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 Tüm dünyanın gündemine düşen Coronavirus'le (COVID-19) ilgili sizlerin de oldukça endişeli olduğunu 

tahmin edebiliyoruz. Bu endişeye ek olarak, çocuklarımızın haber takiplerindeki duyumları, sosyal çevrelerinden 

duyabilecekleri bilgiler, süreç doğru aktarılmazsa, bizler kadar problemle baş etme mekanizmaları 

gelişmediğinden bu durum onlarda olumsuz, aynı zamanda travmatik etkilere sebep olabilir. 

 Çocukları hem bu endişeden hem de Coronavirus (COVID-19) enfeksiyonundan korumak için neler 

yapabiliriz? 

 Öncelikle çocuklar siz endişelendikçe daha çok endişelenir. Dolayısıyla kendi endişelerinizle başa çıkmanız 

gerekir. Çok endişeliyseniz çocuklara bunu yansıtmamaya çalışmalısınız. Çocuklar dünyanın güvenli bir yer 

olduğuna inanma ihtiyacındadırlar ve bu inanç yetişkinlerin tutum ve davranışlarıyla doğrudan ilişkilidir.

 Çocuğunuzu abartılı davranışlardan ve anlatımlardan korumanın ilk yolu, doğru bilgileri sizin vermeniz ve 

virüsün ne olduğunu kısa ve öz biçimde onlara anlatmanızdır. Çocuklarla gelişim dönemlerine uygun konuşmalı, 

anlayabilecekleri kadar bilgiyi, korkutmadan vermelisiniz.

 Çocuğunuzun istediği soruları sorabileceğini vurgulayın. Soru sormak çocuğun yaşadığı ya da yaşamaktan 

kaygı duyduğu belirsizliği azaltacağı için stres seviyesini azaltır. Bu yüzden sorular karşısında net cevaplarınız 

olsun. Eğer bilmiyorsanız 'araştırıp sana söyleyeceğim' diyebilirsiniz. Güven vermek çocukların endişesini azaltır.

 Çocuğunuza bilgi verirken görsel araçlar kullanın. Öncesinde sizin izlediğiniz virüsü ve korunma yollarını 

anlatan kaygı uyandırmayacak videolar izletebilirsiniz. 

 Çocuklara günlük hayatlarında uygulayabilecekleri pratik tavsiyeler (el yıkama vb.) vermenin, enfeksiyona 

yakalanma risklerini azaltacağını, aynı zamanda onların durumu kontrol edebilecek güce sahip olduklarını 

hissetmelerini sağlayacaktır.

 Çocuklarınızın yanında virüs hakkındaki konuşmalarınıza/izlediklerinize özen göstermelisiniz. Sizi 

görmediklerini, duymadıklarını, anlamadıklarını varsaymayın. Bu süreçte çocuğunuzun davranışlarında, uyku 

düzeni ve iştahında belirgin bir farklılık olup olmadığını izleyin. Bu farklılıklar çocuğun yaşadığı endişeyi dile 

getirmenin başka bir yolu olabilir.

 Okul öncesi çocuklarınızı her türlü medyadan uzak tutmalısınız. Konuyla ilgisiz olduğu ve konuyla ilgili 

sorular sormadığı sürece bilgi vermeye gerek yoktur.

 Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan öğrencilerimizin, sosyal medyada her okudukları ve her 

gördüklerine inanmamaları, ancak bilimsel veriler ışığında ve  resmi makamlarca teyit edilen bilgilere inanmalarının 

doğru olduğu tarafınızdan sıkça hatırlatılmalıdır. Bu konuda panik yaşamamaları için sizleri rol model aldıklarını 

hatırlatmak isteriz.

 Yaşanan bu sürecin bir tatil olmadığı, tedbir amaçlı eğitime verilen zorunlu bir ara olduğunu 

vurgulamalısınız. Ve virüs hakkında konuşurken kısa ve açık konuşmaya, aldığımız tedbirleri virüs ekseninde değil, 

genel temizlik kuralları çerçevesinde anlatmaya gayret edin. Gerekli hijyeni sağlayıp, tedbirleri yerine getirdiğimiz 

sürece güvende olduğumuzu belirtin. 

 Çocuğunuza, okulların ara verme sürecini açıklarken kullandığınız dil endişe yaratmaması adına önemlidir. 

“Bir salgın/virüs/ hastalık sebebiyle” okula gidemiyor olmak, muhakeme becerisi henüz gelişmemiş küçük çocuklar 

üzerinde korku ve kaygı yaratabilir. Bunun yerine, okulların grip ve soğuk algınlığına benzer bir hastalık 

tehlikesinden korunmak için bir süre ara verildiğini, bu süreçte kapalı yerlere gitmenin de uygun olmadığını 

söylemeniz yeterli olacaktır.

 Öncelikle ailelerimiz, bu dönemin çocuklar için gezme ya da tatile çıkma fırsatı değil, bir tedbir dönemi 

olduğunu göz ardı etmemelidir. Çocuklarımız bu dönemi, mümkün olduğunca hobileriyle ilgilenerek, kitap okuyarak, 

kalabalık ortamlardan uzak durarak geçirmelidirler.

 Bu virüsten korunmanın en doğru yolu, bilimsel veriler ışığında bilgilenmek, öğrendiklerimizi uygulamak ve 

bunu ciddiyetle sürdürmekten geçiyor.
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