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BEZ NEGATIVNEHO TESTU
ANI KROK: Testovanie
na koľonavíľus musel
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slLVlA PoRUBÄNoVÁ: Známa
sociologička pľezradila, čo môžeme
očakávaťv nasledujúcom období'
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Druhé výročie od prvého nakazeného ko

littrt rlc, (l.r i\ l\1.\(l.s
5lovensko má za sebou dva ľoky pandémie. Dňa
i\uIrllt..\rLrRr.t Krrrľor.r o

6. maľca 2020 bol v našej kľajine potvľdený pľvý prĺ-

pad nákazy víľusomSARS-CoV-2. Nebolo to žiadne
prekvapenie, kedže v susedných kľajinách sa už nákaza šĺrila.A s ňou aj stľach z nového neznámeho, neviditel'ného nepľiatelb. V uplynulých 24 mesiacoch sme
v súvislosti s pandémiou zažili mnoho pľemiéľv podobe výnimočného stavu, domácej izolácie, povinného testovania, masového očkovania či dokonca zákazu pohybu a vychádzania. Zdá sa však, že už svitá na
lepšie časy aspoň čo sa vývoja pandémie týka. Počty
nakazených klesajú a opatľenia sa začali zmierňovať.
opýtali sme sa sociologičky Silvie Poľubänovej, ako
by po dvoch ľokoch mohoI vyzeľaťnáš bežný život, či
sa znoľma!izujú naše vzt'ahy a ako do toho celého zapadne vojna blízko našich hľaníc.
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vaním' kaľanténou,izolá-

vľaciame do normálu. Ako

vými a nástojčivými uda-

súčasnostisa opatľenia uvoľňujúa pomaly sa

asi bude ,,nový noľmál"
vyzerat?
Spomínaný,,nový noľmál"

ciou,... pľekrytá inými, no-

losťami, ktoľé budeme musieť so cťou pľežiť.Trauma'

skepsa, negativizmus, zlé

uŽ bude poznamenaný viac
ako dvojľočnouskúsenos-

vzť.ahy spôsobené či inicio-

spoločenskými, ekonomickými i so psychickými dôsledkami. Naďalej ostaneme v ostľaŽitosti a v očakávaní potenciálnych ďalších
vĺn ochorenia. Predpokla-

nášho aktívneho prístupu

vané globálnou pandémiou

ťouspandémiouapľedo- však nezmiznú zo dňa na
všetkým s jej zdľavotnými' deň a ',nevyparia sa" bez

dám, že časťľudíbude pľahnúťpo tom, aby ,,dobehli za-

meškané", najmä pokiď ide
o sociálne kontaký, vzájomnú komunikáciu, cestovanie,
ľelax.

Q Znoĺma|izuj ú sa vzťahy
medzi ľuďmi alebo ich na-

ďalej budú ľozdeľovaťtémy ako očkovanie či dodľäavanie opatľení?
Samozrejme, časom bude
anabáza spojená s ochotestovaním, očko-

a vôle k pozitívnej zmene.

OVedci varujú, že i v budúcnosti pľídupandémie.

T

bosťou, násilím vo vzájomných vzťahoch a komunikácii. Platí to pľe verejný i súkľomný priestor, číviľtuátry
svet sociálnych sietí, do ktorého sa ľudia zdanlivo sebazáchovne utiekajú pred ťažĹ
vou kďdodennou ľealitou.
ODnes tu máme kombiná-

ciu pandémie a vojny vsusednej kraiine. Budú tieto
dve udalosti ešte viac polaľizovať a stľesovať ľudí
alebo je to' naopak, šanca
ziednotiť sa a neriešiť ma-

licheľnosti?
Iste, už páľ dní po vypuk-

nutí konfliktu za našou vý_chodnou

lebo sme to uŽ na vlastnei

z našich dovtedajších sta-

volajú v nás menei obáu
koži zažili?

Pochopiteľne, aj naďalej budeme do istej miery žiÍ.vza-

jatí obáv o vlastné životy,

hranicou sebazáchovne vnímame aj vlastné
bytostné ohľozenie. Mnohé
rostí a trápení sa okamžite
stali bezýznamnými alebo
druhoľadými. Aktuálne je
tak otázkou i výzvou, aby

solidaĺita pociťovaná v sútívu budúcnogti. Napätie časnosti nebola po par týžz dlhotrvajúcej pandemic- dňoch vystľiedaná ľahostaj kej situácĺe vygradovalo nosťou a noými, na nové
zdravie, existenciu, perspek-

skepsou, pasivitou, r ezignáciou a záľoveň či sprievodne
zvry'šenou agresivitou, hru-
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Budeme vdäka skúsenosti
s covidom reagovať pľi ďalšíchepidémiách inak3 Vy-
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ciele,,namierenými" nepria-

teľskými až nenávistnými
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SVETIEVTOM

Priamy počet obetí vírusu sa
na Slovensku postupne Šplhá
k číslu19 000. K nim je potrebne zarátať l'udí, ktorí zomreli
pre menej dostupnú či úplne

ne čísla,odbornĺci však
dujú, Že skutočný počet

nedostupnú zdravotnú starostlivosť. Prevencia či od-

potvrdených vyše 500 mil

borne vyšetrenia a rôzne typy operácií museli ustúpiť do
úzadia a už si postupne vyberajú svoju daň. Skutočných
obetĺ pandémie bude niekol:
konásobne viac' Počet obetí
na celom svete sa v priebehu
dvoch rokov vyšplhal na neuveritel'ných 6 miliónov' opäť

ide len o potvrdene oficiál-

r

tĺ kvôli koronavírusu je
aŽ Štvornásobný.

Celosvetovo bolo dc

nákaz koronavírusom, z
2,2 milióna na Slovenskt
de však o celkový počel
ktorí sa nakazilĺ vĺrusom,

mnohí prekonali vírus u:
krát, inĺ naopak nemajú

tovaniu prĺstup alebo sú b
znakoví, a pľeto testoVar
vyhl'adajú' 5kutočný poče
ktoľí sa nakazili u nás,je z
1,5 milióna.

náladami a

testovaných
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