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Ξεπερνώντας το κοινωνικό στίγμα και τις διακρίσεις 
στην εργασία 

Εν μέσω της πανδημίας κάποιοι από εμάς αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε στο σπίτι μας και τώρα έχει έρθει 
η ώρα σταδιακά να επιστρέψουμε στην εργασία μας. 

Ένας από τους σημαντικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας, που σχετίζεται με τον COVID-19,
είναι το στίγμα.

Τι είναι το κοινωνικό στίγμα;

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το κοινωνικό στίγμα στο πλαίσιο 
της υγείας, είναι η αρνητική σχέση μεταξύ ενός 
ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων που έχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά και μια συγκεκριμένη ασθένεια. 
Σε μια πανδημία, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπαίνουν 
ταμπέλες και δημιουργούνται στερεότυπα, οι 
άνθρωποι υφίστανται διακρίσεις άρα αντιμετωπίζονται 
με διαφορετικό τρόπο, όσοι συνδέονται με οποιοδήποτε 
τρόπο με μια ασθένεια.

Μια τέτοια αντιμετώπιση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα άτομα με την ασθένεια, καθώς και τους φροντιστές, 
την οικογένεια, τους φίλους και τις κοινότητές τους. 

#alwayscaring



Γιατί ο COVID-19 προκαλεί στίγμα;

Η τρέχουσα επιδημία έχει προκαλέσει
περιπτώσεις κοινωνικού στίγματος και
εκδήλωση συμπεριφορών που εισάγουν
διακρίσεις εναντίον ανθρώπων συγκεκριμένων
εθνικοτήτων, καθώς και όσων θεωρείται ότι
είχαν επαφή με τον ιό.

Το επίπεδο του στίγματος που σχετίζεται με τον
COVID-19 βασίζεται στο γεγονός ότι είναι μια
ασθένεια που είναι νέα και για την οποία
εξακολουθούμε να έχουμε πολλά άγνωστα
στοιχεία. Προκαλείται επομένως, φόβος για το
«άγνωστο» και είναι εύκολο να συσχετίσουμε
αυτόν τον φόβο με «άλλους» ανθρώπους.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος;

Το στίγμα είναι αντιπαραγωγικό.
Οδηγεί τους ανθρώπους να κρύψουν την
ασθένεια για να αποφύγουν τις διακρίσεις, τους
εμποδίζει να αναζητήσουν αμέσως ιατρική
περίθαλψη και τους αποθαρρύνει να
υιοθετήσουν υγιείς συμπεριφορές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τέτοια εμπόδια θα
μπορούσαν ενδεχομένως να συμβάλουν σε
σοβαρότερα προβλήματα υγείας, συνεχιζόμενη
μετάδοση και δυσκολίες στον έλεγχο της
εξάπλωσης του ιού κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.

#alwayscaring
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Πρακτικές συμβουλές για τη μείωση του στίγματος και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας:

 Παραμένουμε στα γεγονότα. Διαχειριζόμαστε την έκθεσή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ αναζητάμε και
μοιραζόμαστε ακριβείς πληροφορίες από πηγές όπως την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

 Δεν επαναλαμβάνουμε και δεν μοιραζόμαστε ανεπιβεβαίωτες φήμες για τους συνεργάτες μας.

 Ενημερώνουμε όταν αντιλαμβανόμαστε αρνητικές συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένων αρνητικών δηλώσεων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αποκλεισμό συνεργατών μας.

 Αυτογνωσία. Ελέγχουμε τις δικές μας προκαταλήψεις- παρατηρούμε πώς οι δικές μας αντιλήψεις συμβάλλουν στην
ανάπτυξη στίγματος ή το εξουδετερώνουν.

 Αναζητάμε υποστήριξη. Εάν ανησυχούμε ή αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε αρνητικά πρότυπα σκέψης, αναζητάμε
βοήθεια από έναν ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας σύμβουλο.

 Είμαστε «ανοιχτοί». Μοιραζόμαστε την εμπειρία μας σε σχέση με το στιγματισμό ή πιθανές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την πανδημία. Αυτός είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους για να μας ακούσουν
καθώς και για να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλο.

 Είμαστε κοινωνικοί. Μένουμε συνδεδεμένοι με τους συναδέλφους μας, δείχνουμε πραγματικό ενδιαφέρον και
συζητάμε.

 Επενδύουμε στην ευεξία μας. Ακολουθούμε ό,τι σημαίνει αυτο-φροντίδα για εμάς. Φροντίζουμε να ακολουθούμε
πρακτικές που ενισχύουν την ευεξία μας, όπως έναν καλό ύπνο, μια σωματική άσκηση, μια πνευματική άσκηση, κ.ο.κ.

 Δείχνουμε συμπόνια. Για τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν αφήσουμε το στίγμα θα μας χωρίζει, η πανδημία όμως
μπορεί να έχει ενωτικό χαρακτήρα, ενισχύοντας την καλοσύνη, την αλληλεγγύη και την ελπίδα.
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 Θυμόμαστε πάντα ότι όλοι είμαστε ίσοι, καθώς κανείς δεν θέλει να αρρωστήσει και 
κανένας δεν θέλει να μεταδώσει τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Πάντα δίπλα σας 

24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

• 800 11 50 327 (από

σταθερό, χωρίς χρέωση)

• 694 80 50 163 (από κινητό)

Ανώνυμα και Εμπιστευτικά
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 Εξακολουθούμε όλοι να είμαστε φίλοι και συνεργάτες.

 Εξακολουθούμε να είμαστε  
όλοι συνδεδεμένοι. 

 Εξακολουθούμε όλοι να 
θέλουμε να είμαστε ασφαλείς. 


