
Mengasuh anak di rumah dan komunitas yang padat
Menjaga keluarga Anda sehat dan aman dari COVID-19 dapat terasa lebih sulit ketika Anda hidup dalam 

kondisi yang sumpek atau padat. Ada hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk mempermudah keluarga Anda.

Untuk informasi lebih lanjut klik tautan di bawah ini:

Tetap gunakan 
Tips 

Diam di tempat Anda 
Batasi orang-orang yang mondar-mandir 
ke tempat tinggal Anda

Hanya meninggalkan rumah atau daerah 
Anda untuk alasan penting seperti 
mendapatkan makanan atau perawatan 
medis

Bantu anak-anak 
Anda menjaga jarak 
fisik
Jelaskan kepada anak-anak Anda bahwa 
mereka memiliki tugas penting untuk 
menjaga diri dan komunitas agar mereka 
tetap sehat dengan menjaga jarak 
secara fisik dengan orang lain

Berikan perhatian ekstra positif ketika 
mereka telah berupaya mempraktikkan 
jaga jarak fisik yang aman dari orang lain

Jadikan mencuci tangan 
dan menjaga kebersihan 
sebagai menyenangkan!
Mungkin sulit menemukan sabun dan air, tetapi 
sekarang yang terpenting adalah 
mempraktikkan kebersihan 

Cobalah untuk memastikan anggota keluarga 
mencuci tangan sesering mungkin

Biarkan anak-anak saling mengajar cara 
mencuci tangan

Dorong anak-anak untuk tidak menyentuh 
wajah mereka

Tetap positif, terapkan rutinitas dan mencoba untuk mendapatkan waktu berdua dengan setiap 
anak ketika memungkinkan akan membantu Anda mengelola perilaku anak dan perasaan Anda.

Ambil waktu untuk 
berdiam sebentar
Anda mungkin tidak memiliki ruang untuk 
menyendiri dalam menghadapi semua stres 
dan emosi yang Anda rasakan

Perhatikan ketika Anda merasa stres atau 
kesal dan diam sejenak ... Hanya dengan 
menarik nafas dalam-dalam tiga kali dapat 
membuat perbedaan!

Anda melakukannya dengan baik! Jutaan 
keluarga merasa bahwa ini membantu.

Berolahraga setiap hari
Dorong anak-anak untuk memikirkan 
kegiatan yang dapat mereka lakukan untuk 
berolahraga sambil menghindari kontak 
dengan orang lain di luar anggota keluarga 
Anda

Kegiatan lompat, menari atau berlari dalam 
lingkaran bisa menyenangkan!

Berbagi peran
Menjaga anak-anak dan anggota 
keluarga lainnya di ruangan sempit 
memang sulit, tetapi akan jauh lebih 
mudah ketika kita berbagi peran

Cobalah berbagi tugas-tugas rumah 
tangga, pengasuhan anak, dan tugas-
tugas lain secara setara di antara 
anggota keluarga

Buat jadwal untuk waktu "beraktivitas'' 
dan waktu ''beristirahat'' dengan orang 
dewasa lain di rumah Anda

Tidak apa-apa untuk meminta bantuan 
ketika Anda merasa lelah atau stres 
sehingga Anda dapat beristirahat
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