
Добро е да се каже „Ние сѐ уште 
не знаеме, но работиме на тоа. Сѐ 

уште не знаеме, но 
размислуваме.”  Искористете го 

ова како можност да научите 
нешто ново со вашите деца!

Во ред е да не ги 
знаете сите одговори

Јунаци, а не 
насилници

Има многу приказни кои што кружат 
наоколу

Некои не се вистинити. Користете веродостојни сајтови:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

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

 од страна на СЗО и УНИЦЕФ. .

Проверете дали вашите деца се добро. 
Потсетете ги дека вие се грижите за нив и 
можат да разговараат со вас во кое било време. 
Потоа, заедно направете нешто забавно!

Да завршиме со добар тон

Разговор за КОВИД-196 KОВИД-19 и родителство

Имајте воља за разговор. Децата веќе дознале нешто. Тишината и тајните не ги заштитуваат нашите деца. 
Искреноста и отвореноста ги заштитува. Размислете за тоа колку тие разбираат. Вие најдобро ги познавате!

Бидете отворени и слушајте
Дозволете им на вашите деца слободно да 
зборуваат. Поставете им отворени прашања и 
дознајте што веќе знаат.

Бидете искрени
Секогаш одговорете на нивните прашања искрено. 
Помислете колку години има вашето дете и колку 
може да разбере.

Поддржете ги
Вашето дете може да е исплашено или збунето. Дајте 
им простор на децата да споделат со вас како се 
чувствуваат и ставете им до знаење дека сте тука за 
нив.

Објаснете дека КОВИД-19 нема ништо со тоа 
како некој изгледа, од каде потекнува, или 
на кој јазик зборува. Кажете му на вашето 

дете дека може да сочувствуваме со луѓето 
што се болни и со оние кои се грижат за нив. 

Пронајдете приказни од луѓе кои работат да 
ја сопрат заразата и се грижат за болните. 
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

Kликнете тука за повеќе родителски совети:

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.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



