Pravidla komunikace – operattori 1212:
1. Empatickat komunikace. Lidi zasazeni infekcí t neudelali nic spatnetho,
potrebují t podporu, soucit a povzbuzení t. Natstroje empaticket komunikace jsou
natsledují tcí t: V empaticket komunikaci buďte neutratlní t, Nikdy nevyslovujte
souhlas či nesouhlas, neposuzujte. I kdyz uz informaci ci povzbuzení t
opakujete 100x, volají tcí t jí t slysí t poprvet. Soucatstí t je:
a. Povzbuzovatní t a objasnovatní t: otevrenet otatzky, doptatvaní t se na
podrobnosti, napr. aJak se cí ttí tte? Jak Dlouho?“
b. Parafratzovatní t (ukatzete, ze naslouchatte), napr. “Pochopil jsem
spratvne, ze..?“
c. Zrcadlení t pocitu, napr. aslysí tm, ze jste rozzlobenyt“
d. Ocenení t, tedy pojmenovatní t pozitivní tho jednatní t, napr. aTo jste se
zachoval spratvne, ze...“
2. Spratvnet vyjadrovatní t. Neoznacujte lidi s COVID-19 za anakazenet“, aprí tpady“
nebo aobeti“ . Nespojujte identitu cloveka s nemocí t. Mluvte o nich jako o
lidech, kterí t mají t virus COVID-19, byli pozitivne testovatni nebo jsou letceni s
COVID-19 nebo se uzdravují t z virovet nemoci COVID-19.
3. Komunikace se starsí tmi lidmi, lidmi s kognitivní tm postizení tm. Tito lidet budou
pravdepodobne v situaci spojenet s infekcí t koronavirem ví tce ve stresu,
utzkosti. Informace podatvejte velmi jednoduse, klidne, zopakujte informaci,
pokud je potreba, prí tpadne je pozatdejte o shrnutí t co bylo receno, aby bylo
zrejmet, ze vse bylo pochopeno. Mluvte s respektem a podporou, doptejte se,
zda mají t blí tzkou osobu a doporucte jim jí t zkontaktovat. Zejmetna se doptejte,
zda mají t zatsoby letku kt, kteret mají t pravidelne uzí tvat a doporucte, jak si je
bezpecne zajistit.
V prí tpade, ze je volají tcí t rozrusen, v prí tpade dotazu kt, jak pracovat se stresem,
zhorsení tm psychicketho stavu:
Svetovat zdravotnickat organizace doporucuje natsledují tcí t:
- Konstantní t proud zpratv a informací t o situaci ve vztahu ke koronaviru
zvytsí t utzkost u kazdetho. Nesledujte informace v metdií tch, na sociatlní tch
sí ttí tch, kteret vats zneklidnují t – sledujte pouze jednou denne overenet zdroje,
kde zjistí tte aktuatlní t informace o vytvoji situace a potrebnytch opatrení tch,
napr. https://koronavirus.mzcr.cz/
- Kontaktujte co nejví tce prattele, znatmet, rodinu, pouze nahraďte osobní t
kontakty telefonickytmi, emailem, pres sociatlní t sí tte.
- Dodrzujte beznou rutinu a denní t rezim, jak to je jen moznet. Najdete novet
zpu ktsoby jak zu ktstat aktivní t. Zatkladem je dostatecnyt spatnek, telesnat
aktivita, zdravet jí tdlo. Telesnat aktivita, i provatdenat doma, zvysuje
psychickou odolnost.
- Mí tt obavy v tetto dobe je utplne normatlní t. Nepouzí tvejte alkohol ani jinet
natvykovet lattky ke zlepsení t natlady – byť vatm prechodne uleví t, dlouhodobe
zhorsí t vats psychickyt stav. Mí tsto toho hledejte strukturovanet aktivity, kteret
Vats tesí t, ci v minulosti tesili (varení t, sití t, drobnet domatcí t opravy, s detmi
deskovet hry atd.).

Co delat v kontaktu s osobou vykazují tcí t znatmky zatvaznet psychicket nepohody
– zde by mel bytt filtr na tytm MZ, ke jiz zdravotní tky proskolí tme a vybaví tme
dalsí tmi kontakty na odborní tky.
Prí tp. jde operattory vybavit alespon kontaktem na linku du ktvery (nejde vsak o
zdravotní tky) http://www.krizova-pomoc.cz/kontakty/seznam-linek-duvery-procelou-populaci/

