
    Родителска грижа по време на COVID-19
Родителска грижа в пренаселени домове и общности 

Държането на семейството си здраво и в безопасност от COVID-19, можете да бъде още по-трудно, ако живеете в 
пренаселени условия. Има неща, които можете да направите, за да улесните семейството си
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Стойте където сте
Ограничете тези, които напускат и се 
връщат в непосредственото ви жизнено 
пространство,  да бъдат колкото се може 
по-малко и колкото се може по-рядко
Напускайте дома си или района само по 
съществени причини, като например 
купуване на храна или получаване на 
медицинска 
помощ

Помогнете на децата си 
да се научат как да 
поддържат физическа 
дистанция
Обяснете на децата си, че имат 
важната задача да пазят себе си и 
общността здрави, като временно 
физически се дистанцират от 
другите

Окажете им допълнително 
внимание, докогато полагат 
усилия да практикуват безопасна 
физическо дистанциране от 
другите

Направете миенето на 
ръцете и хигиената 
забавни!
Може бъде трудно да се намери сапун и 
вода, но практикуването на добра 
хигиена е по-важно сега от всякога

Опитайте всички членове на семейството 
да мият ръцете си колкото е възможно 
по-често
Нека децата се учат взаимно как да мият 
ръцете си

Насърчавайте децата да избягват да 
докосват лицето си

Поддържането на позитивност, създаването на рутини и опитите да имате 
самостоятелно време с всяко дете когато можете, ще ви помогне да управлявате 
поведението и чувствата на детето си.

Направете пауза
Може да нямате място за себе си, за да 
можете да се справите с целия стрес и 
емоции, които изпитвате

Забележете, кога се чувствате 
стресирани или разстроени и направете 
пауза ... дори три дълбоки вдишвания 
могат да направят промяна!

Браво! Милиони семейства откриват, че 
това помага

Правете упражнения 
всеки ден 
Насърчете децата да мислят за 
дейности, които могат да правят като 
упражнение, като избягват контакт с 
тези, които не живеят във вашето 
непосредствено пространство
Скачането, танците или бягането в кръг 
могат да бъдат забавни!

Споделяйте товара 
Да се грижите за деца и други членове 
на семейството е трудно в тесни 
пространства, но е много по-лесно, 
когато се споделят отговорностите

Опитайте се да поделяте 
домакинските задължения, грижите 
за децата и други задачи еднакво 
между членовете на семейството
Създайте график за време „с“ и „без“ 
други възрастни в домакинството

Добре е да поискате помощ, когато 
се чувствате уморени или 
стресирани, за да можете да си 
починете
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