
                             

ИЗОЛАЦИЯТА ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ 

Изолацията е средство,чрез което се дистанцираме от околната среда и хората. В 

повечето случаи тя е доброволна.Хората се изолират, за да преосмислят живота си ,за да 

избегнат контакт с околния свят, за да творят или просто, за да чуят тишината. В случаи 

на зараза като COVID-19 е от изключителна  важност и да се да се ограничи 

разпространението й. 

На мен изолацията ми повлия както положително, така и отрицателно. Относно 

положителната страна мисля,че обучението в онлайн среда ми допадна, защото имам 

повече свободно време за упражнения и четене. Не се налага да ставам рано сутрин и да 

пътувам. Мисля, че платформите за онлайн обучение са по-интересни и развиват 

способността ми да работя с компютър, телефон и др. Презентациите, които правя 

всекидневно по всички предмети, развиват у мен съсредоточеност, постоянство и 

различни възможности за справяне с поставената ми задача.Обаче това, което ми липсва, 

е общуването с моите приятели и съученици.Свикнах да споделям с  тях, да излизаме и 

да си разказваме смешни случки от нашето ежедневие. Може на някого да се стори 

странно, но ми липсват и учителите. Възхищавам се на моите учители за това как бързо 

навлязоха в онлайн пространството.Те също развиват своите знания и умения, като 

търсят електронни книги и материали, за да проведат урока си. 

Изолацията важи както за нас, така и за нашите учители. Тя в по-дълги периоди  

може да увеличи риска от сърдечни болести   и депресия. Хората от всички възрасти се 

обединяват в името на това всеки един от нас да оцелее. COVID-19  е инфекция, която 

бързо се разпространява. Опасността от вируса идва от неизвестната му природа, 

неизучената му същност и влиянието на вируса върху човешкото здраве. Най-хубавото е 

, че има и много излекувани. Спазване на всички епидемичните указания ще са ни в 

помощ. Хигиена на ръце и помещения, както и дистанцията са водещи за предпазването 

ни от вируси като COVID-19. Важно е да се помисли и за хората на първа линия като 

лекарите, полицаите.Те са героите на днешното време. Всяко общество има нужда от 

герои и от високи нравствени примери. В настоящия момент героите не са 

изключителните образи от митовете и легендите, които тази година сме изучавали, а те 

са от нашия обикновен живот. Постъпките ги правят  герои. Само отговорните хора 

остават на линия, за да спасят живота на хората около себе си въпреки всичко. Целта на 

цял свят е да  спре разпространението на COVID-19 и да открие ефикасни лечебни 

средства, лекарства, ваксини, които с помощта на високите технологични възможности 

на цивилизацията ни да спасят човешкия живот. 

Лично аз, когато научих за тази зараза, не знаех как да реагирам. Първоначално изпитах 

страх, след това паника.Разговарях с родителите ми и те ме увериха, че трябва се справим 

и със това предизвикателство на живота, спазвайки хигиена и дистанция.Не ми стана 

приятно, че трябва да седим затворени по цял ден вкъщи и че не можем да виждаме 

любимите си хора.Но разбирайки,че това е единствения начин, чрез, който ще можем да 

опазим както себе си, така и своите близки реших,че въпреки всичко моите родители са 

прави и рано или късно ще се справим и това. 

Дано всеки един от нас е осмислил поведението си в този процес на изолация. Тя 

е временна, а живота ценен. Здравият дух и тяло могат да се преборят с всичко това. От 

нас зависи да сме отговорни и дисциплинирани. 


