
INFORMÁCIE O RODIČOVSTVE 
POČAS COVID-19

Rodiny z celého sveta sa prispôsobujú zmenám, ktoré sa dejú v dôsledku koronavírusovej choroby 2019 
(COVID-19). Mnoho rodičov považuje za stresujúce vyvážiť prácu, starostlivosť o deti a udržanie domác-
nosti. Najmä keď sú oddelení od svojich bežných podporných skupín. Aj keď izolácia môže predstavovať 
príležitosť stráviť čas v kruhu rodiny, rozvíjať váš vzťah s deťmi, veľa rodičov bude mať protichodné pocity 
a priority, ako aj praktické výzvy.

Nižšie uvedené rady sú nástrojom, ktorý pomáha rodičom starať sa o svoje deti, ako aj o svoje vlastné blaho.
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 Pokúste sa mať nádej a zostať pozitívni, milióny  
 ďalších ľudí sa cítia tak, ako vy dnes.

 Postarajte sa o seba v maximálnej možnej miere,  
 zdieľajte povinnosti týkajúce sa starostlivosti o  
 deti s ostatnými dospelými v rodine, ktorí sa s  
 vami izolujú; vyhraďte si čas na prácu alebo  
 odpočinok a udržiavajte svoje rutiny vždy, keď to  
 bude možné.

Ako si teda môžete pomôcť?

Blahoželáme! Prvý krok k pomoci ste urobili, keď ste si uvedomili, že toto je náročné obdobie plné 
neistoty a stresu, ktoré sa ale dá zvládnuť. Čo teda môžete ako rodič urobiť?

O VÁS   Čo by ste mohli zažiť?

Globálna pandémia zvyšuje úroveň stresu pre všetkých vrátane rodičov. 
Ak máte príznaky stresu, je to úplne prirodzené a nie ste sami.

Príznaky, ktorými sa stres prejavuje:

• Neustála a nutkavá potreba po aktualizovaných informáciach   
 o COVID-19, čo vedie k ťažkostiam sústrediť sa na iné témy;

• Nízka koncentrácia alebo neschopnosť robiť rozhodnutia   
 (veľké i malé);

• Pocit ochromenia, podráždenia alebo úzkosti;

• Skúsenosti s prerušeným stravovaním a/alebo spánkom.

Rodičovstvo môže byť náročné aj počas obyčajných dní, ale v týchto náročných časoch je dôležité, aby ste 
podnikli kroky, ktoré pomôžu nielen vám, ale aj vášmu dieťaťu a celej vašej rodine prekonať túto situáciu.

 Pokúste sa uviesť život podobný vašej zvyčajnej  
 štruktúre. Zachovajte si všetky duchovné,   
 náboženské alebo kultúrne činnosti, ktoré   
 považujete za príjemné.

 Vytvorte zoznam vhodných zručností pre seba  
 a svoju rodinu, ktoré vám pomáhajú zvládať túto  
 situáciu; vyvarujte sa nevhodnému správaniu  
 (ako je nadmerné pitie alkoholu, hazardné hry  
 online alebo užívanie drog). Nezabudnite, že  
 negatívne mechanizmy zvládania stresu ešte  
 viac zvyšujú úroveň stresu a z dlhodobého   
 hľadiska môžu zhoršiť vašu situáciu.
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COVID-19 For more parenting tips including from 
our partners in WHO UNICEF CDC 
and the partnership to end violence 
against children: 
www.unodc.org/listenfirst



O VAŠOM DIEŤATI   Čo môže prežívať vaše dieťa?

Deti reagujú na stres mnohými spôsobmi a ich reakcie sa môžu líšiť v závislosti 
od rôznych faktorov vrátane veku. Tu sú niektoré znaky:

• Niektoré môžu byť spočiatku rady, že sú doma, ale postupom času   
 prerušenie, izolácia od priateľov a ďalšie každodenné obmedzenia zvýšujú  
 ich stres.

 Deti môžu mať výkyvy nálad, raz hore raz dole, ich emócie sa môžu zmeniť.  
 Môžu byť aj nezvyčajne aktívne, agresívne, tiché alebo smutné.

 Deti môžu vyjadrovať strach, byť ochromené a prejavovať úzkosť. Môžu  
 plakať alebo byť na vás viac závislé než zvyčajne. Môže sa im narušiť aj  
 spánkový režim.

 Deti sa môžu stať neochotnými zúčastňovať sa domácich prác alebo prác  
 v škole. Takisto nemusia vychádzať dobre so súrodencami a inými členmi rodiny.

Pamätajte, že pre deti je pochopiteľné takto reagovať na stresové situácie. Je dôležité, aby ste si 
uvedomili ich stres a utešili ich vhodne podľa veku.

 Buďte láskaví k svojmu dieťaťu, aby ste  
 ho/ju uistili, že všetko bude v poriadku a  
 udržali si tak pozitívny vzťah. Dajte im  
 objatia alebo ich držte za ruky. Povedzte  
 im, že ich máte radi.

 Vyhľadajte príležitosti, ako svoje dieťa  
 pochváliť, keď urobili niečo dobré, hoci 
 sa môže zdať ako niečo malé. Čím viac  
 dieťa budete chváliť, tým väčšia je 
 pravdepodobnosť, že to urobia znova!

    Uistite sa, že vykonávate  
    činnosti, ktoré dieťa  
    zmysluplne zamestnajú.  
    Deti takéto situácie  
    zvládajú lepšie, keď  
    pomáhajú druhým a sú  
    zaneprázdnené.

 Buďte trpezliví so svojím dieťaťom a   
 snažte sa nekritizovať zmenu správania,  
 túžbu po upokojení alebo sťažnostiach, že  
 sa nudia alebo nemajú čo robiť.

 Vysvetlite deťom a dospelým, že vďaka  
 zmenenej situácii je ešte dôležitejšie   
 používať „láskavé slová a hlas“. Platí to  
 najmä vtedy, keď stúpa intenzita hlasu  
 alebo sa stupňuje úroveň kritiky.    
 Venujte pozornosť tomu, ako sa vaše dieťa  
 cíti. Vypočujte si ho/ju a uznajte, aká   
 náročná je táto doba.

 Ak si všimnete, že deti majú zvýšený pocit  
 úzkosti alebo strachu, opýtajte sa ich na  
 pocity. Pochopenie ich vlastných pocitov  
 im pomáha utíšiť sa a uistiť sa, že všetko  
 bude v poriadku.   

 Dajte deťom presné informácie o tom, čo  
 sa deje, ale nepreháňajte. Dávajte si pozor  
 na to, čo sledujete alebo o čom diskutujete  
 v blízkosti svojich detí.

 Povzbudzujte svoje dieťa k hre. Hra je  
 veľmi dôležitá a pomáha deťom pracovať  
 so stresom i starosťami. Pomáha im   
 udržiavať v ich živote určitú normálnosť.

 Udržiavajte každodennú rutinu 
 (ako napríklad spánok a 
 rodinné jedlá) tak, ako je
 to len bude možné, a 
 zároveň zvážte začatie 
 nových rodinných aktivít
 (ako je spoločné varenie
 alebo kreslenie).

 Zostavte si čas na denné cvičenie pre   
 všetkých členov rodiny.

 Pre všetky deti, najmä však pre staršie, sa  
 každý deň snažte vytvoriť priestor, kde  
 budú len ony samy preč od všetkých   
 ostatných členov rodiny, aj keby len na  
 krátky čas.

    Ak je to možné, zostaňte v  
    spojení s rodinou priateľmi  
    prostredníctvom internetu  
    alebo telefonických  
    hovorov/videohovorov.

    Podporte svoje dieťa  
    tým, že mu pomôžete  
    zostať v bezpečí aj online.

Ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu?
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