
Prindërimi gjatë COVID-19
 Kur ndihemi të inatosur

Ne i duam fëmijët dhe adoleshentët tanë, por streset nga COVID-19, ato monetare dhe nga izolimi mund të na bëjnë të ndihemi të 
inatosur. Ja se si mund të ruajmë kontrollin dhe të menaxhojmë zemërimin tonë duke mos lënduar të tjerët.

Ndaleni problemin 
në gjenezë
Zakonisht, ne stresohemi dhe 
zemërohemi gjithmonë nga të njëjtat 
gjëra

Çfarë ju bën të ndiheni të inatosur? Kur 
ndodh kjo gjë? Si reagoni zakonisht?

Parandoljeni që në fillim. Nëse ndodh 
kur jeni të lodhur, flini ose pushoni. 
Nëse ndodh kur jeni të uritur, përpiquni 
të hani. Nëse ndiheni vetëm, kërkoni 
mbështetjen e dikujt

Kujdesuni për veten. Për të marrë disa 
ide, provoni skedat burimore 'Bëni një 
pushim të shkurtër' dhe 'Menaxhimi i 
stresit' Kujdesuni për veten

Të gjithë kemi nevojë të ruajmë kontaktet. 
Bisedoni çdo ditë me miqtë, familjen ose me 
rrethe të tjera që ju mbështesin

Shkurtoni pjesërisht ose plotësisht sasinë e 
konsumit të pijeve alkoolike, sidomos nëse 
fëmijët nuk janë duke fjetur

Zotëroni armë ose mjete që mund të 
përdoren për të goditur të tjerët? Kyçini diku, 
fshihini ose nxirrini jashtë shtëpisë

Nëse fëmijët nuk janë të sigurt në shtëpi, një 
ide e mirë do të ishte të dalin jashtë për të 
kërkuar ndihmë ose të qëndrojnë diku tjetër 
për pak kohë

Bëni pak pushim  
Nëse filloni të ndjeni zemërim, 
ndaloni për 20 sekonda. Merrni 
frymë thellë dhe me ngadalë 5 herë 
përpara se të flisni apo të lëvizni

Shkoni diku tjetër për dhjetë 
minuta për të rifituar kontrollin e 
emocioneve tuaja. Nëse keni akses 
në një hapësirë të sigurt në natyrë, 
dilni jashtë

Nëse foshnja juaj nuk pushon së 
qari, mund ta vendosni në pozicion 
me shpinë dhe të largoheni për 
pak. Telefoniji dikujt që të 
qetësoheni. Kontrollojeni foshnjën 
çdo 5-10 minuta

Kriza e COVID-19 nuk do të zgjasë përgjithmonë, mjafton të dimë se si ta menaxhojmë... duke ruajtur 
qetësinë.

Për më shumë informacion, klikoni lidhjet e mëposhtme:

KËSHILLA NGA OBSH-JA KËSHILLA NGA UNICEF-I GJUHË TË TJERA BAZUAR NË FAKTE

Shkenca që studion trurin tregon se nëse 
kontrolloni zemërimin ose bëni diçka pozitive, 

rritni zhvillimin e trurit të fëmijës tuaj. 

Kjo është një arritje e madhe!
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