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Kommunikációs és pszichológiai javaslatok szülőknek 
koronajárvány idején 
 
Útmutató önmagunk és gyerekeink támogatásához 
 
Világméretű járványnak és társadalmi krízisnek vagyunk részesei. Az új vírus és a következményei 
megrendítőek, szorongást okoznak mindenkiben. Elveszett a kontroll érzetünk, semmi nem olyan, mint volt 
és várhatóan nem lesz már a világ ugyanaz, mint eddig.  
A tartós bizonytalanság, aggodalom a szeretteinkért, a bezártság és az összezártság a 
családtagjainkkal nagy kihívások elé állít minket, emellett sokan élnek át egzisztenciális fenyegetettséget is.   
A mindennapi rend felborulása, a megszokott közeg és működésmód elvesztése szorongást keltő, emellett 
a távoktatás is nagy változás a családok életében.  
A szorongás,  a félelem, a fokozott aggodalom, pánik természetes és normális érzelmi válaszaink ebben a 
helyzetben. Az elkövetkező hetekben előfordulhat még egyéb tünetek is: tehetetlenség érzés, 
kiszolgáltatottság, irritáltság, tapasztalhatunk alvásproblémákat, megváltozott étkezési igényeket, 
érzelemingadozásokat, robbanékonyságot, unalmat, reménytelenség érzést, depressziót, vagy a korábbi 
szorongásos tünetek kiújulását. 
 
Most még talán nehéz elhinni, de a krízisek kimenetele pszichológiai szempontból mindig több irányba nyitott, 
a sikeres megküzdés akár a belső növekedésünket is szolgálhatja. A jelenlegi vészhelyzet nem csak 
nehézségeket támaszt elénk, hanem esélyt ad arra, hogy mi magunk és az emberiség sokat tanuljunk ebből 
az időszakból: újfajta viszonyulást alakítsunk ki az élethez, embertársainkhoz, családunkhoz. 
Azt, hogy mi és a társadalom hogyan jön ki ebből a helyzetből, a saját belső állapotunk határozza meg, az 
hogy tudunk legbelül higgadtak és nyugodtak maradni.  Azt is fontos észben tartani, hogy sokat tehetünk a 
fertőzés terjedésének megelőzésében. A kialakult helyzet komolyan vétele – pánikolás nélkül – nagyon is 
fontos, és támogatja a megbetegedés kockázatának csökkentését célzó lépéseket.  

I. Kedves Szülő, törődjön önmagával is! 

A bizonytalanságban a felnőtteknek is információra, útmutatásra és időre van szükségük ahhoz, hogy 
megküzdjenek a nehézségekkel. Mivel legtöbbünknek eleve nincs stratégiánk még az otthonlétre és a 
bezártságra sem, nem beszélve az otthon oktatásról, időre, türelemre van szükség, amíg beáll az életünk új 
rendszere. 

Mit tehet önmagáért és családjáért - néhány főbb pontban összefoglalva:   

 Korlátozzák az információmennyiséget: Vezessenek be hírdiétát! A COVID-19 koronavírushoz 
kapcsolódó hírek folyamatos keresése, olvasása és nézése növelheti a szorongást – kerülje el ezt. 
Határozzanak meg napi 2 alkalmat, amikor informálódnak. A helyzet nem változik óránként.  

 Amennyire lehet, tartsák fenn a napi rutint, vagy alakítsanak ki egy új rendszert. 
o Akkor is, ha mindenki az egész napját otthon tölti, legyen napirendjük: keljenek fel az előre 

meghatározott időben, öltözzenek fel, étkezzenek rendszeresen, legyen meghatározott ideje a 
tanulásnak, a pihenésnek, a játéknak, a közös együttlétnek. Készítsenek fizikai és időbeli 
beosztást arról, hogyan élik az életüket, különösen, ha Ön is otthonról dolgozik szükség lehet 
pontos tervezésre.  

o Egy állandó beosztás megnyugtatóan hat, kapaszkodót ad. Ha mindig van mit tenni, vannak 
ötletek, tervek, az hozzájárul a kontroll érzetéhez. 

o Számítson rá, hogy a gyermeke nehezebben találja fel magát abban, hogy mivel töltse 
megnövekedett szabadidejét. Segítsen kitalálni számára megfelelő hasznos tevékenységeket, 
legyen az egy hobbi, vagy besegítés a házimunkába az iskolai feladataikon túl. De ne 
gyakoroljon rájuk nagy nyomást, ha túlterheltnek tűnnek. 

o A hétköznapi tevékenységek átalakítása úgy történjen, hogy azok alkalmazkodjanak a jelenlegi 
helyzethez, és figyelembe vegyék, mi teljesíthető most. 
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o Az elvárások és prioritások átértékelésében fontos, hogy jobban fókuszáljunk arra, mi ad 
értelmet, elégedettséget és nyugalmat számunkra.  

 Alkalmazzanak módszereket a feszültségoldásra:  
o Hagyjanak maguknak, a gyermekeknek is, kis „szüneteket”, amikor elszakadhatnak, 

eltávolodhatnak a stresszes szituációtól! Mindenkinek kell, hogy legyen lehetősége az 
egyedüllétre, elcsendesedésre is – gondoljanak erre a napi ritmus és a tér alakításánál. 

o Építsenek be szórakoztató tevékenységeket a mindennapokba. Örüljenek annak, aminek lehet, 
adjanak hálát azokért a jó dolgokért, amiben részük lehet, keressék a humort. 

o Alkalmazzanak légzőgyakorlatokat, meditációt. Mozogjanak sokat (torna, jóga) a 
feszültségoldás és az egészségmegőrzés érdekében. Ha tehetik, legyenek sokat a szabadban. 

 Beszélgessenek sokat egymással. Tartsanak rendszeres online kapcsolatot fontos emberekkel, 
kapcsolatot a barátokkal, közeli ismerősökkel, segítsenek másoknak. Az azonos élethelyzet 
összehozza az embereket, és egy pár perces beszélgetés is fontos lelki támogatás mindenki számára. 

Hogyan kezelheti saját aggodalmait - Kontroll visszanyerése 

 Fókuszáljon azokra a tényezőkre, amikre valóban hatásuk van!  

 Próbálja meg az automatikus negatív gondolatokat, önmaguknak ártó állításokat kontrollálni, és 
helyettesíteni hasznosabb gondolatokkal, melyek inkább segítségére vannak ilyen helyzetben. 

 
 

 Tudatosítsa magában és másokban is, hogy a karantén elfogadásával és szabályainak betartásával jót 
tesz önmagának, de egyúttal másoknak is: csökkenti vele a fertőzés veszélyét, vigyáz másokra! 
Hálával gondolhat azokra, akik az önkéntes vagy előírt karantén betartásával felelősséget vállalnak a 
közösségünkért! 

 Tartsa emlékezetében, hogy mivel Ön szerepmodell a gyermeke számára, így ebben a helyzetben a 
stresszel való megküzdésben is mintát ad neki. Ahogyan kezeli a stresszel teli szituációt, hatással van 
arra, ahogyan gyermekei kezelni tudják saját aggodalmukat. 

 Amennyiben veszélyeztetett területen dolgozik valaki a családjában, vagy előfordul súlyosabb 
megbetegedés, haláleset a járvány következtében, igyekezzenek megtalálni a módját, hogyan tudják 
egymást támogatni!  

o Támaszkodjon nyugodtan családjára és barátaira, beszéljen velük a veszteségéről 
o Keressen professzionális és/vagy vallási segítséget támogatásként. 
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Tanács, hogyan kezeljük saját aggodalmainkat gyerekünk előtt 

A legfontosabb, hogy nyugodt, megnyugtató tudjon maradni a gyermeke számára! A gyermekek 
pontosan észlelik a szülők - verbális és nem verbális – reakcióit. Nehéz helyzetekben a felnőttektől várnak 
iránymutatást arra nézve, hogy hogyan reagáljanak.  Amit mond, és amit tesz a koronavírussal a jelenlegi 
megelőzési intézkedésekkel és a kapcsolódó eseményekkel kapcsolatban, növelheti vagy csökkentheti a 
gyermekei szorongását.  
Próbáljon meg lehiggadni és nyugalmat tanúsítani a gyermeke előtt. Ha Ön meg van riadva, gyermeke felé 
ezt visszafogottan kommunikálja. Pl. próbálja meg elkerülni az olyan információk nézését/hallgatását, amely 
felzaklathatják, amikor a gyermeke is jelen van. 
Ha fokozott aggodalmat érez, túlzottan eluralja a szorongás, nem tud figyelni a környezetére, kérjen 
5 perc türelmet mindenkitől, amíg kifújja magát vagy támogatást, segítséget más felnőttől. 

II. Legyen elérhető gyermeke számára és szánjon rá extra időt 

A gyermekének lehet, hogy a szokásosnál több figyelemre lesz szüksége. Fontos, hogy tudja, hogy van 
valaki, aki érzelmileg elérhető, akihez fordulhat, aki meghallgatja őt. 
Ez a különleges helyzet sokféle plusz teendővel, intézendővel járhat a szülők számára. Mégis nagyon fontos, 
hogy (amikor csak lehetséges) minden nap szánjon időt arra, hogy gyermekével játszik vagy beszélget. Erre 
az időre tegyen félre minden aktuális feladatot, és mindent, ami foglalkoztatja! Ez az idő legyen csak a 
gyermeké, töltsék úgy, ahogy ő szeretné. Játsszon gyermekével, vagy találjanak ki egyéb érdekes közös 
tevékenységeket. Mondja nekik, hogy szereti őket, és adjon nekik sok szeretet, minél gyakrabban!  
Ebből erőt tud majd meríteni a nehéz helyzetekben is.  

III. Beszélgessen a gyermekkel a kialakult helyzetről a gyermek 
igényei szerint, őszintén, megnyugtatóan 

Gyermekének több szülői támogatásra lehet most szüksége. A jelenlegi helyzetben azzal tudja őt támogatni, 
ha bátorítja arra, hogy kérdezzen, illetve segít neki megérteni a jelenlegi helyzetet. Legyenek az ő kérdései 
az iránymutatók abban, hogy milyen és mennyi információt kell nyújtani számára. Ne kerülje azonban 
azoknak az információknak a megosztását, amelyek az egészségügyi szakemberek szerint kritikusak 
gyermeke egészségének biztosítása érdekében.  

Beszélgessen gyermekével a helyzettel kapcsolatos érzelmeiről, félelmeiről 

Megfelelő érzelmi légkörben a gyermek akkor és annyit kérdez, amennyit érzelmi teherbírása megenged. 
Azonban ezekben a megterhelő időkben fokozottan érdemes nyíltsággal olyan légkört teremteni, ahol 
bátran kérdezhet és ő szabhatja meg a beszélgetés ütemét. Ha kerüljük a témát, netán tabusítunk, akkor 
egyedül maradhatnak fantáziákkal, és könnyen más információforrások után néznek, melyek 
ellenőrizetlenek, adott esetben ijesztőbbek lehetnek a valóságosnál. 
 
Adja a tudtára, hogy bármilyen hírrel találkozik, amiről szeretne beszélni, Önhöz fordulhat.  
Próbálja kideríteni, hogy mit tud a gyerek a vírusról, és tegye rendbe a fejében a téves, vagy félreértett 
információkat. Sok gyerek innen-onnan hallott már dolgokat, és elég nagy zűrzavar alakulhat ki benne. 
Érdemes ezt kibogozni, mert ezek a félinformációk nagyon sok szorongásnak adhatnak táptalajt.  
Ha egyszerűen megkérdezi, mit tud a gyermek a koronavírusról, arra minden további nélkül kaphat olyan 
választ, hogy a gyermeket ez aggasztja, ezért ilyenkor az esetleges helytelen információk kijavítása mellett 
hasznos ezt érzelmi támogatással együtt tenni. 
A gyermekek és a fiatalok nem mindig beszélnek aggodalmaikról könnyen. Figyeljen azokra a jelekre, 
amelyek mutathatják, hogy gyermekei esetleg beszélni szeretnének, mint például, amikor Ön körül 
lebzselnek, miközben mosogat vagy az kertben dolgozik. Nagyon jellemző, hogy a fiatalabb gyermekek 
néhány kérdést feltesznek, visszatérnek a játékhoz, majd ismét visszajönnek, hogy további kérdéseket 
tegyenek fel. 
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Ha felmerül az igény a gyermekben, ne odázzák el a beszélgetést. Rendszeresen térjenek vissza a témára 
változás esetén, illetve ha úgy látják, nyomasztja a gyermeküket a helyzet! 

Beszéljenek a helyzettel kapcsolatos érzéseikről, azokat elfogadva!  

Hallgassa meg gyermekét, legyen bármilyen irreális dolog, ami kibukik belőle! Legyen megengedő, nem kell 
erősnek lenni, rendben van dühöt és félelmet érezni! Ha elmondhatja, ha nem bagatellizálják el, ha nem 
szóljuk le félelmeiket, akkor bátran megmártóznak az érzésben, és kifejezésre juttatják azt, ami bennük zajlik. 
Ez a bátor megélés önmagában gyógyító.  

Beszélgetni nem feltétlenül csak szavakkal lehet. Segítsen a gyermekének kifejezni az érzéseit rajzolás 
és egyéb tevékenységek pl. szabad játék, saját mese, történetírás által! Ne ijedjen meg, ha főként a kisebb 
gyermek az izolációval kapcsolatos élményeit játssza, rajzolja ki, pl. betegséggel, vírussal, járvánnyal 
kapcsolatosat, riasztó dolgokat jelenít meg.  

Maradjon nyugodt és megnyugtató! Hagyja, hogy gyermeke az érzéseiről beszéljen, és segítsen nekik az 
aggodalmaikat új, számukra hasznosabb szemszögből látni: az aggodalom segíthet abban, hogy 
óvatosabbak legyünk, jobban vigyázzunk magunkra és másokra. 

Bátorító, ha biztosítjuk a gyerekeket arról, hogy együtt mindent könnyebben elviselünk. 

IV. Miről beszéljünk a gyereknek? 

Legyen őszinte és törekedjen hiteles, tényszerű, és a gyermek életkorának megfelelő tényszerű 
információkat adjon. Tényszerű információk hiányában a valós helyzetnél jóval ijesztőbbnek képzelhetik el a 
szituációkat, a nem megfelelő információk feszültséget vagy zavarodottságot kelthetnek a gyermekekben.  
Semmiképpen ne árassza el a gyermekét információval, adatokkal, mert ez fokozza a veszélyérzetét. 
Nem szükséges tudnia a gyereknek, hogy hány darab korona vírus fertőzött van az országban, vagy 
hányan haltak meg pontosan. Fogalmazzon tömören, egyszerűen, hangsúlyozva a megtartott 
kontrollt és biztonságérzetet. 
Válaszoljon röviden a gyermeke kérdéseire. Nem a tényszerű közlés a lényeg, hanem az érzelmi töltet: 
szavai sugározzanak nyugalmat, természetességet. 

Mit mondhatunk a betegséggel kapcsolatban? 

 Magyarázza el, hogy jelenleg az ország lakosságához mérten nagyon kevés koronavírus fertőzött 
van. 

 Mondja el a gyermekének, hogy jelenlegi ismereteink szerint a vírus úgy terjed, ha az emberek 
egymás közvetlen közelében vannak – amikor egy fertőzött ember tüsszent vagy köhög. 

 Jelenlegi ismereteink szerint úgy is terjedhet a vírus, ha olyan tárgyat, vagy felületet érintünk meg, 
ami fertőzött: ezért nagyon fontos a rendszeres kézmosás, fertőtlenítés, hogy megvédjük magunkat 
a fertőzéstől. 

 A jelenlegi leghatékonyabb megelőzés, ha kerüljük az emberekkel való találkozást és mindenki 
otthon marad. 

 Ismertesse a COVID-19 tüneteit: Valószínű, hogy a fertőzött emberrel való találkozást követően 
néhány nap múlva, de legkésőbb 14 napon belül megjelennek a tünetek, amelyek a következők: 

o Láz 
o Köhögés 
o Légszomj / Nehéz légzés 
o Néhányunk számára a tünetek olyanok, mintha csak megfáztunk volna, néhányunk számára 

súlyos, életveszélyes állapotot okoz. Minden esetben fontos a háziorvossal (telefonon) 
egyeztetni és követni az ő utasításait, annak érdekében, hogy a vírus terjedését 
megelőzzük. 

o Figyelje az újabb információkat: vannak tapasztalatok arról pl., hogy a szaglás kiesése 
gyakori első tünet.  

 Tisztázzák a vírussal kapcsolatos téves információkat, és azt is, hogy nem minden felső légúti 
megbetegedés koronavírus, érdemes elmagyarázni, például milyen tünetekkel jár a megfázással 
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szemben. Megeshet, hogy a gyerek bepánikol, ha megfájdul torka vagy felmegy a láza, esetleg 
köhög, hiszen egyből arra következtet, ez nem lehet más, mint a koronavírus. Ilyenkor hasznos lehet 
emlékeztetni őket arra, hogy mindannyian megbetegszünk időnként.  

Hangsúlyozza a biztonságot adó tényeket 

 Ha igaz, nyomatékosítsa gyermekeiben, hogy ők és a családjuk jól vannak.  

 A betegség kapcsán előtérbe kerülhet a halál témája. Nyugtassa meg a gyermekét, hogy az Önök 
családja nincs veszélyben. Hitétől és világnézetétől függően beszélhet neki arról, hogy mi történik a 
halál után. 

 Emlékeztesse őket arra, hogy a felnőttek dolgoznak a probléma megoldásán. 

 Nem mindenki kapja el a koronavírust (COVID-19). Sokan keményen dolgoznak annak érdekében, 
hogy az emberek egészségesek maradjanak. Az emberek sokasága és az egészségügyi dolgozók 
különös figyelmet fordítanak arra, hogy a lehető legkevesebb ember betegedjen meg. 

 A felnőttek gondoskodnak az ő egészségéről és biztonságáról. Ha aggodalmai, problémái vannak, 
beszéljen Önnel vagy más olyan felnőttel, akiben bizalma van. 

Beszéljünk velük arról, hogy ők maguk mit tehetnek 

Ha a gyerekek úgy érzik, hogy van hatásuk arra, ami történik, az csökkenti a bizonytalanságukat, 
szorongásukat. Ezért tanítson pozitív megelőzési lehetőségeket gyermekének és tudatosítsa benne, 
hogy aktívan tehet a fertőzés elkerüléséért. Ezzel növeli benne azt az érzést, hogy képes kontrollálni a 
helyzetet valamilyen mértékben saját maga is. 

 Mondja el neki, hogy a higiénés szabályok és az aktuális rendelkezések megtartásával - 
legfőképpen az otthon maradással - nagyon sokat tehet saját magáért, a családjáért, minden 
emberért.  

 Magyarázza és mutassa meg a higiéniás szokásokat és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
teendőket - és időnként beszéljék át ezeket újra! 

 Mondja el, hogy mit tesznek a felnőttek annak érdekében, hogy megelőzzék a betegséget, ha 
valakinek dolgoznia kell, el kell mennie otthonról: Maszkot, kesztyűt hord. Nem érinti meg a szemét, 
az orrát és a száját. Kézfertőtlenítőt használ, gyakran kezet mos. Hazaérés szabályai, kézmosás, 
ruha csere, otthon gyakoribb fertőtlenítés... 

 A kézfogás, puszi, pacsizás és egyéb testi kontaktus elkerüléséről is lényeges felvilágosítani a 
gyermeket. El kell mondani, ha valaki pacsizni akar velük, most az a helyes, ha megmondják, nem 
pacsiznak. 

 Bátorítsa gyermekét a mindennapi higiénés szabályok betartására, és vegyék át azt a néhány 
egyszerű lépést, ami segít a betegség terjedésének megelőzésében: 

o Naponta többször mossanak kezet (legalább 20 mp-en keresztül). És hogy hogyan mérheti 
a 20 mp-et egy kisebb gyermek? Válasszunk egy általa ismert gyermekdalt, amit a 
kézmosás ideje alatt énekelhet és nagyjából 20 mp hosszú. 

o Takarják el zsebkendővel a szájukat, amikor tüsszentenek, vagy köhögnek. A használt 
zsebkendőt azonnal dobják fedett kukába. Köhögjenek vagy tüsszentsenek a 
könyökhajlatukba. Ne egyenek és igyanak egymás után ugyanabból a tányérból, pohárból. 
Aki beteg, nem megy emberek közé. 

 Bátorítsa gyermekét az egészséges életmódra: kiegyensúlyozott táplálkozásra, megfelelő 
mennyiségű alvásra és rendszeres sportolásra, mozogásra. Így erősíthetik immunrendszerüket, 
amely segít távol tartani betegséget. 

 Mondja el, hogy a megváltozott körülmények keretében mindenki igyekszik, amennyire lehet 
folytatni a mindennapi életét, tanulást, munkát. Mindez segít fenntartani a lelki egyensúlyt.  

 A különleges helyzet új működésmódokat és feladatokat teremt. Ebben a gyermek maga is részt 
vállalhat. Tehet magáért és a családjáért közvetlenül pl. házimunka végzésével, nagyszülőkkel való 
törődéssel, baráti kapcsolatok ápolásával.  

Ellenőrizze az információforrásokat! 

Fontos, hogy a gyermekeket, amennyire lehetséges, megkíméljük a felesleges szorongástól és tehertől. Az 
információk megosztásakor fontos, hogy úgy ismertesse a tényeket, hogy az ne idézzen elő magas szintű 
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stresszt: kerüljük az érzékletes részletességet, főként azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amivel a gyermek 
nem kerül kapcsolatba, inkább maradjunk az egyszerű tényeknél 
 
Ebben az időszakban kiemelten érdemes figyelni arra, hogy a gyerekek mit hallanak, és mit néznek a 
meg koronavírusról.  

 Mindenképpen beszéljék át, milyen információkkal találkozott a gyermek!  

 Figyeljen oda minden megjegyzésre, amit Ön tesz, és amelyeket más felnőttek tesznek a családja 
körül. Sokszor, ha a gyerekek csak foszlányokat hallanak beszélgetésekből, akkor élénk 
fantáziájukkal  hajlamosak arra, hogy továbbgondolják a hallottakat, kiegészítve saját képzeletükkel. 
A véletlenül meghallott, elkapott információk is lehetnek félelemkeltőek vagy kevéssé emészthetőek 
a gyereknek, vagy éppen eltérnek a családi értékektől.  

 A felnőtteknek szóló, vírussal kapcsolatos tartalmakat, a híradót ne engedje a gyereknek nézni, 
hallgatni! 

 Érdemes odafigyelni jobban a tévére, rádióra is és különösen kisebb gyermekek vagy érzékenyebb 
kamaszok esetén  tanácsos lehet csatornát váltani, ha éppen a vírusról van szó és tudjuk, hogy ez 
megrémíti a gyereket. Hasonlóképpen érdemes korlátozni a közösségi média használatot is. 

 Kerüljük a túlzott hibáztatást. Amikor nagy a feszültség, hajlamosak vagyunk hibáztatni valakit. 
Fontos, hogy minden ember tisztelettel bánjon egymással, és ne tegyen következtetéseket arról, ki 
kaphatta el a COVID-19 vírust, valamint kerüljük el a sztereotípiákat és azt, hogy egy bizonyos 
embercsoportot tegyünk felelőssé a vírus kialakulása miatt. 

 Ha valamit esetleg nem tud pontosan, ezt nyugodtan megmondhatja és jelezheti, hogy utánanéz. 
Ilyen helyzetben gyermeke példát vesz majd arról, hogyan kezeli Ön az ilyen helyzeteket (pl. 
higgadt marad, próbál hiteles forrásból információt szerezni, megoldási tervet készít, félreteszi 
felesleges aggodalmait, stb. 

 Legyen Ön az, aki a szükséges információt „lefordítja”, és érhető, nem félelemkeltő, és a gyermek 
életkorát figyelembe vevő formában továbbadja gyermekének. 

 
Beszéljenek az információk szűrésének fontosságáról - számítógép, televíziónézés és média 

 Korlátozza a TV nézését, valamint az interneten elérhető információkat. 

 Beszéljen arról gyermekeivel, hogy mit tart hiteles forrásoknak, honnan frissíti az információit. És hogy 
az interneten előfordulhatnak olyan információk is, amelyek pletykákra, vagy pontatlan információkra 
épülnek. Nem minden igaz, szűrni, szelektálni kell az információkat, hiteles információforrásokat 
szükséges keresni. 

 A mások felé irányuló erőszakot és negatív megjegyzéseket meg kell állítanunk és jeleznünk kell az 
iskola vezetése számára. 
 

V. Hogyan legyen a kommunikáció az életkornak megfelelő? 

Legkisebbeknek, óvodásoknak elegendő: „Van most egy betegséget okozó vírus, ami miatt most itthon 
maradunk, hogy ne kaphassuk el. Gyakran megmossuk a kezünket, mert így tudunk védekezni a vírus ellen, 
ami elpusztul az alapos szappanos kézmosástól. Itthon biztonságban vagyunk, és, ha ilyen óvatosak leszünk, 
egészségesek maradunk.” 
Kisgyermekekkel való beszélgetésben (5-6 év) érdemes lehet gondolni arra, hogy egy új probléma 
megközelítésekor ők fokozottan valamilyen régi emlékmaradványt mozgósítanak, befogadhatóbb számukra 
a válasz, ha a jelen új benyomásait régi tartalmakkal hozza kapcsolatba (pl. amikor járvány volt az oviban).  
 
Iskolás korban már jobban tudják kommunikálni, hogy mi történik velük, ám ez nem jelenti azt, hogy fiatalabb 
korban nincsenek kitéve a környezet káros hatásainak. Elsősorban arra lehet szükségük, hogy egyrészt 
őszintén bemutassuk a tényeket (vírusról, megbetegedésről, karanténról), másrészt egyensúlyba hozzuk a 
COVID-19 tényeit a megnyugtatással, hogy otthonaik biztonságosak, és hogy a felnőttek ott vannak, hogy 
vigyázzanak az egészségükre és akkor is gondosodnak róluk, ha lebetegednek.  

 Adjon egyszerű példákat azokról a lépésekről, amelyeket az emberek minden nap 
megtesznek a fertőzés megakadályozása és az egészség megőrzése érdekében, mint például 
a kézmosás. Használjon számukra érthető nyelvet, mint például „a felnőttek keményen dolgoznak a 
biztonság érdekében”.  
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Felső tagozatosok, középiskolások képesek a kérdést mélyebben megvitatni, és maguk is 
közvetlenül elérik az információkat.  

 Kövesse figyelemmel és limitálják a gyermeke média és közösségi média használatát is! Fontos, 
hogy beszéljenek arról, hogyan juthat a gyermeke hiteles információkhoz, hogyan szűrheti ki a 
hamis híreket, hogyan elválasztható a valóság és a pletyka, fantázia.  

 Számukra hangsúlyosabb kérdés, hogy vajon valóban biztonságban vannak-e, és mi fog történni, 
ha a COVID-19 eléri a közvetlen környezetüket. Beszélje át velük, hogy milyen erőfeszítéseket tett 
és tesz a társadalom, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését. 

 
A középiskola felsőbb évfolyamaiban és az egyetemen a diákok már képesek a kérdést mélyebben 
(felnőttkori módon) megvitatni, és közvetlenül utalhatnak a COVID-19 tények megfelelő forrásaira. Adjon 
nekik őszinte, pontos és tényszerű információkat a COVID-19 jelenlegi helyzetéről. Az ilyen ismeretek 
segíthetnek abban, hogy úgy érezzék, kontrollálni tudják a helyzetet.  
 

Minden életkorban fontos, hogy a gyermeket biztosítsuk arról, hogy mindig lesz mellette valaki, akire 
támaszkodhat. 
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SEGÍTSÜK A GYEREKEK MEGKÜZDÉSÉT A HELYZETTEL 

A gyerekek életkorukból adódóan más és más módon reagálhatnak a kialakult helyzetre. A stressz, 
feszültség félelem sokféle módon megmutatkozhat. Az alábbi táblázat megmutatja a jellemző életkori 
stresszreakciókat. 
 

ÉLETKOR  GYERMEKEK REAKCIÓI HOGYAN SEGÍTSÜNK? 

ÓVODÁSKOR 
 
 
 
  

Félelem az egyedülléttől, rossz 
álmok 
Nehézségek a beszédben 
Vizelet- és székletürítési 
szabályozás elvesztése: éjjeli 
bevizelés, székletvisszatartás 
Változás az alvásban, 
étvágyban 
Dühkitörések, hiszti, nyafogás, 
ragaszkodás 
 

Türelem és tolerancia 
A gyermek verbális (szóval történő) és 
fizikai megnyugtatása (átölelés, simogatás, ringatás) 
Játékon, mesén keresztül ösztönözzük a gyermeket, 
hogy fejezze ki igényeit 
Az alvási rutinban (mikor van felkelés és lefekvés) 
való rövid távú változtatások engedélyezése 
Lecsendesítő, nyugtató tevékenységek, alvás előtt 
(mesélés)  
A családi napirend és rutin fenntartása 
A médiatartalmak kerülése 

ISKOLÁSKOR 

(6‐12 év) 
Ingerlékenység, hiszti, nyafogás, 
agresszív viselkedés 
Ragaszkodás, rémálmok 
Alvásban és étvágyban 
bekövetkező változások,zavarok 
Fizikai tünetek (fejfájás, 
hasfájás) 
A kortársaktól való eltávolodás, 
érdeklődés elvesztése 
Versengés a szülők figyelméért 
Feledékenység a házimunkával 
és az újonnan megtanultakkal 
kapcsolatban 
 
 

Türelem, tolerancia, megnyugtatás 
Játékidő, kapcsolattartás a barátokkal telefonon és 
interneten keresztül  
Rendszeres testmozgás és nyújtás 
Ismeretterjesztő tevékenységek (munkafüzetek, 
ismeretterjesztő játékok) 
Részvétel a házimunkában 
Finom, de határozott szabályrendszer 
Az aktuális kitörés megbeszélése, a gyermek 
ösztönzése, hogy kérdéseket tegyen fel; beszéljük 
meg, hogy a család és a közösség, vagy az ország 
milyen intézkedéseket tesz  
Játékon és beszélgetésen keresztül támogassuk a 
gyermeket a gondolatai kifejezésében 
Találjunk ki közösen ötleteket, hogyan óvjuk meg 
egészségünket, és tartsuk fenn a családi napirendet, 
rutint 
A médiahasználat korlátozása, beszéljük meg, mit 
látott, hallott a gyermek az interneten, kortársaktól 
Kezeljük a megbélyegzést, diszkriminációt és 
tisztázzuk a félreértéseket 

SERDÜLŐKOR 

(13‐16 év) 
Fizikai tünetek (fejfájás, 
kiütések, stb.) 
Alvásban és étvágyban 
bekövetkező változások, 
zavarok 
Energiaszegénység, fásultság 
Az egészségfejlesztő viselkedés 
elhanyagolása 
Elhatárolódás a kortársaktól és 
szeretettektől 
Aggodalmak a stigmával, 
megbélyegzéssel és 
igazságtalansággal 
kapcsolatban 
Iskolakerülés 

Türelem, tolerancia, megnyugtatás 
A rutinok folytatásának támogatása 
Bátorítás a kitörések megbeszélésére kortársakkal, 
családtagokkal (de ne erőltessük ezeket) 
Kapcsolattartás a barátokkal telefonon, interneten, 
játékokon keresztül  
Részvétel a családi rutinban: 
házimunkában, a fiatalabb testvérek támogatása, 
ötletek és stratégiák gyűjtése az egészség  
megőrzése érdekében 
A médiahasználat korlátozása, a látottak és hallottak 
megbeszélése 
A stigma, előítélet és igazságtalanság megbeszélése 
és kezelése 

 
 


