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 19-بیماری کووید صحبت با کودکان درباره
 

 . بخش باش�د بخش و اطمینانآرامش 
کال� شما وا�نش �شان �کودکان به وا�نش وی �های کال� و غ�ی  . کنند دهند و از آن پ�ی

 
 هنگام صحبت با کودکان بر آن تأ��د داشته باش�دشود نکای� که پ�شنهاد �

 با بزرگ. بزرگساالن در خانه و مسئوالن سالمت حافظ امن�ت و سالمت شما خواهند بود  •
�
تری ا�ر نگراین دار�د، لطفا

 . که به او اعتماد دار�د صحبت کن�د 
ه و�ژە دارند که تا جای ممکن مسئوالن سالمت توج. نخواهند شد ) 19-کوو�د(همه افراد دچار ب�ماری کروناو�روس  •

ی دچار ب�ماری شوند   . افراد کم��
ش ب�ماری انجام دهند، با آنها درم�ان بگذار�د کارهایی را که کودکان � •  . توانند برای سالم ماندن و اجتناب از گس��

 
س باش�د   . در دس��

ی ن�از داشته باشند و بخواهند در�ارە ترس به . و سؤاالت خود صحبت کنند ها ممکن است کودکان به توجه ب�ش��
 . آنها بگ���د که دوستشان دار�د و عطوفت و مه��این �س�اری �سبت به آنها داشته باش�د 

 
 . صادقانه و دقیق صحبت کن�د 

ا�ط را به ، کودکان اغلب ��  . کند صوری� بدتر از حق�قت تصور �بدون اطالعات حق���
 

 . توسط آنها نظارت داشته باش�د های اجتما� بر تماشای تل����ون و رسانه
نت و رسانه � به اطالعات از ط��ق این��  . های اجتما� را محدود کن�د تماشای تل����ون �ا دس��

 
 . روال معمول ادامه ده�د های روزمرە را بهتا جای ممکن، فعال�ت

 . بهبود بخشد بخش باشد و سالمت جس� را تواند اطمینانبرنامه منظ� داشته باش�د، چرا�ه �
 

 . را �شناس�د  19-عالئم ب�ماری کوو�د
 

 سالم و بهداشت ابتدایی را مدلدر رابطه با مراقبت از سالمت، شیوە
�

 . سازی و مرور کن�د های زند�
ل ب�ش�� دادە راهنمایی کودکان در�ارە اقدامای� که � ی از عفونت انجام دهند به آنها حس کن�� توانند به منظور پ�شگ�ی

 . دهد اب آنها را کاهش �و اضطر 
 

�ن شکل ممکن �شناس�د کودکان خود را به ن . به�� ان اطالعای� باشد که الزم اجازە ده�د سؤاالت کودکان تعینی ن کنندە م�ی
ن سالمت کودکتان ح�ای� بااین. است ارائه ده�د  حال، از ارائه اطالعای� که متخصصان سالمت آنها را برای تضمنی

 . دانند، در�ــــغ نکن�د �
 

  . روی اینجا کل�ک کن�د  19-نحوه کمک بھ جلوگیری از شیوع بیماری کووید برای کسب اطالع بیشتر درباره
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