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Preocupări pentru nevoile 
psihosociale ale populației
• Comitetul Permanent al Agenției

Internaționale pentru Sănătate Mintală și
Suport Psihosocial în Situații de Urgență
(IASC) a elaborat un ghid care conține o serie
de informații care pot fi folosite pentru
menținerea stării de bine psihosociale.

• Sprijinul pentru sănătate mintală și suportul
psihosocial trebuie să fie accesibil și adaptat
în mod corespunzător pentru nevoile copiilor,
bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și altor
grupuri vulnerabile.

• În continuare, vă prezentăm un ghid practic
pentru informarea și suportul bătrânilor în
acest context.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019


1. Oferiți sprijin practic și emoțional

• Persoanele vârstnice, în special cei cu
declin cognitiv sau care suferă de
demență, pot deveni mai anxioși,
supărați, stresați, agitați, retrași sau
excesiv de suspicioși în timpul
pandemiei, mai ales că se află în
izolare.

• De aceea, este important ca ei să
primească sprijin emoțional prin
rețele informale (copii, prieteni, rude),
dar și cu ajutorul profesioniștilor din
domeniul sănătății mintale, prin
telefon sau online.



2. Împărtășiți informații valide despre ceea ce se 
întâmplă 

• Împărtășiți informații valide despre ceea ce se
întâmplă și dați informații clare despre modul de
reducere a riscului de infecție în cuvinte simple,
pe care persoanele în vârstă (cu sau fără
deficiențe cognitive) le pot înțelege.

• Repetați informațiile ori de câte ori este necesar.
Instrucțiunile trebuie comunicate într-un mod
clar, concis, respectuos și cu răbdare.

• Poate fi util ca informațiile să fie afișate în scris
sau cu ajutorul imaginilor, în media, în
apropierea locuințelor și la magazine.



3. Oferiți informații clare despre utilizarea mijloacelor de 
protecție și a metodelor de prevenire

• Este posibil ca persoanele în vârstă
să nu fie familiarizate cu utilizarea
mijloacelor de protecție sau a
metodelor de prevenire sau pot să
refuze utilizarea acestora.

• Instrucțiunile privind utilizarea
mijloacelor de protecție trebuie
comunicate într-un mod clar,
concis, respectuos și răbdare.

#StămAcasă



4. Oferiți persoanelor în vârstă informații despre 
utilizarea serviciilor online

• Oferiți persoanelor în vârstă informații și detalii despre
cum să obțină ajutor practic, dacă este nevoie.

• Aceste informații le poate reduce anxietatea în viața de
zi cu zi, dacă vor știi, de exemplu:
• Să solicite ajutor serviciilor publice specifice;
• Că au materiale preventive (de exemplu, măști

faciale, dezinfectanți);
• Să comande bunuri de strictă necesitate online sau

telefonic;
• Că au acces la transport de urgență.

#StămAcasă



5. Încurajați bătrânii să facă mișcare

• Oferiți persoanelor în vârstă sugestii
despre practicarea de exerciții fizice
simple pe care le pot efectua la
domiciliu, pentru menținerea
mobilității și utile chiar pentru
reducerea plictiselii.

#StămAcasă



6. Ajutați bătrânii să-și creeze rutine noi

• Încurajați bătrânii să își păstreze rutina și
programul zilnic cât mai mult cu putință,
pentru a se menține activi în condiții de
izolare!

• De asemenea, ajutați-i să-și creeze rutine
noi, să facă activități noi, inclusiv exerciții
fizice regulate, curățenie/dezinfectare
regulată și activități de timp liber noi.



7. Mențineți contactul în mod responsabil

• Mențineți un contact regulat cu 
cei dragi prin intermediul 
tehnologiei, utilizând:

• telefon
• e-mail
• social media

• conferință video.
Așa putem să menținem și 
conexiunea emoțională!

#Izolațidarîmpreună



8. Oferiți 
informații 

despre 
grupurile 
de suport


