
Како да разговарате са својом децом о болести изазваној корона вирусом?

Ових  дана  није  ретка  појава  да  људи  буду  преплављени осећањем страха,  нервозе,  бриге  за
ближње и себе саме и тада лако изгубе из вида да их њихова деца посматрају и слушају. Деца, за
коју су њихови родитељи оличење снаге и главни извор сопствене сигурности, такође ће реаговати
страхом, осећањем анксиозности и бриге, а појачано тиме што им није баш све јасно због чега се то
дешава...

Постоји неколико битних препорука у оваквим ситуацијама:

- Разговарајте отворено са децом о ситуацији водећи рачуна о њиховом узрасту
- Настојте да будете искрени, да покажете своју бригу, али да завршите охрабрујућим тоном
- Проверите шта она о томе знају и како размишљају
- Умирите их и ставите им да знања да сте оптимистични у односу на проблем
- Водите рачуна о томе да сте им ви и ваше понашање узор – демонстрирајте мере заштите и

уверите их да чините све да сачувате своје и њихово здравље
- Заједно предузимајте практичне радње и ритуале који ће смањити могућност заразе и дати

им осећај да имају контролу над ситуацијом и тиме смањити анксиозност
- Дајте им до знања да сте заједно у овој „борби“ и да сте увек ту за разговор ако се дете

узнемири, забрине...
- Разговарајте о тзв „лажним вестима“, шта је дете од неког чуло и разјашњавајте чињенице,

подржите свој ауторитет информацијама од стручњака (посебно тинејџерима ово значи) 
- Чињенице не треба да буду компликоване, за дете је најважнији осећај сигурности који има и

ваш став и осећања која ће непогрешиво „прочитати“
- Са децом старијег узраста разговор је реалистичнији, треба уважити њихово мишљење и

искрено причати о информацијама које су доступне, потражити их заједно и похвалити што
знају и придржавају се препорука стручњака у вези са мерама заштите

- Адолесценти често прикривају своје бриге и несигурност манифестовањем управо супротног
става – немарности, јуначења, приказивањем „незаинтересованости“ и сл. Ово може бити
опасно  из  два  разлога:  прво,  недовољне  мере  заштите  од  заразе,  и  друго,  накупљање
прикривеног стреса и анксиозности које се може манифестовати даље на разне начине

- Веома је битна отвореност за разговор кад год дете за то осети потребу истовремено водећи
рачуна о мери – нека то не буде главна тема за разговор у породици 

- Као и увек, рад на неком задатку (не мора бити само школски), забављеност неким хобијем,
физичком активношћу, добар је начин да страх и забринутост не превладају природну дечију
безбрижност
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