
 (02 –)کووید  9102راهنمای والدین/ مراقبین برای کمک به خانواده ها در جهت انطباق با بیماری کروناویروس 
 

 سواالت و شوند می تایید جدید جزییات درحالیکه هستند، گسترش رو باالیی بسیار سرعت با ،91 –در حال حاضر، اطالعات درباره بیماری کووید 
، اولین نگرانی شما به عنوان والد/ مراقب دراین باره است که چگونه از فرزندان و در جامعه( یک بیماری ) زمان شیوع در. شوند می ایجاد جدیدی

ید، می باشبا دانستن اطالعات مهم درباره شیوع )بیماری( و یادگیری اینکه چطور در مقابل آن مجهز شما خانواده خود محافظت و مراقبت کنید. 
 اب های خود را کاهش دهید .توانید استرس و اضطر

 -هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ احساسی -این مطلب، به شما نشان خواهد داد که چطور شیوع یک بیماری عفونی می تواند خانواده شما را
 .تحت تاثیر قرار دهد؛ و اینکه شما چه کارهایی می توانید انجام دهید تا به توانایی انطباق خانواده خود کمک کنید

 
 

 باید بدانید هآنچ
 سرماخوردگی ساده تا بیماری سیعی از بیماری ها می شود، از کروناویروس ها یک خانواده بزرگ از ویروس ها هستند که باعث طیف و

یروس، یک گونه جدید نیز، یک کروناویروس جدید است؛ و این به این معناست که این و 91 –بیماری کووید  علتهای خیلی شدیدتر.
 در انسانها دیده نشده بود. که تاکنوناست 

  یابد می انتشار فرد به فرد شیوه به عمدتا که است تنفسی بیماری یک ،91 –بیماری کووید. 

  در حال حاضر، هیچ واکسن یا درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، بنابراین بهترین استراتژی پیشگیری از این بیماری اجتناب از
 مواجهه با آن است.  

 ،س ها وهمانطور که درزمان شیوع سایر کروناویر تاکنون، اینطور به نظر می رسد که این بیماری کودکان را بسیار کمتر درگیر می کند
 نیز این موضوع صادق بوده است.

  البته کودکان با بیماری های زمینه ای ممکن است در معرض خطر این بیماری باشند، لذا در مورد این موضوع باید با تیم درمانی کودک
 خود مشورت نمایید.

 راد بیمار از دیگران و ارتقای اصول استفاده خواهد شد که شامل دور نگه داشتن اف برای کاهش انتشار ویروس، راهبردهای مختلفی
سایر توصیه ها برای جلوگیری از انتشار ویروس شامل اینها هستند: لغو کردن تمام مراسمی که باعث تعداد زیادی  بهداشتی سالم است.

دن و محدود  از مردم خواهد شد؛ تعطیل کردن مدارس، حمل و نقل عمومی و مشاغل عمومی؛ و قرنطینه اجباری، که به صورت جدا کر
 کردن فیزیکی افرادی است که ممکن است با ویروس درمواجهه بوده باشند.

 

 آماده شدن

 آماده کردن خانواده خود برای بروز احتمالی بیماری عفونی
روی خانواده شما است. در اینجا به  91 –آماده و مجهز بودن، یکی از بهترین راه ها برای کاهش اثرات بروز یک بیماری عفونی مثل کووید 

 گام هایی اشاره می کنیم که کمک می کنند شما بهتر برای این موضوع آماده شوید:
 

 اطالعات و ارتباطات
  در وقایع و اپیدمی های سالمتی همگام خواهید ماند. 91 –مشخص کنید که چطور با اطالعات سریعا درحال تغییر درباره کووید

باشند که بر استرس و گیجی  داشته وجود درستی نسبتا یا غلط اطالعات است ممکن ،91 –تغییر مثل کووید سریعا درحال 
 تعداد کمی منبع قابل اعتماد اطالعاتی ) درباره بیماری( مشخص کنید.عنوان والد/ مراقب بیفزاید. برای خود  شما به

 



  که صحبت شما  کنید حاصل اطمینان. کنید صحبت 91 –برنامه ریزی کنید که چطور می خواهید با خانواده خود درباره کووید
 موارد زیر را دربرداشته باشد:

 .بیماری شایع شده چیست 

 .ابتال به بیماری چطور رخ می دهد 

 .خطرهای احتمالی چه هستند 

 انجام است. چه اقدامات محافظتی در جامعه/ دولت درحال 

 .چه اقدامات محافظتی هر یک از اعضای خانواده می تواند انجام دهد 
 

  گفتگوی خانوادگی خود را در یک محیط راحت انجام دهید و اعضای خانواده را تشویق کنید تا سوال بپرسند. در نظر داشته باشید
ل فهم برای آنها استفاده کنید و به ترس ها یا برای کودکان کم سن تر، جلسه گفتگوی مجزایی ترتیب دهید تا از زبان قاب

 سوبرداشت هایی که ممکن است داشته باشند، بپردازید.
 

 از منابع حمایت اجتماعی که در زمان بروز بیماری می توانند مفید باشند، تهیه کنید. اطمینان حاصل کنید که شماره  یک لیست
دانید. این منابع اجتماعی می توانند شامل : مدارس فرزندان، پزشکان، تلفن، وبسایت و آدرس صفحات مجازی رسمی آنها را می 

 مراجع قدرت در امر سالمت عمومی، خدمات اجتماعی، مراکز اجتماعی سالمت روانی و خطوط بحران باشند.
 

 برای حفظ تماس با دوستان و اعضای خانواده از طریق تلفن و اینترنت، برای مواقعی که ایزوالسیون یا قرنطینه توصیه  یک برنامه
 شده، داشته باشید.

   

  مدارس تعطیلی موزش در منزل برای مواقعی که و آ آموزش از راه دور اتامکانکه آیا دارای با مدرسه کودکان خود چک کنید
تند. همچنین اگر فرزند شما در مدرسه خدمات اضافه دریافت می کند، بپرسید که در زمان بسته بودن مدرسه هس وصیه می شود،ت

 چطور آن را مدیریت کنید.)مثل وعده های غذایی یا خدمات درمانی(

 
 کاهش دادن خطر ابتالی خانواده: بهداشت، مراقبت و تدارکات پزشکی

  رفتارهای پیشگیرانه کنید، از جمله:تمام اعضای خانواده را وادار به انجام 
ثانیه با آب و صابون یا استفاده از محلول های ضدعفونی با پایه الکل که حاوی الکل حداقل  02شستن منظم دستها به مدت  -

 باشد. 02%

 اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند. -

 ماندن در خانه زمانی که بیمار هستید. -

 دستمال یا باالی ساعد  در زمان عطسه یا سرفه با یک پوشاندن دهان و بینی -

 

  وسایل بهداشتی الزم اولیه را در دسترس نگه دارید.) مثل صابون، محلول های ضدعفونی کننده دست با پایه الکل، دستمال و
 دماسنج(

 

  دارید.اطمینان حاصل کنید که مقادیرکافی از داروهایی که بطور منظم استفاده می کنید در دسترس 

 

 



  صحبت کنید تا بتوانید مقادیر کافی از دارو، اگر کودک شما برای یک شرایط مزمن دارویی مصرف می کند، با کادر درمانی کودک
 برای مدتی که خانواده شما در وضعیت ایزوله هستند، در منزل داشته باشید.

 

 ر زمان شیوع بیماری را جمع آوری کنند. این موارد عبارتند از: آب اقالم موردنیاز د با همکاری یکدیگر خانواده خود را وادار سازید تا
هرمدتی  برای کودکان،کتاب ها و وسایل الزم برای فعالیت ها وبازی همچنین از داشتن  ی، غذاهای فاسد نشدنی و پول نقد.آشامیدن

 های الزم برای فعالیت ها و بازی های خاصاطمینان حاصل کنید؛ به خاطر داشته باشید که باتری که توصیه شده در منزل بمانید، 
 را در لیست خود داشته باشید.

 
 پاسخ ها

 91 –کنارآمدن با استرس ناشی از شیوع یک بیماری عفونی مثل کووید 
با این  کنارآمدنحتی اگر خانواده شما آماده مواجهه با این شرایط باشند، بروز بیماری می تواند استرس زا باشد. برای کمک به خانواده خود برای 

 استرس، اجرای دستورات زیر می تواند کمک کننده باشد:
 

 اطالعات و ارتباطات
  درباره آنچه درباره بیماری و توصیه های مرتبط با آن درجریان است ، با استفاده از رسانه های معتبر، منابع محلی سالمت عمومی، و

 ((، اطالعات به روز کسب نمایید.CDCوبسایت های سالمت عمومی )مثل مرکز کنترل بیماریها )

  از دوستان و خانواده درخواست حمایت کنید و ارتباط خود را با آنها ازطریق ایمیل، پیامک و شبکه های اجتماعی حفظ کنید. ممکن
 است بعضی مدارس راه هایی برای حفظ ارتباط با معلمین و همکالسی های فرزندان داشته باشند.

  طراب یا اض باعث ترس که اطالعات رسانه ای یا شبکه های اجتماعیاگرچه نیاز هست که از اطالعات به روز آگاه باشید، ولی مواجهه با
مخصوصا مراقب مدت زمانی باشید که فرزندان شما در معرض اطالعات رسانه ها یا  به حداقل برسانید.بیش از حد شما می شوند را 

 .)و آن را محدود کنید( هستند اره شیوع بیماریدرب شبکه های اجتماعی

 د . اینترنت در عین حال که می توانایمیل و پیامک احتماال بهترین راهها برای حفظ ارتباط با دیگران در زمان شیوع بیماری هستند
 تان از اینترنترا که کودکانبیشترین پوشش رسانه ای را داشته باشد، ممکن است باعث شایعه پراکنی نیز بشود. بطور منظم اطالعاتی 

 ورده اند مشخص شود.به دست آاطالعات غلطی تا اگر چک کنید کسب کرده اند

 .با تشویق کودکانتان به پرسیدن سوال و کمک به آنها برای درک وضعیت موجود، از آنها حمایت کنید 

 درباره احساساتشان با آنها صحبت کنید و احساسات آنها را به رسمیت بشناسید. -
 به آنها کمک کنید احساساتشان را با کمک نقاشی یا سایر فعالیت ها ابراز کنند. -
اطالعات غلط و سوبرداشت های آنها را درباره نحوه انتشار ویروس بشناسید و برای آنها توضیح دهید که هر بیماری تنفسی  -

 .نیست 91 –ای، کووید 
 فراهم کنید. کمی صبر و حوصله بیشتر به خرج دهید و برای آنها آرامش -
 کودکان خود طبق یک برنامه منظم یا هرزمان که تغییری در وضعیت رخ می دهد، چک کنید. -

 

نسبت به افرادی که در جوامع مبتال زندگی می کنند، پرسنل کادربهداشتی و افراد مبتال به سایر بیماری در زمان شیوع بیماری، ممکن است نکته: 

 رخ دهد. انگ و طردشدگیها 
 

  



 ها و فعالیت ها برنامه
 .حتی اگر خانواده شما ایزوله یا قرنطینه هستند، بدانید که این وضعیت موقت خواهد بود 
 .نظم خانوادگی خود را در زمینه زمان خواب، وعده های غذایی و ورزش حفظ کنید 

 کردند شما و خانواده تان حس هایی اختصاص دهید که  در سایرموقعیت های پراسترس قبلی کمک می یت زمانی را درخانه به فعال

بهتری داشته باشید، مثل کتاب خواندن، فیلم دیدن، گوش دادن به موسیقی، بازی کردن، ورزش کردن، یا انجام فعالیت های مذهبی 
 )دعا کردن، شرکت کردن در برنامه های مذهبی اینترنتی(

 ایر موسسه ها برگزار می شود، شرکت دهید.کودکان را در برنامه های آموزش از راه دور که توسط مدرسه شان یا س 

  بدانید که احساساتی مثل تنهایی، کالفگی، ترس از ابتال به بیماری، اضطراب و استرس واکنش های طبیعی به موقعیت های پراسترس
 مثل شیوع بیماری هستند.

  ش های فرهنگی تان درگیر شوند.همخوان با خانواده و ارز معنابخشکمک کنید که خانواده تان در فعالیت های تفریحی و 

 
 بهداشت و مراقبت طبی

  راه هایی برای تقویت رفتارهای فرزندانتان که از لحاظ بهداشتی مناسب هستند و ارتقا دهنده سالمتی هستند، پیدا کنید )از نقاشی

د(. برای شستن دستها برای آنها بخوانی استفاده کنید تا روتین های خانواده را به آنها یادآوری کنید؛ شعری متناسب با مدت زمان الزم
آنها را در امور وفعالیت های منزل درگیر کنید تا احساس مفیدبودن داشته باشند. آنها را برای مشارکت در امور منزل و رعایت خوب 

 بهداشت تحسین و تشویق کنید.

 زم را الپزشکی آنها مراقبت های خواهید برد و برای زشک متخصص اطفال به کودکانتان اطمینان دهید که اگر الزم باشد آنها را نزد پ
برای آنها توضیح دهید که هر عطسه یا سرفه ای بدین معنا نیست که خودشان یا دیگران مبتال به بیماری کووید  رد.کخواهید  فراهم

 .اند شده 91 –

 
 

 خودمراقبتی و کنار آمدن با شرایط
  که با واقعیت و شرایط موجود همخوان باشد و بر آنچه توانایی انجامش را دارید متمرکز فعالیت های روزانه خود را طوری تنظیم کنید

 شوید.

  ضایتمندیرانتظارات و اولویت های خود را طوری تغییر دهید که تمرکز بیشتری داشته باشید بر آنچه که به شما حس هدفمندی، معنا و 

 می دهد.
 ا از استرس ناشی از وضعیت موجود می رهاند.به خودتان استراحت های کوچکی بدهید که شما ر 

  .سعی کنید عباراتی را که اثر تخریبی برشما دارند کنترل کنید و آنها را با افکار مفیدتر جایگزین کنید 

  .ر نحوه بتوانید موقعیت استرس زا را مدیریت کنید، چطور می  که شما  اینکهبه خاطر داشته باشید که شما برای فرزندانتان الگو هستید
 مدیریت نگرانی توسط کودکان شما اثر خواهد گذاشت.

  اگر کسی از اعضای خانواده شما یک بیماری جدی را تجربه می کند یا یکی از عزیزانتان را از دست داده اید، راه هایی برای حمایت

 یکدیگر پیدا کنید، مثل:

ا شبکه یل، یعزیزتان صحبت کنید. درصورت لزوم، از تلفن، ایم با خانواده و دوستان خود تماس حاصل کنید و با آنها درباره مرگ -

 ی ارتباط استفاده کنید.راهای اجتماعی برای برقر

فرد فوت شده پیدا کنید. بعضی از این فعالیت ها را درقالب خانواده می توان انجام داد، در حالیکه احترام به ادای راه هایی برای  -
 ام داد.بعضی از آنها را می توان فردی انج

این خدمات ممکن است به صورت در زمان شیوع بیماری،  به دنبال کمک های مذهبی/ معنوی یا دریافت مشاوره حرفه ای باشید. -

 آنالین یا با تلفن قابل ارائه باشند.



 

 کمک به کودکان برای کنار آمدن با شرایط

شیوع بیماری واکنش نشان دهند. در ادامه، تعدادی از واکنش های مرتبط با کودکان شما، بسته به سنشان، ممکن است به شیوه های متفاوتی به 
 گروه سنی و بهترین راه های برخورد با آنها ارائه شده است:

 نحوه کمک به کودک واکنش ها گروه سنی 
 ترس از تنها ماندن، دیدن خواب های بد  پیش دبستانی

 مشکالت خواب 

  ،یبوست، شب از دست دادن کنترل مثانه/ روده
 ادراری

 تغییرات اشتها 

 ر زدن یا چسبیدن به والدینبدقلقی کردن، غ 

 صبر و حوصله به خرج دادن 

 )اطمینان بخشی)کالمی و فیزیکی 

 اجرای تشویق به ابراز احساسات از طریق بازی ،
 نمایش یا قصه گفتن

  ایجاد تغییرات کوتاه مدت اجازه دادن به کودک برای
 در الگوی خواب

 زی برای انجام فعالیت های آرامش بخش برنامه ری
 قبل از زمان خواب

 حفظ روتین های منظم خانوادگی 

  اجتناب از مواجهه با رسانه 

 سنین مدرسه
 سال( 90-0)

 تحریک پذیری، غر زدن، رفتارهای پرخاشگرانه 

 چسبیدن به والدین، کابوس 

 تغییر در خواب و اشتها 

 )عالیم فیزیکی )سردرد، شکم درد 

  گزینی از همساالن، از دست دادن عالیق دوری
 روتین

 رقابت برای جلب توجه والدین 

  فراموشکاری در زمینه تکالیف و اطالعات
 جدیدی که در مدرسه آموخته

  صبر و حوصله به خرج دادن و 

 اطمینان بخشی

  حفظ تماس با دوستان از طریق تلفن و اینترنت و
 داشتن جلسات بازی با آنها

 ورزش و نرمش منظم 

  مشغول کردن کودک با فعالیت های آموزشی )کتاب
 کار، بازی های آموزشی(

  شرکت دادن ساختارمند کودک در امور منزل 

  مالیم اما ثابت و پابرجاتعیین محدودیت های 

  صحبت کردن با کودک درباره بیماری شایع شده و
تشویق وی به پرسیدن سوال، همراه با توضیح درباره 

 در جامعه و خانواده اقدامات درحال انجام

  تشویق به ابراز احساسات از طریق بازی و صحبت
 کردن

  کمک به اعضای خانواده برای خلق ایده هایی برای
انجام رفتارهای سالمت بخش و درعین حال حفظ 

 روتین های خانواده

  محدود کردن مواجهه با رسانه ها، و صحبت کردن
 درباره آنچه که دیده/شنیده )مثال در مدرسه(

  صحبت کردن درباره هرگونه انگ یا تبعیض موجود و
 مشخص کردن سوبرداشت ها

 



 نوجوانی
 سال( 91-91)

 )... عالیم فیزیکی )سردرد، راش و 

 اختالل در خواب و اشتها 

 سرآسیمگی یا کاهش سطح انرژی و بی تفاوتی 

 نادیده گرفتن رفتارهای سالمت بخش 

 دوری گزینی از همساالن و افراد مورد عالقه 

 نگرانی درباره انگ و بی عدالتی 

 اجتناب از رفتن به مدرسه 

  صبر و حوصله به خرج دادن و 

 اطمینان بخشی

 تشویق نوجوان به ادامه روتین های قبلی 

  تشویق نوجوان به صحبت کردن درباره بیماری شایع
شده با همساالن و خانواده )البته بدون مجبور کردن 

 وی به انجام این کار(

  با دوستان از طریق تلفن و اینترنت و حفظ تماس
 بازی های ویدیویی

  شرکت کردن در روتین های خانواده از جمله امور
منزل، حمایت کردن از خواهر و برادرهای کوچکتر، و 
 برنامه ریزی برای انجام فعالیت های سالمت بخش 

  محدود کردن مواجهه با رسانه ها، و صحبت کردن
 )مثال در مدرسه( درباره آنچه که دیده/شنیده

  صحبت کردن درباره هرگونه انگ، پیش داوری یا بی
 عدالتی موجود در زمان شیوع بیماری

 

 

 

 درخواست کمک بیشتر
در کنار آمدن با شرایط فعلی مشکل داشت و نیاز به کمک بیشتر داشتید، راه های دیگری نیز برای درخواست کمک اگر شما یا یکی از عزیزانتان 

 به عنوان مثال:وجود دارد. 

 بپرسید یا مشاوره دریافت کنید:تماس بگیرید تا سوالت مرتبط بهداشتی خود را  این شماره ها با 

  :0212خط پاسخگویی وزارت بهداشت درباره کرونا 

  :912سامانه پاسخگویی نظام سالمت کشور 

  :)9012صدای مشاور)سازمان بهزیستی 

  9000کرونا: سامانه پاسخگویی به سواالت عمومی درباره 

 
 

 :منابع بیشتر برای مطالعه نیز در لینک های زیر موجود است 

 https://iums.ac.ir/page_arch.php?slc_pg_id=45775&sid=5&slc_lang=fa  

 https://tip.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=45654&sid=35&slc_lang=fa 
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  ww.nctsn.orgبرگرفته از سایت   

 شبکه ملی اضطراب حوادث کودکان
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