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Pe măsură ce conversațiile publice despre coronavirus
(COVID-19) cresc, copiii se pot îngrijora pentru ei înșiși, pentru
familia lor sau prieteni că se vor putea îmbolnăvi.

Părinții, membrii familiei, personalul didactic, precum și
alți adulți de încredere pot juca un rol important în a ajuta copiii să
înțeleagă ceea ce aud, într-un mod care să fie corect, exact și să
reducă la minimum anxietatea sau frica.

În continuare sunt câteva îndrumări pentru a ajuta adulții
să poarte conversații cu copiii despre COVID-19, elaborate de către
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite
ale Americii și de către Child Mind Institute.

COVID-19

https://ministry-to-children.com/lesson-jesus-says-do-not-worry/

“Copiii își fac griji mai mult atunci când sunt 
ținuți în întuneric” - Rachel Ehmke

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://ministry-to-children.com/lesson-jesus-says-do-not-worry/


Majoritatea copiilor au auzit deja despre virus 
sau vor vedea persoane purtând măști pe față, așa că 
părinții nu ar trebui să evite să vorbească despre asta. 

A nu vorbi despre ceva ii poate determina pe copii să-
și facă griji. 

Filtrați și explicați pe înțelesul copilului 
dumneavoastră informațiile prezentate la știri. 

Copilul va fi mai liniștit dacă primește informația de la 
dvs. decât de la un prieten sau de la știri.

Coronavirus
…

https://www.shutterstock.com

1. Nu vă fie frică să discutați despre coronavirus

https://www.shutterstock.com/


Nu oferiți prea multe informații, pentru că 
acest lucru poate fi copleșitor. În schimb, 
încercați să răspundeți întrebărilor copilului. 

Faceți tot posibilul pentru a răspunde onest si 
clar. 

E în regulă dacă nu puteți răspunde la toate 
înrebările; a fi disponibil pentru copilul 
dumneavoastră este ceea ce contează.

https://www.jw.org/en/bible-teachings/children/become-jehovahs-friend/videos/

2. Comportați-vă adecvat vârstei copilului dumneavoastră

https://www.jw.org/en/bible-teachings/children/become-jehovahs-friend/videos/


Invitați-vă copilul să vă spună orice au 
auzit despre coronavirus și cum se simt.

Oferiți-le ocazie de a pune întrebări. 

Scopul dvs. este să evitați încurajarea 
fanteziilor înspăimântătoare.

https://hvparent.com/birds-and-bees-quotes

3. Fiți atenți la semnalele date de copilul dumneavoastră 

https://hvparent.com/birds-and-bees-quotes


Specialiștii Child Mind Institute ne 
sfătuiesc ca atunci când ne simțim neliniștiți 
sau panicați, să nu vorbim cu copiii despre 
coronavirus.

Dacă observați că vă simțiți anxioși, luați-vă 
timp pentru a vă calma înainte de a încerca 
să aveți o conversație sau să răspundeți la 
întrebările copilului.

https://blog.calm.com/take-a-deep-breath

4. Faceți față propriei anxietăți

https://blog.calm.com/take-a-deep-breath


Copiii sunt foarte egocentrici, așa că 
dacă aud despre coronavirus la știri poate fi 
suficient pentru a-i face să se îngrijoreze 
serios că pot contacta și ei virusul.

Este util să vă asigurați copilul despre 
pericol, dar și cât de rare și ușoare apar 
simptomele la copii.

https://ricepsychology.com/blog/parenting/seeking-too-much-why-constantly-reassuring-your-children-isnt-always-good/

5. Fiți liniștitori

https://ricepsychology.com/blog/parenting/seeking-too-much-why-constantly-reassuring-your-children-isnt-always-good/


O modalitate importantă de a-i asigura pe copii 
este să le subliniați măsurile de siguranță. Copiii se simt 
mai puternici atunci când știu ce să facă pentru a se 
menține în condiții de siguranță. 

Așa că, amintiți-le copiilor să aibe grijă de ei, spălându-se 
pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde când vin 
de afară, înainte de a mânca și după ce și-au suflat nasul, 
tușesc sau strănută. 

Dacă copiii întreabă despre măștile de pe fața oamenilor, 
explicați că experții spun că nu sunt necesare pentru 
majoritatea oamenilor. Dacă copiii văd oameni care 
poartă măști pe față, explicați-le că acei oameni sunt 
foarte precauți. https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/noul-coronavirus-si-infectia-covid-19-la-copii

6. Concentrați-vă pe ceea ce faceți pentru a rămâne în condiții de siguranță 

https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/noul-coronavirus-si-infectia-covid-19-la-copii


„Nu ne place incertitudinea, așa că 
rămânând la rutina obișnuită ne poate fi de 
ajutor acum”, ne recomandă specialiștii. 
Acest lucru este deosebit de important 
dacă școala se oprește. 

Asigurați-vă că aveți grijă de elementele 
de bază, așa cum ați face în timpul unei 
vacanțe de vară. 

Zile structurate, cu o masă regulată și ora 
de culcare, sunt o parte esențială pentru 
menținerea copiilor fericiți și sănătoși.https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/kids-daily-routine-vector-20467240

7. Mențineți rutina

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/kids-daily-routine-vector-20467240


Spuneți-le copiilor că veți 
continua să îi țineți la curent, pe măsură 
ce aflați mai multe. 

Puteți spune: „Chiar dacă nu avem 
răspunsuri la toate întrebările în acest 
moment, să știi că odată ce vom afla, 
mama sau tata își va spune și ție”.

https://www.nytimes.com/2020/03/17/parenting/coronavirus-kids-talk.html

8. Continuați să comunicați  

https://www.nytimes.com/2020/03/17/parenting/coronavirus-kids-talk.html


Apelați gratuit numărul de telefon al 
Grupului de suport psihologic pentru 
comunitatea UVT: 0790 476 695, ce este 
activ de Luni până Vineri, între orele 10:00-
16:00 sau ne puteți scrie pe WhatsApp. 

#stămacasă

Multă sănătate!


