
Învățați-l pe 
copilul dvs 

despre 
menținerea 

unei 
distanțe de 

siguranță

Creați o rutină zilnică flexibilă 
dar consistentă

Creați un program pentru dvs și copilul dvs, care să 
conțină timp pentru activități structurate dar și timp liber. 
Acest lucru îi poate ajuta pe copii să se simtă în siguranță 
și să se comporte mai bine.

Copiii și adolescenții vă pot ajuta la crearea acestei 
rutine-cum ar fi să includă un program pentru activități 

Sunteți un model de comportament 
pentru copilul dvs

Dacă dvs exersați păstrarea distanței de siguranță, 
menținerea corespunzătoare a igienei și continuați 
să îi tratați pe ceilalți cu compasiune, mai ales pe cei 
bolnavi sau vulnerabili- copiii dvs vor învăța și vor 
prelua aceste comportamente de la dvs.

La finalul zilei, alocați-vă un 
minut pentru a reflecta 
asupra zilei care a trecut. 
Povestiți-i copilului dvs un 
lucru pozitiv sau amuzant pe 
care l-a făcut pe parcursul 
zilei.
Lăudați-vă pentru lucrurile 
pozitive pe care le-ați făcut 
azi. Sunteți minunat(ă)!

În situația în care acest lucru încă este 
permis, ieșiți cu copiii dvs.

Puteți de asemenea scrie scrisori ori face 
desene pe care să le împărtășiți cu alții. 
Afișați-le în exteriorul casei sau la geam, 
astfel încât și alții să le vadă!!

Puteți oferi siguranță copilului dvs prin 
discuții legate de măsurile prin care dvs îl 
mențineți în siguranță. Ascultați ceea ce 
are de spus, și tratați cu seriozitate 
sugestiile pe care vi le oferă.

Faceți activitățile igienice și spălatul pe mâini 
activități distractive

Compuneți un cântec de 20 
de secunde pentru a fi 
utilizat în timpul spălării 
mâinilor. Adăugați acțiuni! 
Oferiți-i copilului puncte sau 
steluțe și laude pentru 
igiena mâinilor.

Creați un joc în care explorați cât de 
puțin e posibil să ne atingem fața, și 
oferiți o recompensă celui care și-a 
atins fața de cele mai puține ori (puteți 
număra unul pentru celălalt)

COVID-19 ne-a răpit activitatea zilnică, rutinele școlare și cele de acasă.
Acest lucru este foarte dificil pentru copii, adolescenți, și pentru dvs. Crearea unor noi rutine vă poate ajuta.
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școlare. Șansa ca ei să urmeze rutina este mai mare 
atunci când sunt direct implicați în crearea acesteia.

Includeți câteva activități fizice zilnic - 
acest lucru vă ajută în reducerea stresului 
și îi ajută pe copiii dvs să gestioneze 
energia acumulată acasă.

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



