
Η διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας της οικογένειάς σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 μπορεί να φαντάζει ακόμη πιο 
δύσκολη αν ζείτε σε κοινότητες με συνωστισμό. Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διευκολύνετε την οικογένειά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Συνεχίστε να 
χρησιμοποιείτε 

αυτές τις 
συμβουλές.

Παραμείνετε ασφαλείς
Περιορίστε τα άτομα που μπαίνουν και 
βγαίνουν από τον άμεσο χώρο 
διαβίωσής σας, ώστε οι μετακινήσεις 
να είναι όσο το δυνατόν πιο λίγες και 
σπάνιες.

Ενημερωθείτε για τους κανόνες 
σχετικά με τον COVID-19  για το τι 
μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε 
στην περιοχή σας

Βοηθήστε τα παιδιά σας να 
κρατούν αποστάσεις.
Εξηγήστε στα παιδιά σας ότι έχουν τη 
σημαντική ευθύνη να διατηρήσουν τον 
εαυτό τους και την κοινότητα υγιείς, 
κρατώντας προσωρινά αποστάσεις από 
τους άλλους.

∆είξτε τους επιπλέον θετική προσοχή 
όταν προσπαθούν να κρατήσουν τις 
αποστάσεις από τους άλλους.

Κάντε το πλύσιμο των 
χεριών και την ατομική 
υγιεινή διασκέδαση!
Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε σαπούνι 
και νερό, αλλά η καλή υγιεινή είναι πιο 
σημαντική από ποτέ.

Προσπαθήστε να πλένετε τα χέρια όλων των 
μελών της οικογένειας όσο συχνότερα 
γίνεται.

Βοηθήστε τα παιδιά να μάθουν το ένα στο 
άλλο πώς να πλένουν τα χέρια τους με 
σαπούνι και νερό.

Πείτε στα παιδιά να αποφεύγουν να αγγίζουν 
το πρόσωπό τους.

∆ιατηρείτε θετική διάθεση, υιοθετήστε ένα πρόγραμμα και προσπαθήστε να περνάτε χρόνο 
με το κάθε παιδί ξεχωριστά όταν μπορείτε. Έτσι, θα μπορέσετε να διαχειριστείτε τη 
συμπεριφορά των παιδιών σας και τα συναισθήματά σας.

Κάντε ένα διάλειμμα
Μπορεί να μην έχετε κάποιον χώρο να 
απομονωθείτε ώστε να αντιμετωπίσετε το 
άγχος και τα συναισθήματά σας.

Συνειδητοποιήστε πότε αισθάνεστε άγχος ή 
νεύρα και κάντε ένα διάλειμμα... Ακόμα και 
τρεις βαθιές αναπνοές μπορούν να 
βοηθήσουν πολύ!

Μπράβο σας! Αυτή η μέθοδος έχει βοηθήσει 
εκατομμύρια οικογένειες.

Να γυμνάζεστε 
καθημερινά
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν 
δραστηριότητες που μπορούν να 
κάνουν για να γυμναστούν, 
αποφεύγοντας παράλληλα την επαφή 
με άτομα που δεν ζουν ήδη στον 
άμεσο χώρο διαβίωσής σας.

∆ραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
άλματα, χορό ή τρέξιμο σε κύκλο 
μπορεί να είναι διασκεδαστικές!

Μοιραστείτε τα βάρη
Το να φροντίζει κανείς παιδιά και άλλα 
μέλη της οικογένειας είναι δύσκολο σε 
χώρους με πολυκοσμία, αλλά γίνεται πιο 
υποφερτό όταν υπάρχει καταμερισμός 
ευθυνών.

Προσπαθήστε να μοιράσετε τις δουλειές 
του σπιτιού, τη φροντίδα των παιδιών και 
άλλες δραστηριότητες ισότιμα μεταξύ 
των μελών της οικογένειας.

∆ημιουργήστε ένα πρόγραμμα με ώρες 
«δουλειάς» και ώρες «χαλάρωσης» με 
τους άλλους ενήλικες στο σπίτι σας.

Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια όταν 
νιώθετε κούραση ή άγχος, ώστε να κάνετε 
ένα διάλειμμα.

Συμβουλές από τον ΠΟΥ Συμβουλές από τη UNICEF Άλλες γλώσσες Βάση στοιχείων

Γονείς και πανδημία COVID-19
Γονείς  που ζουν  σε  σπίτια  ή  κοινότητες με  συνωστισμό 

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

The COVID-19 Playful Parenting Emergency Response is supported by the LEGO Foundation, the philanthropic donors to the University of Oxford’s COVID-19 Research Response Fund, and the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents (Accelerate) Hub. 
Research on Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerate Hub, the Oak Foundation, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, the 
Global Alliance for Chronic Diseases under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, UNICEF, WHO, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, CIDA, the National 
Research Foundation of South Africa, Ilifa Labantwana, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



