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Obecnie, temat koronawirusa jest w każdej stacji telewizyjnej. Gdziekolwiek spojrzymy          

możemy zobaczyć kolejne nagłówki z nowymi przypadkami zakażeń bądź ofiarami          

śmiertelnymi, jednakże co stacja to przekazywanie informacji w innej formie. Podczas tego            

wypracowania postaramy się przekazać Państwu informacje z wielu stacji telewizyjnych, w           

tym TVN, TVP, Brandenburskie RBB 24 oraz wiele innych. 

Zacznijmy zatem od tego jak powinny być przekazywane informacje w takich           

okolicznościach. Oczywiście muszą być one być ze sprawdzonych źródeł (w obecnej sytuacji            

najlepiej zbierać informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia) , rzetelnie przygotowane oraz           

takie by każdy je zrozumiał bez większego problemu. Łącząc te wszystkie aspekty dostajemy             

artykuł dzięki któremu zdobywamy dokładne informacje na temat panującej pandemii oraz           

pomagają nam one w życiu w naszym społeczeństwie, np. poprzez informacje na temat             

obowiązujących restrykcji. 

 

Informacje w TVN24 

Na sam początek damy informacje z polskich stacji telewizyjnych, zacznijmy zatem od            

jednej z największych, a dokładniej  TVN 24.  



“218 nowych przypadków koronawirusa w Polsce potwierdzono w środę rano. Liczba           

wszystkich zakażeń wzrosła do 14 647. Od początku pandemii COVID-19, jak wynika z             

oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia, zmarły 723 osoby. Rośnie liczba osób objętych           

kwarantanną, aktualnie jest ich ponad 100 tysięcy.”  

Taki oto nagłówek mogliśmy zobaczyć w dniu 06.05.2020 r. na stronie stacji telewizyjnej             

TVN24.  

W artykule tym podano szczegółowe informacje na temat liczby nowych zakażeń (218) oraz             

zgonów (było to 7 osób w wieku 66-90 lat).  

Schodząc niżej w artykuł dostaliśmy również informację na temat komunikatu przekazanego           

przez Ministerstwo Zdrowia według którego w Polsce na chwilę obecną jest 14 647             

zakażonych, 723 osoby zmarły, natomiast aż 4655 osób wyzdrowiało.  

Poruszony został temat organizacji w małych grupach opieki nad dziećmi w żłobkach,            

przedszkolach dla rodziców pracujących.  

Pomimo tego dodano jak w większości artykułów tejże stacji przypomnienie o zasłanianiu            

nosa i ust w miejscach publicznych, dodano również informację o restrykcjach które            

obowiązują w danym dniu oraz informację o przełożeniu egzaminów ósmoklasisty, matur           

oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

 

Informacje z niemieckiej stacji RBB 24 

Przenieśmy się teraz do zagranicznych mediów, zacznijmy od jednej z największych telewizji            

niemieckich czyli RBB 24. Telewizja ta obejmuje tereny landu jakim jest Brandenburgia, a w              

tym całego Berlina.  

Ze stacji RBB 24 z dnia 06.05.2020 otrzymaliśmy nagłówek pt. “Diese Lockerungen hat             

Brandenburg beschlossen” - “Brandenburgia zdecydowała się na te środki łagodzące” zaraz           

pod tytułem mogliśmy wyczytać, iż w Poczdamie w środę odbyła się konferencja rządów             

federalnych i stanowych gdzie zabrał głos premier Dietmar Woidke, który ogłosił że od 9              

maja zostaną wprowadzone nowe obostrzenia dla sklepów.  

Z artykułu dowiadujemy się, iż sytuacja wygląda nieco lepiej w aspekcie spotykania się z              

innymi ludźmi, doszło bowiem do zniesienia zakazu spotykania się między dwoma           



rodzinami. W dalszej części artykułu zostało powiedziane że ponownie zostaną otwarte place            

zabaw, restauracje i sklepy z usługami związanymi z ciałem, takie jak salony piękności. 

Kluby sportowe są ponownie dozwolone, jednakże na surowych zasadach. Możliwe są           

również campingi i pokoje do wynajęcia.  

Wyżej wymienione obostrzenia razem z rozluźnieniem niektórych z nich są planowane do            

podpisania w najbliższy piątek 8 maja 2020 r. Niżej zostało dodane, iż dawne obostrzenia              

powrócą do działania w przypadku nawrotu liczby nowych zachorowań, a dokładniej gdy            

liczba zachorowanych przekroczy 50 nowych infekcji na 100 000 mieszkańców.  

W artykule zacytowano również słowa Dietmara Woidke’a - „Zagrożenie wciąż istnieje” -            

powiedział Woidke. „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pandemia nie            

rozprzestrzeniła się bez kontroli tutaj, w Brandenburgii”. 

Do wiadomości publicznej zostały również wysłane szczegółowe informacje na temat          

odmrożenia danych odnóg brandenburskiej gospodarki w tym: sprzedaży detalicznej, np.          

sklepów, sklepów z usługami związanymi z ciałem; gastronomii; turystyki; sportu i rekreacji. 

 

Na końcu artykułu dodano jedynie średnią krajową zachorowań na regiony, która wynosi  

ok. 7,5 pp., jednakże dystrykt Dahme-Spreewald (na południowy-wschód od Berlina) posiada           

aż 21,3 pp. zachorowań w stosunku do wszystkich jego mieszkańców. 

 

Jak wygląda sytuacja w USA? 

 

Zaczynając od omówienia sytuacji w Stanach Zjednoczonych warto podać liczby,          

mianowicie 1,223,419 zachorowań. 72,812 zgonów.189,910 ludzi wyzdrowiało. Informacje        

zawarte poniżej weźmiemy z New York Times, jednej z najbardziej znanych gazet na całym              

świecie.  

New York, New York  

I want to wake up in a city that never sleeps  

 



Tak opisywał Nowy York Frank Sinatra w 1979 roku, wtedy można powiedzieć, że ludzie nie               

spali przez pracę, ukochanych i niekończącą się zabawę. Tymczasem w 2020 roku sen z              

powiek nowojorczykom spędza koronawirus. Jednak od 6 maja społeczeństwo tego miasta           

patrzy bardziej pozytywnie w przyszłość, jak donosi New York Times liczba śmierci spadła o              

połowę, rośnie liczba osób wyzdrowiałych. Dodatkowo w Chicago zamyka się          

prowizoryczny szpital w centrum kongresowym w Lakeefront, uważany za już niepotrzebny.           

A w Nowym Orleanie liczba zachorowań spadła do kilku dziennie. Niestety pomimo            

wprowadzania przez Stany coraz kolejnych obostrzeń mających na celu zmniejszenia się           

rozprzestrzeniania wirusa, nieuważni Amerykanie nadal chodzą do sklepów (nie tylko w           

przypadku koniecznych zakupów), korzystają z usług restauracji (chociaż wiele z nich ma            

możliwość dostawy) i spotykają się w parkach. Pomimo walki Stanów Zjednoczonych, na            

razie ich postępy są promykami w pochmurny dzień. Nieuwaga społeczeństwa i powoli            

zdejmowane zakazy prowadzenia stacjonarnych usług niezbyt koniecznych do        

funkcjonowania, mają swoje skutki.   

Koronawirus w Ameryce aktualnie ma następujący wygląd: minął ponad miesiąc od dnia, w             

którym zginęło mniej niż 1000 osób na skutek wirusa. Prawie każdego dnia identyfikowane             

jest co najmniej 25 000 nowych przypadków koronawirusa, co oznacza, że liczba ta wzrasta              

w Stanach Zjednoczonych - które mają największą liczbę znanych przypadków na świecie z             

ponad milionem – od 2 do 4 procent dziennie. Wiejskie miasteczka, które miesiąc temu były               

nietknięte, nagle stały się gorącymi skupiskami wirusa. Szaleje on w domach opieki,            

zakładach mięsnych i więzieniach, zabijając chorych i ubogich, a w sklepach spożywczych,            

“Walmartach” czy fabrykach wciąż pojawiają się nowe epidemie, co jest złowieszczą           

zapowiedzią tego co przyniesie pełne otwarcie gospodarki  

Nie są to informacje, dzięki którym może wrócić nadzieja na lepsze jutro.  

Wracając do niegdyś nazywanego Dużym Jabłkiem miasta, mimo tak znacznie spadającej           

liczby do mniej niż 5 000 zachorowań dziennie – jak miało to miejsce w kwietniu- nie jest to                  

znaczące pośród innych głównych miast USA. Nie można powiedzieć ogólnie czy liczby            

zachorowań i zgonów się zmniejszają, zależy to wszystko od danego stanu i miasta. Na              

przykład hrabstwo Cook czasami oznajmia o 2 000 nowych zachorowań na dzień, a hrabstwo              

Los Angeles często mówi o minimum 1 000. Wiele miast, hrabstw ma większe odnotowania              

niż w kwietniu, ale są też i takie w których jest ogromna różnica (oczywiście pozytywna). Z                

dnia na dzień zdejmowane są obostrzenia z sklepów sportowych, restauracji, sklepów z            

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/si%C4%99
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/w
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/Lakeefront
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/wa%C5%BCany
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/za
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski/ju%C5%BC


odzieżą, salonów kosmetycznych, bibliotek, teatrów i innych miejsc kulturalnych.         

Dozwolone jest o wiele więcej miejsc do rekreacji.   

Wiele naukowców sądzi, że liczby będą się tylko zwiększać i nie będzie aktualnie powodu do               

nadziei i radości.  

 

Zmiana obostrzeń w Finlandii 

W Finlandii stan na dzień 6 maja 2020 r. wygląda następująco 5 573 osób zakażonych, 3 500                 

osób wyzdrowiało, 252 osoby zmarły. Jeśli chodzi natomiast o stanowisko rządu tego kraju             

to mówią oni o pieniężnym wsparciu, dla restauracji, ich pracowników oraz ogólnie dla             

gastronomi, w wysokości 120 milionów euro. Określiła je dnia 6 maja 2020 r. Tuula              

Haatainen - Minister Pracy, w konferencji prasowej. Jak podaje „Helsinki Times” - na jej              

początku mówiła o 1000 euro aby właściciele restauracji mogli pokryć zarobki pracowników,            

a wsparcie to będzie udzielone firmom, które zatrudniają najwięcej 800 pracowników. W            

końcu przeszła do kwestii tego iż firmy będą mogły ubiegać się o rekompensatę maksymalnie              

15% strat lecz zostanie to ograniczone do 500 000 euro na restauracje. Jak podaje dziennik               

"Hameen Sanomat" Finlandia dnia 6 maja pozwoliła na wypożyczanie książek z bibliotek,            

które zostały zamknięte 18 marca z powodu ogłoszenia na terenie całego kraju stanu             

wyjątkowego. W następnych dniach powoli zaczną znosić kolejne obostrzenia. 14 maja           

uczniowie podstawówek wrócą do szkół natomiast uczniowie szkół wyższych mają zalecone           

aby kontynuować naukę on-line. Finlandia również ogłosiła iż w dniu tym (14.05.2020 r.)             

ruch w strefie Schengen zostanie przywrócony dla służbowych i ważnych podróży dzięki            

czemu np. wielu Estończyków będzie mogło kontynuować swoją pracę w Finlandii. Na            

początku czerwca zdecydowali się na otwarcie miejsc kulturalnych, sportowych oraz barów,           

restauracji itp, a zgromadzenie publiczne, które obecnie są ograniczone do 10 osób mają być              

zwiększone do 50 osób.  

 



Inne źródła informacji z Polski 

W Polsat News tak samo jak w pozostałych stacjach na początku podano szczegółowe dane              

dotyczące liczby zakażonych koronawirusem, zgonów i wyleczonych przypadków. 6 maja          

2020 r. w Polsat News następnie przedstawiono te informacje ponownie, cytując           

Ministerstwo Zdrowia i ukazując ich publikację przez MZ na Twitterze. Poza powyższymi            

podano także informację o pobranych próbkach i wykonanych testach. Potem stacja skupiła            

się na ograniczeniach obowiązujących. 

W poniedziałek rozpoczął się kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemia           

koronawirusa w Polsce. Otwarte zostaną m.in. galerie i centra handlowe. Do pracy wracają             

także fizjoterapeuci, których gabinety zostaną otwarte. Otwarte zostaną także biblioteki. 

  

Rząd zezwolił także na to, aby hotele zaczęły przyjmować gości. Jednak na razie nie będą one                

mogły otworzyć dla klientów restauracji. 

  

Nadal jednak obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią. 

 

Przedstawiono także cały przebieg epidemii w Polsce od samego początku, czyli kiedy            

odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa, kiedy wprowadzono stan epidemii i kiedy          

pojawiły się restrykcje w codzienności oraz, że zostają stopniowo łagodzone.  

Przypomniano również gdzie rozwinął się wirus i jakie są jego objawy. 

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa             

Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła w związku z tą sytuacją stan pandemii. 

  

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,          

dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się           

śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie           



niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne           

przewlekłe choroby. 

 

Z powyższej stacji i tych pozostałych dowiedzieliśmy się także o dokładnej liczbie osób na               

kwarantannie gdzie ta liczba wynosi 101 395, tak samo wiemy, że 2760 osoby są              

hospitalizowane, a 17 081 objęto nadzorem epidemiologicznym. 

Środa 06.05.2020 to był także pierwszy dzień gdy przedszkola, oddziały przedszkolne w            

szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego oraz żłobki mogły być otwarte. Decyzje            

w sprawie konkretnych placówek podejmowała dyrekcja i organy prowadzące. W pierwszym           

dniu uruchomienia opieki, otwarto ponad 1600 z 22 000 placówek, przeważnie w małych             

miejscowościach, a opiekę znalazło w nich prawie 11 tys. Dzieci. 

 

Stan wyjątkowy w prowincji w Kanadzie 

Przenieśmy się za ocean do sąsiadów Stanów Zjednoczonych. W Kanadzie, sytuacja zależy            

od decyzji poszczególnych prowincji. W Kolumbii Brytyjskiej nagłówek “B.C. health          

officials report 23 new cases of COVID-19 and 3 new deaths” mówi, że w prowincji dniu 6                 

maja odnotowano jedynie 23 nowe przypadki zakażenia koronawirusowe i 3 nowe zgony. 

Za to w Ontario, która jest najludniejszą i najważniejszą prowincją Kanady gdzie znajduje się              

też jej stolica Ottawa odnotowano 6 maja 412 nowych zakażeń i 68 zgonów. Od 17 marca w                 

Ontario obowiązuje stan wyjątkowy. Działają wyłącznie branże uznane za niezbędne, do           

końca maja zamknięte są szkoły. 

Tego dnia odnotowano 1450 nowych przypadków i 189 zgonów, a łącznie od początku             

epidemii było 63,485 zakażonych i 4232 zgonów w całej Kanadzie. 



Państwa słowiańskie, a pandemia 

Rosja 

Przenosimy się teraz do naszego sąsiada zza obwodu Kaliningradzkiego jakim jest Rosja oraz             

tamtejszych informacji odnośnie koronawirusa. Jeżeli chodzi o te państwo to przez bardzo            

długi czas ogłaszane liczby odnośnie zachorowań oraz zgonów nie były dokładne. Z            

przykrością patrzymy na liczby które już są zawodzące, ponad 165 292 (+10 559)             

zainfekowanych osób przypada na dzień dzisiejszy, gdy liczba wyleczonych sięga 21 327 (+1             

462). Kolejną, a zarazem przykrą wiadomością jest fakt, iż liczba zgonów na terenie Rosji              

wynosi około 1,5 tysiąca. Liczby te zostały podane ze strony “Sport 24”. 

Białoruś 

Oczywiście jeżeli mówimy o Europie, to nie można zapomnieć o tym, że nie wszystkie              

państwa wprowadziły kwarantannę, bądź jakikolwiek stan nadzwyczajny .  

Białoruś wyróżnia się bardzo na tle innych państw, ale nie tylko przez powyższy fakt. W               

Białorusi na dzień 06.05.2020 roku, rząd nie wprowadził stanu zagrożenia          

epidemiologicznego. Ze strony WHO możemy wyczytać, iż na dzień 06.05.2020 r. na            

Białorusi jest 19 255 potwierdzonych zakażeń ze wzrostem o ponad 1766 nowych zakażeń,             

natomiast zgonów do tego dnia nastąpiło tylko i aż 112. 

Ukraina 

Przejdziemy teraz do Ukrainy oraz informacji z ich rządowej strony gov.ua oraz tamtejszego             

profilu rządu na komunikatorze “Telegram”.  

Pomimo tego faktu, iż Ukraina musi ciągle walczyć we wschodniej części, dobrze się trzyma              

w stosunku do innych państw zakażonych koronawirusem. Na dzień 06.05.2020 r. mamy 13             

184 zakażonych (+487), 327 potwierdzonych zgonów oraz 2097 pacjentów którzy          

wyzdrowieli.  

Na platformie telegram rząd umieścił również informację że badania były przeprowadzane           

przez wirusologiczne laboratorium referencyjne Centrum Zdrowia Publicznego Ukrainy, a         

także laboratoria regionalne. Jednakże dodano że w badaniach tych jest brak danych z             



tymczasowo okupowanych terytoriów Autonomicznej Republiki Krymu, Doniecka,       

obwodów ługańskiego i miasta Sewastopol. 

Reasumując, niezależnie od tego czy dana stacja telewizyjna znajduje się po różnych stronach             

globu oraz pomimo tego że opowiada się bardziej za lewą bądź prawą stroną w zakresie               

przekazywania informacji o scenie politycznej, informacje na tak ważny temat jakim jest            

panująca pandemia, powinny być przekazywane najrzetelniej jak tylko jest to możliwe, oraz            

by informacje te były ze sprawdzonych źródeł, co może skutkować zmniejszeniem strachu            

publicznego zaistniałą sytuacją.  

Niestety zdarzają się przypadki, w których do wiadomości publicznej nie są podawane            

jakiekolwiek informacje na temat obecnej pandemii, zaliczamy do nich białoruską telewizję z            

której na dzień 06.05.2020 r. nie mogliśmy dowiedzieć się niczego na jakikolwiek temat             

związany z koronawirusem i obecną sytuacją w tymże państwie. 
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