
Prindërimi gjatë COVID-19
Prindërimi në shtëpi dhe në komunitete me shumë anëtarë 

Ruajtja e shëndetit dhe mbrojtja e familjes suaj nga COVID-19, mund të duket edhe më e vështirë nëse jetoni 
në mjedise të kufizuara. Mund të bëni disa gjëra për ta lehtësuar këtë situatë për familjen tuaj.

Për më shumë informacion, klikoni lidhjet e mëposhtme:

Vazhdoni 
të ndiqni 

Këshillat 1-6 

Qëndroni aty ku jeni
Kufizoni vajtje-ardhjet në hapësirën ku 
jetoni aktualisht sa më shumë të jetë e 
mundur

Dilni nga shtëpia ose zona ku banoni 
vetëm për arsye jetike, si p.sh. për të 
blerë ushqime apo për të marrë kujdes 
mjeksësor

Ndihmoni fëmijët tuaj 
me distancimin fizik
Shpjegojini fëmijëve tuaj se ata kanë një 
mision të rëndësishëm për të ruajtur 
shëndetin e tyre, dhe të komunitetit duke 
u distancuar përkohësisht fizikisht nga të 
tjerët

Shfaqni më shumë vëmendje pozitive 
teksa përpiqeni të praktikojnë distancimin 
e sigurt fizik nga të tjerët

Kthejeni larjen e duarve 
dhe ruajtjen e higjienës në 
argëtim!
Mund ta keni të vështirë të gjeni sapunë dhe të keni 
mungesë uji, por ruajtja e një higjiene të pastër tani 
është më e rëndësishme se kurrë

Përpiquni të lani duart e të gjithë anëtarëve të 
familjes sa më shpesh të jetë e mundur

Lërini fëmijët t'u mësojnë njëri-tjetrit se si të lajnë 
duart

Nxitini fëmijët të shmangin prekjen e fytyrës
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Duke mbajtur një qëndrim pozitiv dhe një rutinë të përditshme, si dhe duke u përpjekur të kaloni 
pak kohë vetëm për vetëm me çdo fëmijë sa herë të keni mundësi, do t'ju ndihmojë të menaxhoni 
sjelljet e fëmijës dhe ndjenjat tuaja.

Bëni një pushim të 
shkurtër
Mund të mos keni hapësirën e nevojshme për t'u 
përballuar me të gjithë stresin dhe emocionet që 
ndjeni

Kuptoni veten kur ndiheni të stresuar ose të 
mërzitur dhe bëni një pushim të shkurtër...edhe të 
merrni frymë tre herë thellë mund të sjellë një 
ndryshim!

Ju lumtë! Kjo metodë ka ndihmuar miliona familje

Ushtrohuni çdo ditë  
Nxitini fëmijët të mendojnë për 
aktivitetet që mund të kryejnë për t'u 
ushtruar, duke shmangur njëkohësisht 
kontaktin me ata që nuk jetojnë në 
hapësirën tuaj aktuale

Aktivitetet me kërcime së larti, 
vallëzimi ose vrapi në formë rrethi 
mund të jenë argëtuese!

Ndani ngarkesën
Kujdesi për fëmijët dhe anëtarët e tjerë të 
familjes është i vështirë në hapësira të 
kufizuara, por mund të jetë më e lehtë 
duke ndarë përgjegjësitë

Përpiquni të ndani punët e shtëpisë, 
kujdesin e fëmijëve dhe detyra të tjera në 
mënyrë të barabartë midis anëtarëve të 
familjes

Hartoni një orar për kohën 'për të punuar' 
dhe kohën e 'pushimit' me të rriturit e tjerë 
në familje

Nuk ka asgjë të keqe të kërkoni ndihmë 
nëse ndiheni të lodhur ose të stresuar, në 
mënyrë që edhe ju të mund të pushoni
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