COVID-19 BOYUNCA EBEVEYNLİK
HAKKINDA BİLGİLER
Dünyadaki aileler, Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) nedeniyle meydana gelen değişikliklere uyum
sağlıyor. Birçok anne-baba özellikle düzenli destek ağlarından ayrıldıklarında, iş, çocuk bakımı ve ev işlerinin
dengesini kurmada stres yaşayacaklardır. İzolasyon, birlikte zaman geçirmek ve çocuklarla ilişkinizi
geliştirmek için bir fırsat gibi görünürken, pek çok bakım veren pratik zorlukların yanı sıra çelişkili duygular
ve öncelikler deneyimleyecektir.
Aşağıda, bakım verenler için kendi esenliklerine ve çocuklarıyla ilgilenmelerine yardımcı olacak ipuçları
bulunmaktadır.

SİZİN HAKKINIZDA Ne yaşıyor olabilirsiniz?
Küresel bir pandemi, bakım verenler de dahil olmak üzere herkesin
stres seviyesini artırır. Stres belirtileri yaşıyorsanız, bu tamamen
doğal ve bu konuda yalnız değilsiniz.
Stresli olabileceğinizi gösteren belirtiler şunları içerir:
Diğer konulara odaklanma güçlüğüne yol açacak şekilde,
güncel COVID-19 bilgilerine sürekli ve zorlayıcı bir şekilde
ihtiyaç duymak;
Düşük konsantrasyon ya da büyük veya küçük kararlar
verme becerisinde zayıﬂık;
Bunalmış, sinirli ya da kaygılı hissetme;
Yeme ve/veya uyku düzeninin bozulması.
Ana babalık iyi bir günde bile zorlu olabilir, ancak bu zorlu zamanlar boyunca kendinizin, çocuğunuzun
ve tüm ailenizin bu durumu aşmasına yardımcı olmak için adımlar atmanız çok önemlidir.

Kendinize yardım etmek için ne yapabilirsiniz?
Tebrikler! Bunun, belirsizlik ve stresle birlikte yönetilmesi gereken zorlu bir zaman olduğunu fark
ederek ilk adımı atmış bulunuyorsunuz. Peki, bakım veren olarak ne yapabilirsiniz?

Mümkün olduğunca kendinizle ilgilenin.
Çocuk bakımı sorumluluklarını sizinle birlikte
izole olmuş diğer yetişkinlerle paylaşın,
kendinize çalışmak ya da dinlenmek için
zaman ayırın ve mümkün olduğunca
rutinlerinizi koruyun.
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Hayatınızı olabildiğince olağan yapısına benzer
tutun. Rahatlatıcı bulduğunuz her türlü manevi,
dini ya da kültürel etkinliği sürdürün.
Kendiniz ve aileniz için bir ‘sağlıklı baş etme
becerileri’ listesi yapın. Aşırı alkol alma, çevrimiçi
kumar ya da uyuşturucu kullanma gibi davranışlardan
kaçının. Olumsuz başa çıkma mekanizmalarının
stres seviyenizi daha da artırdığını ve uzun vadede
durumunuzu daha da kötüleştirebileceğini unutmayın.

WHO UNICEF CDCʼdeki
partnerimizden çocuklara yönelik
şiddete son verme ortaklığı dahil
olmak üzere ebeveynlik ipuçları
hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.unodc.org/listenﬁrst
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Umutlu ve pozitif kalmaya çalışın. Bugün
milyonlarca insan sizin gibi hissediyor.

ÇOCUĞUNUZ HAKKINIZDA Çocuğunuz ne yaşıyor olabilir?
Çocuklar strese birçok şekilde tepki verir ve tepkileri yaş da dahil olmak üzere
çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte bazı işaretler:
Bazı çocuklar başlangıçta evde olmaktan mutlu olabilir, ancak zamanla
rutinlerinin bozulması, arkadaşlardan ayrı kalma ve dayatılan diğer sınırlamalar
streslerini artıracaktır.
Çocukların davranışlarında iniş çıkışlar olabilir ve duyguları değişebilir.
Alışılmadık şekilde hareketli, saldırgan, sessiz ya da üzgün olabilirler.
Çocuklar korkularını ifade edebilir, bunalabilir ve endişe gösterebilirler.
Ağlayabilir ya da normalden daha yapışkan olabilirler. Uyku düzenleri
bozulmuş olabilir.
Çocuklar ev işlerine veya okul çalışmalarına katılmaya isteksiz olabilirler.
Ayrıca kardeşler ve diğer aile üyeleri ile çok iyi geçinemeyebilirler.
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Çocukların stresli durumlara tepki vermesinin anlaşılabilir olduğunu unutmayın. Streslerini fark etmeniz
ve onları yaşlarına uygun şekilde avutmanız önemlidir.

Çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz?
Çocuğunuzla olumlu ilişkinizi korurken,
güvenini tazelemek ve onu rahatlatmak
için sevgi dolu olun. Sarılın ya da ellerinden
tutun. Onu sevdiğinizi söyleyin.

- Çocuklara neler olduğu hakkında doğru
bilgi verin, ancak bunaltmayın. Çocuklarınızın
yanında ne izlediğinize ya da tartıştığınıza
dikkat edin.

Her ne kadar küçükmüş gibi görünse de,
çocuğunuz iyi bir şey yaptığında onu
övmek için fırsat kollayın. Onu ne kadar
çok överseniz, güzel davranışlarını tekrarlama
olasılığı o kadar yüksek olur!

Çocuğunuzu oyun oynamaya teşvik edin.
Oyun, çocukların stres ve endişeyle
uğraşmalarına yardımcı olmak için çok
önemlidir. Oyun, çocuklara hayatlarında
bazı olağan olan şeyleri sürdürmelerine
yardımcı olur.

Çocukları anlamlı bir
şekilde meşgul etmek için
ilgi çekici etkinlikleriniz
olduğundan emin olun.
Çocuklar başkalarına
yardım ettiklerinde ve
meşgul olduklarında
sorunlarla daha iyi başa
çıkarlar.
Çocuğunuza karşı sabırlı olun ve davranış
değişikliklerini, güvenme arzusunu, sıkılmaya
ya da yapacak herhangi bir şeyi olmamasına
dair şikayetlerini eleştirmemeye çalışın.
Çocuklara ve yetişkinlere değişen durumun,
herkesin ‘nazik sözcükler ve ifadeler’
kullanmasını daha da önemli hale getirdiğini
açıklayın. Bu, özellikle sesler yükseldiğinde
ya da eleştiriler artmaya başladığında
geçerlidir.
Çocuğunuzun nasıl hissettiğine dikkat
edin. Onları dinleyin ve bu zamanın ne
kadar zor olduğunu kabul edin.
Çocuklarınızın kaygı ve endişelerinin
arttığını fark ederseniz, onlara duygularını
sorun. Duygularını anlamak onların güvenini
tazelemeye ve onları rahatlatmanıza
yardımcı olur.

Yeni aile etkinlikleri (yemek
pişirmek veya birlikte
çizim yapmak gibi)
başlatmayı düşünürken,
yapabildiğiniz kadar
günlük rutinlerinizi
(uyku zamanları ve
aile yemekleri gibi)
sürdürmeye çalışın.
Tüm aile üyeleri için günlük egzersiz
zamanı oluşturun.
Tüm çocuklar için, ama özellikle büyük
çocuklar için, kısa bir süre için bile olsa,
her gün tek başına olabileceği ya da
diğerlerinden ayrı kalabileceği bir alan
yaratın.
Yapabiliyorsanız, internet,
telefon ya da video
görüşmeleriyle aileniz ve
arkadaşlarınızla iletişim
halinde kalın.
İnternet ortamında
güvende olmalarına
yardımcı olarak
çocuğunuzu destekleyin.

