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Covid-19

ielkimi krokami zbliża
się pierwsza
rocznica pojawienie się
pandemii Covid-19 w Europie
- we Włoszech, a nieco póź-
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niej także w Polsce. Wprawdzie rok temu dochodziły do
nas niepokojące informacje
z Chin,że na targu w Wuhanie
doszło prawdopodobnie do
transmisji nowego wirusa
SARS-CoV-2 ze zwierząt na
człowieka, ale nikt nie umiał
wówczas ocenić i docenić
skali tego zagrożenia dla
światowej cywilizacji.
Wkrótce zgodnie uznano
wybuch pandemii za tzw.
czarnego łabędzia, czyli wydarzenie, którego nie dało się
(prawie) przewidzieć i którego
skutki są bardzo doniosłe,

wręcz katastrofalne. Po fakcie
mówi się, że były jednak przesłanki wskazujące na możliwośćjego wystąpienia.

Zestaw pojęć nowych,
choć już znanych
W naszym podręcznym
słowniku pojawił się zestaw
nowych pojęć. W dużej części
były one wcześniej znane, ale
stały się nowe ze względu na
nieznany wcześniej kontekst,
wjakim ich używamy. Te pojęcia to: wirus, koronawirus,
pandemia, zaraza, lockdown,

rezyliencja,

kwarantanna,

izolacja, samoizolacja, ma-

seczka, przyłbica, tarcza antykryzysowa, dystans społeczny,
zamrożenie gospodarki, od-

mrożenie gospodarki, luzowanie obostrzeń, znoszenie obostrzeń, dystans społeczny,

szpital jednoimienny i wiele
innych.
Pojawił się też termin „nowa
normalność”, który jest polskim odbiciem angielskiego

czywistość sprzed wybuchu
pandemii (normalność przedpandemiczna)? A ta nowa
normalność obejmuje wszystko, co stało się po wybuchu
pandemii i jest elementem
covidowej rzeczywistości?
I wreszcie jak mamy nazwać
to, co wykształci się po ustąpieniu Covid-19?
Można tu zaproponować
taki zestaw określeń: normalność to stan/rzeczywistość
sprzed wybuchu pandemii,

9)
Przed ludzkością
duża praca
do wykonania.
Wszystko zależy
od nas

„new normal”. Ma on z defini-

cji obejmować wiele zmian
wywołanych przez pandemię,
które mogą się okazać trwałe

nowa normalnośćto stan/rzeczywistość po wybuchui w jej

(choć niekoniecznie). Czyli jest

ność” to stan, jaki nastąpi po
ustąpieniu Govid-19. Otwarte
pozostaje pytanie o to, kiedy
pandemia się zakończy.
Propozycję tę można też
sformułowaćinaczej: normal-

to rzeczywistość zmodyfikowanaprzez pandemię.
I tutaj pojawiają się liczne
pytania: czy normalność bez
żadnego przymiotnika to rze-

trakcie, a „nowa nowa normal-

Rzeczywistość przedpandemicznanie była wolna

od zagrożeń i trosk, a jej wspominanie z rozrzewnieniem
i tęsknotąjest tylko dowodem krótkiej pamięci.

cją tych czynników cechujących normalność tradycyjną
- jak widać, niewolną od
licznych słabości - z pasmem
okoliczności definiujących
pandemię.
Gdyby zredukować nową
normalność do wymiaru ekonomicznego,to oznaczała ona
nagłe ograniczenie aktywności
gospodarczej spowodowane
czynnikami pozaekonomicznymi, de facto zdrowotnymi.
Cechą tego ograniczenia było
silne zróżnicowanie w przekroju branż i sektorów,a także

regionów.
Owszem, były też obszary
gospodarki, które w czasie

pandemii odniosły korzyści,
np. składowanie i przetwarzanie danych w chmurze, handel

elektroniczny, produkcja niektórych środków medycznych
i lekarstw, w tymszczepionek.
Wielką karierę robi wszystko,
co związane jest z rezyliencją,
czyli odpornością na różnego
rodzaju szoki. Duże znaczenie
zyskały wszelkie działania
z przymiotnikiem „zdalny”, jak
choćby zdalna praca.
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