
  

Родителски грижи по време на COVID-19 
 Структурирайте нещата! 

COVID-19 променя ежедневния график на работата,  у дома и в училище. Това затруднява децата, 
тийнейджъри и за вас. Прилагането на нови начини за вършене на ежедневните задължения може да помогне. 

Създайте гъвкав, но 
последователен дневен график 

Ако във вашата страна е позволено, 
изведете децата навън. 

Направете график за вас и вашите деца, в който има 
време за структурирани дейности, както и за свободно 
време. Това може да помогне на децата да се 
почувстват по-сигурни и по-добри. 

Можете също така да пишете писма и 
да рисувате снимки, които да 
показвате на хората. Поставете ги 
навън, където да ги видят другите! 

Децата или тийнейджърите могат да ви помогнат да 
планирате графика за деня - като например графика 
за училище. Децата ще го следват по-добре, ако и те 
помогнат да го направите. 

Научете 
детето си 
да спазва 

безопасна 
дистанция

Можете да успокоите детето си, като 
говорите за това, че всички сте в 
безопасност. Чуйте техните 
предложения и ги вземете на сериозно. 

Включете физически упражнения 
всеки ден - това помага при стрес и 
когато деца са пълни с много енергия 
у дома. 

Направете миенето на ръцете и 
хигиената нещо забавно. 

Направете 20-секундна 
песен за миене на ръцете. 
Добавете действия! Дайте 
на децата точки и похвали 
за редовното миене на 
ръцете. 

Направете игра, за да 
видите колко пъти можете 
да докоснете лицата си с 
награда за най-малък брой 
докосвания (всеки да брои 
на другия). 

Вие сте модел за 
поведението на детето си 

В края на всеки ден 
отделете минута, за да 
помислите за деня. 
Разкажете на детето си за 
едно положително или 
забавно нещо, което са 
направили. Похвалете 
себе си за това, което сте 
направили добре днес. 
Вие сте звезда! 

БАЗИСНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 СЕ НАМИРАТ ТУК 

 

Ако самите вие спазвате безопасни разстояния и 
хигиена и се отнасяте със състрадание към другите, 
особено към тези, които са болни или уязвими - 
вашите деца и тийнейджъри ще се учат от вас. 

Кликнете тук за повече съвети за родителите! 
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