
  

Родителски грижи по време на COVID-19 
Да говорим за COVID-19 

Бъдете готови да говорите. Децата ви вече са чули нещо. Мълчанието и тайните не защитават нашите деца. 
Честността и откритостта го правят. Помислете доколко ще могат да разберат. Вие ги познавате най-добре! 

Бъдете отворени и слушайте Няма проблем ако не 
знаете отговоритеПозволете на детето си да говори свободно. Задайте 

им въпроси и разберете колко вече знаят. 

Бъди честни 
Винаги отговаряйте честно на въпросите на децата. 

Помислете на колко години е вашето дете и колко 

може да разбере. 

Нормално е да казвате: „Не 

знаем, но работим по въпроса"; 

или ,,Не знаем, но мислим върху 

това". Използвайте го като 

възможност да научите нещо 

ново с детето си!

Бъдете подкрепящи 

Детето ви може да бъде уплашено или объркано. 

Позволете му да споделя как се чувства и го 

уведомете, че го подкрепяте. Героите, а не 
хулигни

Съществуват много истории Обяснете, че COVID-19 няма нищо общо с начина, 

по който някой изглежда, откъде е или какъв език 

говори. Кажете на детето си, че трябва да бъдем 

състрадателни към хората, които са болни и към 

онези, които се грижат за тях.
Някои може да не са верни. Използвайте надеждни сайтове: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

      и  

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

   на WHO и UNICEF 

Потърсете истории за хора, които се борят за 

спиране на заразата и се грижат за болни хора.

Завършете с позитивно 
настроение.настроение. 

Проверете дали детето ви е добре. 

Напомнете му, че ви интересува и че  може 

да разговаря с вас по всяко време. След 

това направете заедно нещо забавно! 

Кликнете тук за повече съвети за родителство! 

Parenting tips 

from WHO  

БАЗИСНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 СЕ НАМИРАТ ТУК 

 

Parenting tips 

from UNICEF  

In worldwide 

languages  

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, or 
enterprise. 

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020  

Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa,  

Ilifa Labantwana, Rand Merchant Bank Fund, the ApexHi Charitable Trust, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors. 

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
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://covid19parenting.com/
http://covid19parenting.com/

