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Szülőknekeszélgetés a COVID-19-ról
egyen hajlandó beszélni erről. Bizonyára már úgyis hallottak valamit. A téma kerülése és a titkolózás nem óvja meg a 

ség és a nyíltság annál inkább. A gyermekei érettségét vegye figyelembe. Ön ismeri őket a legjobban! 
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Engedje meg, hogy a gyermekei nyíltan beszéljenek erről. 

Tegyen fel nekik kérdéseket, hogy megtudja, mennyit tudnak
 

 

 

Mindig az igazat mondja. Vegye figyelembe a gyermekei 
 

 

 

 rendjén van, ha beismerjük, hogy

valamit még nem tudunk, de

próbáljuk kideríteni. Vagy ha

valamiben nem vagyunk biztosak.

egyen ez egy lehetőség arra, hogy

valami újat tanuljon a
gyermekeivel.
A gyermekei talán félnek vagy össze vannak zavarva. Hadd

beszéljenek arról, mit éreznek, és hadd tudják, hogy 
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agyarázza el nekik, hogy a COVID-19-nek semmi

köze nincs valakinek a kinézetéhez vagy a

emzetiségéhez. Értesse meg a gyermekével, hogy

fontos hogy jóindulattal legyünk a betegek és az
gondozóik iránt.

 

em minden történet igaz. Használjon megbízható forrásokat, pl: 

tps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

and 

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

Keressen olyan történeteket, amelyek azokról

lnak, akik harcolnak a vírus terjedése ellen, és
gondozzák a betegeket.
zése legyen jó
Ellenőrizze, hogy a gyermekei jól vannak. 
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