
Maaring mas mahirap ang pagpapanatiling malusog at ligtas ng iyong pamilya mula sa COVID-19 kung 
nakatira sa masikip na lugar. May mga bagay na maaring gawin upang mapadali ito para sa iyong pamilya.  

I-click ang mga links sa ibaba para sa iba pang impormasyon:

Manatiling ligtas
Limitahan ang pag-alis at pagbalik sa 
iyong tahanan nang kaunti o madalang 
hanggat maari

Alamin ang mga patakaran sa COVID-19 
kung ano ang pwede at hindi pwedeng 
gawin sa inyong lugar.

Tulungan ang mga anak 
sa physical distancing 
Ipaliwanag sa iyong mga anak na 
mayroon silang importanteng gawain sa 
pagpapanatiling malusog ng kanilang 
sarili at ng inyong komunidad sa 
pamamagitan nang pagkakaroon ng 
pisikal na distansya mula sa ibang tao

Bigyan sila ng dagdag na positibong 
atensyon kapag nagsisikap silang 
magkaroon ng pisikal na distansya mula 
sa ibang tao

Gawing masaya ang paghuhugas 
ng kamay at pananatili ng 
kalinisan sa katawan 

Maaring walang magamit na sabon at tubig, 
ngunit ang pagpapanatili ng kalinisan ay mas 
importante ngayon kaysa kailanman

Hangga't maari, sikaping madalas ang 
paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at 
tubig ng lahat ng miyembro ng pamilya 

Tulungan ang mga anak paano turuan ang 
isa't-isa kung paano maghugas ng kamay 
gamit ang sabon at tubig.

Hikayatin ang mga anak na iwasang hawakan 
ang kanilang mukha

Panandaliang Humpay
Maaring wala kang sariling lugar para 
harapin ang stress at emosyong 
nararamdaman

Pansinin kapag nakakaramdam ng stress o 
masama ang loob, gawin ang panandaliang 
humpay... kahit tatlong malalim na paghinga 
lamang ay malaking bagay na!

Mahusay! Milyun-milyong magulang ang 
nagsasabi na nakakatulong ito.

Mag-ehersisyo araw-araw
Hikayatin ang mga anak na mag-isip ng 
mga gawain upang makapag-ehersisyo 
habang may distansya mula sa ibang tao

Masayang gawin ang pagtalon, 
pagsasayaw o pagtakbo pa-ikot-ikot!

Paghati-hatian 
ang mga gawain
Mahirap ang pag-aalaga ng mga anak at 
ibang miyembro ng pamilya sa masikip na 
lugar, ngunit mas magiging madali ito 
kung ang mga responsibilidad ay 
maibabahagi sa iba

Paghati-hatian ang mga gawaing bahay, 
pag-aalaga sa bata, at iba pang gawain 
nang pantay sa mga miyembro ng pamilya

Paghati-hatian ang mga gawaing bahay, 
pag-aalaga sa bata, at iba pang gawain 
nang pantay-pantay sa mga miyembro ng 
pamilya

Okay lang humingi nang tulong kapag 
nakakaramdam ng pagod o stress para 
makapagpahinga

Tips mula sa WHO Tips mula sa UNICEF Ibang mga wika Mga Pag-aaral

COVID-19 Parenting
Pag-aalaga ng  anak sa  masik ip  na  tahanan at  komunidad 
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Manatiling positibo, pagkakaroon ng regular na gawain at ang pag-one-on-one time kasama ang bawat 
anak kung kaya ay makakatulong na mapangangasiwaan ang kilos ng anak at ang iyong emosyon. 

Patuloy na 
gamitin ang 

mga tips na ito

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
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