddawani są takiemu psiemu testowi.

Dubaj jest pierwszym lotniskiem, na którym
wprowadzono tę innowacyjną metodę. Przy-
bywający na lotnisko muszą nie tylko posia-
dać dowód negatywnego testu i poddać się po
przyjeździe badaniu temperatury. Teraz po-
biera się od nich jeszcze próbkę potu spod
pachy. Waciki trafiają do jednej z metalowych
szuflad zakończonych czymś na kształt lej-
ków. Specjalnie wytrenowany pies wkłada
pysk do lejków (kilku, w pozostałych są
próbki kontrolne), wącha i jeśli wykryje za-
każenie, sygnalizuje to szczekając albo kła-
dąc się na ziemi. Wystarczy mu 10 sekund.
Cały proces zabiera mniej niż minutę. Wska-
zanemu przez psa pasażerowi robi się od razu
wymaz z nosa do testu PCR.

Przed wdrożeniem tej metody na lotnisku, ba-
dania z psami prowadzono w dubajskich szpi-
talach. Według komunikatu ministerstwa
spraw wewnętrznych wykrywały one 92
proc. zakażeń. Identyczny program pilota-
żowy prowadzony na lotnisku w Helsinkach
wykazał „prawie stuprocentową skutecz-
ność”. Finowie ustalili, że psu do wykrycia
zakażenia COVID-19 wystarczy mniejsza
próbka niż do testu PCR: od 10 do 100 mole-
kuł, podczas gdy metoda laboratoryjna wy-
maga 18 mln molekuł. Program pilotażowy z
udziałem psów na helsińskim lotnisku potrwa
cztery miesiące i będzie kosztował 300 tys.
euro – znacznie mniej niż wykorzystywanie
laboratorium. Jak na razie program angażuje
4 psy, docelowo będzie ich 16. Przygotowuje
je organizacja Wise Nose zajmująca się szko-
leniem psów w wykrywaniu zapachów.

Od maja 2020 także Uniwersytet w Pensyl-
wanii (USA), rutynowo trenujący psy do
pracy w wojsku, uczy je wykrywać korona-
wirusa. W pierwszej fazie szkolenia psy są
uczone, by reagować na ślinę i urynę zakażo-
nego, w drugiej – na pot. 

Na Wyspach Brytyjskich trening psów do
wykrywania koronawirusa odbywa się mię-
dzy innymi w Milton Keynes. Zajmuje się
tym organizacja charytatywna Medical De-
tection Dogs dzięki rządowej dotacji w wy-
sokości pół miliona funtów.

Próbki potrzebne do badań pobierane są ze
szpitali, od osób z pozytywnym wynikiem
testu i o różnych objawach, jak też od osób
asymptomatycznych. Maseczki, skarpety 
i koszulki, w których wolontariusze śpią
przez jedną noc, są wysyłane do zespołu prof.
Logana w Londyńskiej Szkole Higieny i Me-
dycyny Tropikalnej. Tam są badane i rejestro-
wane, po czym przesyłane do Medical
Detection Dogs i wykorzystywane do tre-
ningu psów. W pierwszej fazie zwierzaki
mają do czynienia z „próbkami treningo-
wymi”. Jeśli dobrze sobie radzą, przechodzą
do treningu z użyciem autentycznego wirusa.
Muszą wtedy rozpoznać próbki pozytywne.
W niektórych z ćwiczeń żaden z pojemników
może nie zawierać wirusa–i psy też muszą się

tego nauczyć. Kolejny etap to tzw. „po-
dwójny ślepy test” kiedy trenerzy też nie wie-
dzą, które pojemniki zawierają próbki
pozytywne. Ostatnia część treningu odbywa
sie poza laboratorium, kiedy psy uczą się roz-
poznawać wirusa np. w środowsku pełnym
ludzi i hałasu.

Prof. Logan powiedział: „Użycie psów do
wykrycia koronawirusa nie ma na celu wyeli-
minowania testów klinicznych. Chodzi nam 
o wykorzystanie psów w specyficznych sytu-
acjach, kiedy trzeba szybko przetestować
większą liczbę ludzi, np. na lotniskach i sta-
cjach kolejowych, imprezach sportowych 
i kulturalnych, uniwersytetach czy domach
opieki”. Ale o ile przyjemniej jest otrzymać
pozytywny wynik testu nie przez SMS, a od
sympatycznego czworonoga, który siada i pa-
trzy na nas z przechyloną głową i zmarsz-
czoną brwią?

A ukochany Fafik, Maks czy Luna, pochra-
pujące przed kominkiem lub przytulone do
swojej ulubionej osoby? Nawet jeśli nie po-
trafiłyby powiedzieć nam, że mamy korona-
wirusa, ich nosowi i intuicji powinniśmy
ufać. Poza tym, lockdown z wiernym czwo-
ronogiem u boku jest łatwiejszy do zniesie-
nia.
n

Pies podczas badań / fot. Neil Pollock

Co wspólnego mają ze sobą narkotyki, środki wybuchowe i koronawirus? Otóż wszystkie
trzy mogą być z łatwością wykryte przez psy. w przypadku koronawirusa – nie gorzej
niż testy. I do tego psy prawie nigdy się nie mylą.

TEsT NA KORONAwIRusA łATwY JAK MACHNIĘCIE OgONEM?

Ewa sosnowska



Wyeliminowanie plastiku z życia jest nie-
możliwe, ale można go ograniczać – butelka
po butelce. Wystarczy zacząć od drobnych
zmian w codziennym życiu, co z czasem
może doprowadzić do radykalnej zmiany
światopoglądu!

Najbardziej aktualny temat to używanie środ-
ków ochrony osobistej. Zużyte maseczki
ochronne i rękawiczki jednorazowe to gigan-
tyczny problem ekologiczny pandemii. Czy
rezygnacja z maseczki chirurgicznej, która
zawiera plastik i nie może być poddana recy-
klingowi jest dobrą decyzją, gdy w społecz-
ności rośnie ilość zakażeń koronawirusem? 
Z wyjaśnieniem przychodzi Światowa Orga-
nizacja Zdrowia, która zaleca zwykłym lu-
dziom używanie trójwarstwowych masek 
z tkaniny. Wyjątek stanowią osoby z grup wy-
sokiego ryzyka i osoby pracujące w sektorze
medycznym. Dlatego pierwszym krokiem do
skończenia z jednorazówkami jest sięgnięcie
po maseczki wielorazowego użytku, które
można kupić lub zrobić własnoręcznie.

Zakupy i ich robienie to rozległy temat.
Wszyscy wiemy, że jednorazowe reklamówki
są dużym problemem dla środowiska natural-
nego. Dobra wiadomość jest taka, że część 
z nich można poddać recyklingowi. Jeśli
masz w domu stos siatek, możesz odnieść je
do sklepu i wyrzucić do specjalnego pojem-
nika, który można znaleźć przy wejściu.
Takie rozwiązanie oferuje Asda, Morrisons,

Tesco, Sainsbury’s, Waitrose i Co-operative.
Najlepiej jest – oczywiście – zacząć używać
siatek wielorazowego użytku.

Na zakupach warto wybierać produkty, które
nie są zawinięte w plastik. Na przykład 
w Tesco można kupić brokuły zarówno 
w folii, jak i bez – cena produktu jest dokłanie
ta sama. Gest w kierunku środowiska natural-
nego – bezcenny. A co z mlekiem? Mleko
można zamówić u... prawdziwego mleczarza,
który przywiezie je pod drzwi domu w bu-
telce. Tak, w butelce, jak za dawnych czasów.
Woda? Kawa na mieście? Zainwestuj w wie-
lorazowy bidon lub kubek, np. z bambusa.
Każda zmiana ma znaczenie.

Chusteczki nawilżane dla dzieci powinny być
definitywnie biodegradowalne. Nie wszystkie
dostępne na rynku takie są. W niektórych su-
permarketach można kupić chusteczki przy-
jazne środowisku dokładnie w takiej samej
cenie, jak te, które przyjazne nie są. Porównaj
skład i ceny, porównaj produkty oferowane
przez różne sklepy i wybierz, mając na uwa-
dze dobro swojego dziecka i jego przyszłych
dzieci. Ambitni mogą wybrać zwyczajną, ba-
wełnianą szmatkę, którą przed użyciem na-
wilżą wodą – też zda egzamin. 

A skoro o artykułach higienicznych mowa –
nie wszyscy rodzice dadzą się przekonać do
wielorazowych pieluszek, ale za to każda ko-
bieta w wieku rozrodczym, która chce być
eko, powinna chociaż spróbować przekonać
się do kubeczka menstruacyjnego. To rozwią-

zanie ma wiele zalet. Jeden kubeczek z po-
wodzeniem może starczyć na całe życie!
Mnie przekonał fakt, że artykuły higieniczne
dla kobiet są wybielane chemicznie i mogą
zawierać rakotwórcze dioksyny, pestycydy 
i alergeny. 

Folia spożywcza to prawdziwa zmora dzisiej-
szego świata. Nie da jej się poddać recyklin-
gowi. Alternatywą może być woskowany
papier spożywczy (tzw. beeswax wrap). Wo-
skowijki są wielorazowe i świetnie chronią
żywność przed zepsuciem. Owinięte w ten
sposób kanapki są szczelnie zapakowane i
wyglądają bardzo fajnie (na rynku dostęp-
nych jest wiele kolorowych wzorów).  Myje
się je w zimnej lub letniej wodzie, ewentual-
nie z dodatkiem naturalnego mydła. Po wy-
suszeniu są gotowe do ponownego
wykorzystania.       

Mało kto wie, że gąbki kuchenne są w 100%
z plastiku. Należy je zmieniać przynajmniej
raz w tygodniu ze względów higienicznych:
na jednej gąbce w jednym kuchennym zlewie
mieszka około 82 miliardy bakterii, w tym
złowrogie E. coli – kąpiel we wrzątku pomóc
może jedynie połowicznie. Na szczęście ist-
nieje ekologiczna alternatywa: naturalne
myjki stworzone z roślin, np. z lnu (który jest
antybakteryjny, ma wysoką odporność na tar-
cie i rozciąganie, jest biodegradowalny) czy
juty (rośliny, która jest ogromnie wytrzymała
i odporna na rozciąganie). Można ich używać
wiele razy, można je prać.

Mahatma Gandhi powiedział, że sami mu-
simy stać się zmianą, do której dążymy 
w świecie. Krok po kroku. Butelka po bu-
telce.
n
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Hummus z suszonymi pomidorami 

Jeść czy nie jeść

składniki:
1 puszka ciecierzycy, 3 łyżki tahini,
6-7 suszonych pomidorów w zale-
wie, 2 łyżki oliwy, 2 małe ząbki
czosnku, sól i pieprz, 4 łyżki wody.

Przygotowanie:
Odcedzamy ciecierzycę i kroimy
pomidorki na mniejsze kawałki.
Wszystkie składniki wrzucamy do
blendera (w razie potrzeby można
dodać więcej wody aby ułatwić
blendowanie). Smacznego.
n

KONIEC Z JEDNORAZÓwKAMI

Justyna Czekaj

Karolina Klimek

Od stycznia 2021 r. w unii Europejskiej zaczyna obowiązywać zakaz sprzedaży wyrobów
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Koniec ze sztućcami i talerzykami z pla-
stiku, koniec ze styropianowymi opakowaniami na żywność. w wielkiej Brytanii zakaz
sprzedaży plastikowych słomek, mieszadełek i patyczków higienicznych wszedł w życie
w październiku 2020 roku. Można, a nawet trzeba zrobić więcej w celu redukcji plasti-
kowych śmieci. My zacznijmy we własnych domach. 
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