
ኮቪድ-19 ወላጅነት
በተጨናነቁ/ በተጣበቡ ቤቶች እና

ማሕበረሰብ ውስጥ ወላጅነት
ጭንቅንቅ/ ግርግር በበዛበት ሁኔታ ውስጥ የቤተሰባችሁን ጤንነት እና ከኮቪድ-19 ለመጠበቅ መሞከር 

የበለጠ ከባድ እንደሆነ ሊሰማ ይችላል፡፡ ለቤተሰባችሁ ቀላል እንዲሆን ማድረግ የምትችሏቸው ነገሮች አሉ፡፡

ለበለጠ መረጃ ከታች ያሉት አያያዦች ላይ ተጫኑ፡:

ከ 1 - 6 የተሰጡትን 
ጠቃሚ ምክሮች 

መጠቀማችሁን ቀጥሉ 

ያላችሁበት ቦታ ቆዩ
ከምትኖሩበት ቤት የሚወጡትን እና 
የሚመለሱትን ብዛታቸውን እና 
የሚመላለሱበትን ፍጥነት ላይ ገደብ አድርጉ

የመኖሪያ ቤታችሁን ወይም ሥፍራ ወሳኝ 
ለሆኑ ጉዳዬች ብቻ ማለትም ምግብ 
ለማምጣት ወይም ሕክምና ለማግኘት ስትሉ 
ውጡ

ልጆቻችሁ ከሌሎች 
ሰዎች አካላዊ 
ርቀታቸውን መጠበቅ 
እንዲለማመዱ አግዟቸው

ለተወሰነ ጊዜ ከሌሎች ሰዎች አካላዊ 
ርቀታቸውን በመጠበቅ የእራሳቸውን እና 
የማሕበረሰባቸውን ጤንነት የመጠበቅ 
ወሳኝ ሥራ/ ኃላፊነት እንዳለባቸው 
ለልጆቻችሁ አስረዷቸው

ከሌሎች ሰዎች አካላዊ ርቀታቸውን 
መጠበቅ ለመለማመድ ጥረት ሲያደርጉ 
ተጨማሪ አዎንታዊ ትኩረት ስጧቸው/ 
አሳዩአቸው

እጅን መታጠብ እና 
ንጽሕናን መጠበቅ 
አስደሳች አድርጉት!
ሳሙና እና ውሃ ማግኘት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፤ 
ነገር ግን ጥሩ የግል ንጽሕናን መጠበቅ መለማመድ 
ከፊት ይልቅ አሁን ላይ በጣም ወሳኝ ነገር ነው

የእያንዳንዱን የቤተሰብ አባላት እጅ የተቻለውን 
ያህል አዘውትሮ ለማጠብ ሞክሩ 

ልጆች እጃቸውን እንዴት መታጠብ እንዳለባቸው 
አንዳቸው ለሌላቸው እንዲያስተምሩ አድርጉ

ፊታቸውን ከመንካት እንዲቆጠቡ ልጆችን አበረታቱ

ከ አጤድ/ WHO ጠቃሚ ምክሮች ከ ዩኒሴፍ/ UNICEF ጠቃሚ 
ምክሮች 

ሌሎች ቋንቋዎች ማስረጃ መሰረት ያደረገ

አዎንታዊ ሆኖ መቆየት፣ ቅርጽ ያለው ቀን እንዲኖር ማድረግ እና ስትችሉ ከእያንዳንዱ 
ልጆት ጋር ለየብቻ አንድ ለ አንድ የምትሆኑበት ጊዜ እንዲኖር ማድረግ የልጃችሁን 
ባህሪ እና የራሳችሁን ስሜት ለማስተዳደር ይረዳችኋል፡፡

ቆም በሉ
ለሚሰማችሁ ጭንቀት እና ስሜት ምላሽ 
ለመስጠት ለብቻችሁ መሆን የምትችሉበት 
ሥፍራ ላይኖራችሁ/ ላታገኙ ትችላላችሁ

የመጨነቅ ወይም የመረበሽ ስሜት 
ሲሰማችሁ ልብ በሉ እና ቆም በሉ … 3 ቴ 
በትልልቁ ትንፋሽ መውሰድ እንኳን ብዙ 
ይረዳል!

ጥሩ ሰርተዋል! በሚሊዮን የሚቆጠሩ 
ቤተሰቦች ይህ ረጂ ሆኖ አግኝተውታል፡፡

በየቀኑ የሰውነት 
እንቅስቃሴ አድርጉ
አብረዋቸው ከማይኖሩ ሰዎች ጋር 
መገናኘትን በሚያስቀር ሁኔታ የሰውነት 
እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የሚረዷቸውን 
ተግባራት ማሰብ እንዲችሉ ልጆችን 
አበረታቱ

ዝላይ ያለበት ተግባር፣ መደነስ ወይም 
በክብ መሮጥ አስደሳች ሊሆን ይችላል!

ጫናውን ማጋራት
በተጨናነቁ/ ሰው በበዛበት ቦታ ልጆችን 
እና ሌሎች የቤተሰብ አባላትን መንከባከብ 
አስቸጋሪ ነው፤ ነገር ግን ኃላፊነቶችን 
መጋራት ሲኖር የበለጠ የቀለለ ይሆናል

የቤት ውስጥ ሥራዎችን፣ የልጆች 
እንክብካቤን እና ሌሎች ተግባሮችን 
በቤተሰብ አባላት መካከል እኩል 
ለመከፋፈል/ ለመጋራት ሞክሩ 

በቤት ውስጥ ካሉ ጎልማሶች ጋር 
‟የምትኖሩበትን/ ኦን" እና 
‟የማትኖሩበትን/ ኦፍ" የምትሆኑበትን 
የጊዜ ሰሌዳ ለማዘጋጀት ሞክሩ

የድካም ስሜት ሲሰማችሁ ወይም 
ስትጨነቁ እረፍት መውሰድ እንድትችሉ 
ሌሎች እንዲያግዟችሁ መጠየቅ ምንም 
ችግር የለውም
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