
Este în regulă să spuneți ”nu 
știu, însă sperăm să aflăm...” 

Folosiți această ocazie pentru 
a învăța ceva nou împreună cu 

copilul dvs!

Este perfect normal să nu 
aveți toate răspunsurile

Eroi nu 
agresori

Sunt foarte multe astfel de povești

Unele ar putea să fie false. Utilizați informații de încredere:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

WHO
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

UNICEF

Verificați cum se simte copilul dvs. Amintiți-i 
că vă pasă și că poate vorbi oricând cu dvs. 
Apoi faceți ceva distractiv împreună!

Încheiați discuția într-o notă 
pozitivă

Vorbiți despre COVID-196 COVID-19 PARENTALE

Fiți deschis(ă) la discuții. Copiii cu siguranță au auzit deja ceva. Liniștea și secretele nu ne protejează copiii. Onestitatea 
și deschiderea însă o fac. Gândiți-vă la cantitatea de informații pe care ei o pot înțelege. Dvs îi cunoașteți cel mai bine!

Păstrați o atitudine deschisă și 
ascultați
Permiteți-le copiilor să vorbească liber. Adresați-le 
întrebări și aflați câte lucruri cunosc deja.

Fiți sincer(ă)
Răspundeți mereu întrebărilor pe care vi le adresează cu 
sinceritate. Gândiți-vă la vârsta copilului și câte lucruri 
poate înțelege.

Arătați suport
Copilul dvs ar putea fi speriat sau derutat. Oferiți-i spațiul 
necesar pentru a vă împărtăși cum se simte și transmiteți-i 
că sunteți acolo pentru el. 

Explicați-i că COVID-19 nu are nimic de a face 
cu modul în care cineva arată, de unde este, 

sau ce limbă vorbește. Transmiteți-i copilului 
că putem arăta compasiune față de oamenii 

bolnavi și față de îngrijitorii acestora.

Căutați împreună povești ale oamenilor care 
luptă pentru a stopa această epidemie și care 

au grijă de cei bolnavi.
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Click aici pentru mai multe strategii parentale!

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
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