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Apel do organizacji społecznych w związku z pandemią koronawirusa 
 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy z organizacji społecznych! 

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się do Was z apelem o aktywne 
włączenie się w propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności, której celem jest 
powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. 

Obecny kryzys jest wielkim testem nie tylko sprawności państwa, ale przede 
wszystkim, odpowiedzialności społeczeństwa. Zwłaszcza organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego jako instytucje zaufania publicznego mają niezwykle ważną rolę do odegrania. 
Swoim postępowaniem i komunikacją zewnętrzną w istotny sposób wpływają na to, jakie wzorce 
zachowania są postrzegane jako norma społeczna, a jakie uchodzą za jej przekroczenie. W 
nadchodzących dniach odpowiedź na to pytanie będzie miała kluczowe znaczenie dla naszego 
państwa i społeczeństwa. Od tego jak się zachowamy, zależeć będzie, czy rozprzestrzenianie się 
wirusa w Polsce uda się spowolnić, czy też pandemia wymknie się spod kontroli.  

Według aktualnej wiedzy są tylko dwie skuteczne metody unikania szybkiego 
rozprzestrzeniania się wirusa: testy przeprowadzane na masową skalę (tego w Polsce nie 
zrobiono) oraz radykalne ograniczenie kontaktów społecznych. To dlatego tak ważne są 
wprowadzane dzisiaj środki zapobiegawcze (zamykanie szkół, praca z domu, zakaz imprez 
masowych). 

Wielu z nas nadal nie czuje bezpośredniego zagrożenia, bo nie jest w wieku lub grupie 
wysokiego ryzyka. Pamiętajmy w tych dniach o osobach z grup większego ryzyka: osobach 
starszych, chorujących, o osłabionym układzie odpornościowym, którym możemy i powinniśmy 
pomóc, aby nie musiały wychodzić z domów. Nasze działanie w celu ograniczenia do minimum 
kontaktów z innymi osobami – jedyny sposób, w jaki możemy wpłynąć na ograniczenie 
rozprzestrzeniania się pandemii – podyktowane być musi nie tyle troską o nas samych i naszych 
bliskich, co troską o dobro wspólne i interes publiczny. To jest test odpowiedzialności 
społeczeństwa i nas samych jako jego członków.   

Dlatego apelujemy do Was nie tylko o ścisłe podporządkowanie się wytycznym 
dotyczącym organizowania spotkań publicznych, ale także o odwołanie wszelkich innych 
wydarzeń i spotkań, ograniczenie bezpośrednich kontaktów jedynie do sytuacji wyższej 
konieczności oraz propagowanie takiej postawy w swoim otoczeniu. Celem tych środków 
zapobiegawczych, zwłaszcza w przypadku organizacji zaufania publicznego, jest nie tylko 
zmniejszenie ryzyka infekcji, ale danie społeczeństwu bardzo wyraźnego sygnału, że ograniczenie 
kontaktów bezpośrednich jest fundamentalną potrzebą chwili.  
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