TÉMA: Pandemie koronaviru nastavila zrcadlo naší společnosti
ZPRACOVÁNÍ: úvaha o chování a jednání lidí ve složité situaci vyvolané šířením koronaviru

ÚVAHA NAD CHOVÁNÍM LIDÍ PŘI PANDEMII COVID-19
Nejen Česká republika byla překvapená z této pandemie, a není divu, však nikdo z nás za celý svůj život
nic takového nezažil. Je smutné, že Evropská unie, jakožto celek, nebyla na podobné situace dostatečně
připravená. Můžeme být rádi, že naše vláda na začátku šíření nákazy nic nepodcenila a razantně přikročila
k důležitým krokům, které vedly k zpomalení šíření, a tím zabránila kolapsu ve zdravotnictví.
Je velmi zajímavé, jak lidské podnikání může nabrat opačný směr. Na jedné straně například galanterie,
které za poslední dobu při prodeji látek či jiných dalších pomůcek k domácí výrobě roušek nebo respirátorů
zaznamenaly raketový nárůst zisků, který nezažily desítky let. Na druhé straně jsou cestovní kanceláře či
cateringové společnosti pro firemní akce, které naopak v této situaci zažívají extrémní propady. A pak jsou
tu restaurace, které díky rozvozům jídla a výdejním okénkům aspoň přežívají.
Tato zvláštní doba, kterou si teď každý prochází, přinesla nejen negativa, ale také kladné věci, které si
většina z nás nikdy pořádně neuvědomovala. Myslím, že během pandemie si spousta lidí po celém světě
uvědomila, jak důležité je naše zdraví, ohleduplnost k ostatním lidem okolo nás, trávit čas s rodinou, nikam
nespěchat a nehnat se jen za prací a penězi. Mnoho lidí si myslí, že za peníze si mohou koupit cokoliv.
Spousta věcí se za peníze koupit samozřejmě dá a na několik věcí jsou vydělané peníze potřebné,
abychom mohli v našem životě normálně žít a fungovat, například bydlení, auto, jídlo, pití,… Ale další řadu
věcí, které nám dělají radost, si nikdo z nás za peníze nekoupí, například zdraví, zážitky, rodina, radost
z maličkostí,…
Na této situaci se mi velice libí, jak jsme se jako stát a obyvatelé našeho státu dali dohromady a snažíme
se držet všichni při sobě. Lidé ihned po zjištění, že v České republice nejsou k dostání a prodeji žádné
roušky, respirátory či ochranné štíty, dobrovolně začali tyto pomůcky vyrábět a dávat je do nemocnic,
lékáren, poliklinik, taxikářům, dopravním společnostem, obchodům s potravinami,…
Stát také bere velký ohled na seniory, pro které je vyhrazená doba v obchodech s potravinami. Mladí a
zdraví lidé starým nebo nemocným lidem dokonce dovážejí domů koupené potraviny nebo uvařené obědy.
Což se mi moc libí, že si konečně začínáme navzájem pomáhat. A především že se pomáhá starým a
nemocným lidem, pro které je tato nemoc velmi riziková a na které se nikdy takový velký ohled nebral.
Lidé si také začali uvědomovat, jak důležité je trávit čas doma se svou rodinou, protože nikdy nevíme, o
jakého člena rodiny a kdy můžeme přijít. Může to být zítra nebo také za 10 nebo 20 let..? Nikdo neví, co
člověka v budoucnu potká, a proto si musíme vážit rodiny, přátel, partnera a zážitků s nimi.
Na závěr bych tu chtěla zmínit to, že jsme se všichni opět přesvědčili o tom, jak moc je pro nás textil
důležitý, protože textilní průmysl je jeden z nejdůležitějších průmyslů na celém světě,. Bez něj by roušky
snad ani nebyly a já jsem ráda, že můžu být součástí tohoto průmyslu.
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