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Koronawirus to ,,ściema'', głupcy noszą maseczki. 
 
 Podczas pandemii ludzie dzielą się na dwa typy: tych, którzy się boją i tych, którzy się 

śmieją. Niestety ludzi, którzy uważają, że pandemii nie ma i wszystko to ściema, jest dosyć dużo. 

Myśli te biorą się w większości z internetu, telewizji i gazet. 

 Większa część ludzi to osoby młode, które wierzą we wszystko, co usłyszą i przeczytają. 

Osoby starsze również lekceważą nakazy noszenia maseczek, utrzymywania odległości i innych 

obostrzeń podczas pandemii. Rodziców, którzy nie wierzą w koronawirusa i zakazują dzieciom 

nosić maseczek np. do szkoły, sklepów jest również sporo. Ludzie nie noszą maseczek przede 

wszystkim, aby sprzeciwić się nakazom. Niektórzy uważają, że maseczki nic nie dają i szyją 

maseczki np. z firanek lub nie noszą ich w ogóle, aby pokazać innym, że ludzie noszący maseczki 

to głupcy. Osoby nienoszące maseczek uważają, że noszenie ich może spowodować choroby i różne 

infekcje gardła. Gdyby noszenie maseczek nic  nie dawało, lekarze i pielęgniarki nie zakładaliby ich 

podczas wszystkich operacji i zabiegów. Cały personel medyczny pracuje w maseczkach lub 

przyłbicach. Ruchy przeciwne maseczkom działały już ponad sto lat temu podczas podobnej 

epidemii grypy hiszpanki. Bardzo dużo młodych osób obecnie bierze udział na ulicach miast  

w strajkach przeciwko noszeniu maseczek i innym nakazom. Podczas zwracania uwagi w sklepie  

o założenie maseczki, ludzie na siebie plują, kaszlą, kichają, padają również wyzwiska i obelgi.  

Myślę, że personel w sklepach powinien bardziej pilnować, aby nie obsługiwać ludzi bez maseczek. 

Dobrym rozwiązaniem na przykładzie zachodnich państw mogłoby być wyznaczanie kar. Nie ma 

kary, nie ma strachu. 

 Ja sama jestem chora przewlekle i myślę, że większość ludzi w grupie ryzyka boi się tak jak 

ja. Nienoszenie maseczek według mnie jest brakiem szacunku do innych osób i głupotą. Jeżeli nie 

chcemy dbać o siebie, zadbajmy chociaż o innych ludzi i przestrzegajmy zasad. Dużo ludzi uważa, 

że koronawirus to zwykła grypa lub przeziębienie, niestety tak nie jest. Razem zwalczmy tego 

wirusa. 


