
A gyerek kérdez a koronavírusról! 

Ne hagyjuk egyedül őket! A szülő válaszol! Hogyan? 

 

 

 

Kapcsolódjunk! Az első és legfontosabb dolog, hogy igyekezzünk kihangosítani a 

bennünk zajló gondolatokat és érzéseket. Maga a kapcsolódás már önmagában 

képes megnyugtatni a gyermeket. Fontos, hogy önazonosak maradjunk a 

beszélgetések során, és biztosítsunk teret a további kérdéseknek! 

Küzdjünk meg! Minden emberre jellemzőek bizonyos viselkedésminták, 

hajlamosak vagyunk hasonló helyzetekben előhúzni mindig ugyanazokat a bevált 

sémákat – vagy ami kínosabb, a nem beváltakat ismételgetjük! Ha valamilyen 

stresszhelyzettel szembesülünk, akkor különböző megküzdési stratégiákat 

alkalmazunk. A megküzdés leggyakrabban alkalmazott módjai: a 

problémaközpontú és az érzelemközpontú stratégiák. 

A problémaközpontú megküzdési stratégiák a prevenciót, vagyis a betegség 

megelőzését hivatott szolgálni. A gyerekek esetében a legegyszerűbb, ha 

megtanítjuk őket a kézmosással kapcsolatos szabályokra, felhívjuk a 

figyelmüket, hogy miként kerülhetik el a megfertőződést. Minden egyes 



céltudatos tett szorongásaikat csökkenti. Hatékonysága annak köszönhető, hogy 

a stressz forrásának, a megbetegedés lehetőségének megszüntetésére irányul. 

Kimunkálódhatnak az együttműködés, az empatikus egymásra figyelés pozitív 

szabályai, amely esélyt ad arra, hogy az emberiség újfajta viszonyulást alakítson 

ki az élethez és az embertársaihoz. Olyan lecke ez a törődésről, amely 

mindannyiunk hasznára fog válni! 

Ha már túl vagyunk a problémaközpontú megoldási módokon, a negatív 

érzelmeken való felülemelkedést segítheti, ha a gyermekünk pozitív élményeket 

él át. A pozitív érzelmek és élmények képesek arra, hogy oldják a stresszt.  Egy 

közös társasjátékozás, a humor vagy bármilyen sporttevékenység képes 

átbillenteni a pozitív oldalra, és jótékony hatást gyakorolnak az 

immunrendszerre. 

Nézzünk szembe a félelmekkel! 

A legkönnyebben akkor tudjuk megtenni, ha mi magunk szembenézünk a 

lehetséges jövőbeni történésekkel, ha mi magunk legbelül erre képesek vagyunk. 

Előfordulhat, hogy lesznek közöttünk olyanok – mint ahogyan már vannak is – akik 

el fogják kapni a vírust. Ha, úgy érezzük képtelenek vagyunk valamilyen szinten 

elfogadni a helyzetet, segítség lehet, ha mi magunk is képesek vagyunk 

kapcsolódni, támogatást kérni olyasvalakitől, aki tud számunkra megnyugtató 

válaszokat adni. Ha már képesek vagyunk némi kontrollt nyerni érzelmeink felett, 

akkor érdemes ezt megtennünk. 

Média helyett, beszélgessünk! 

Beszélgessünk arról, ki mit hallott a barátaitól, vagy ha esetleg látott ilyen 

tartalmat, mit gondol, érez mindezzel kapcsolatban. Fontos biztosítanunk 

gyermekeinket arról, hogy nincsenek egyedül, igyekszünk segíteni nekik 

mindenféle szituációban. 

Hiszen mi vagyunk a szülei: védjük, óvjuk és szeretjük őket! 

 

 

 

 


