
Corona ile ilgili bilgi ve öneriler  
 

 Corona her yerden duyuluyor.  

 Ҫocuklar da bunun hakkında ҫok șeyler duyuyor. 

 Ve șu an tam neler oldugunu bilemiyorlar. 

 Her ҫocuk, stresli ve zor bir durumda farklı davranıyor. 
Ne olabilir? 

 Ҫocuklar yorgun, gergin veya endișeli olabilirler. 

 Veya iștahsız olabilirler. 

 Bir șeye belli bir süre odaklanmakta zorlanabilirler.  

 Karın aǧrısı ve baș agrısı ҫekebilirler veya kusma olabilir.  
 

Bu durumda ҫocuklara neler faydalı olur? 
 Onların yanında olmak. 

 Günlük rutini devam ettirmek: 
o Uyanmak. 
o Kahvaltı yapmak. 
o Öglen ve akșam yemegi yemek. 
o Uyumak. 

 Spor yapmak. 

 Bisiklet sürmek. 

 Yürüyüș yapmak. 

 Top oynamak.  
Ama arkadașlarla veya bașka cocuklarla birlikte degil! 

 Saǧlıklı beslenmek: meyve, sebze, su. 

 Ҫocuǧa oyun oynaması iҫin zaman saǧlamak. 

 Corona hakkında resimlerden uzak tutmak ve mümkün oldugunca az enformasyon 
vermek. 

 

Ҫocuklarla Corona hakkında nasıl konușabilirim?  
 Ҫocukla gercekҫi bir șekilde konușmak. 

 Ҫocuǧu dinlemek, sorularını cevaplamak.  

 Ҫocuǧa nasıl korunabilecegini anlatmak.  

 Ҫocuǧa, neden baska kișilerle görüșemedigini aҫıklamak.  

 Ҫocukla ebeveyn olarak kendi endișeleri hakkında konușmak. 

 
Karantina durumunda ҫocuǧuma nasıl yardımcı olabilirim?  
Karantina insanlari korumak iҫin alınan bir önlemdir. Evde kalınması gerektiginden „ev 
karantinası“ denir.  

 Ҫocuǧa ev karantinasının anlamını ve önemini anlatın. 

 Telefon, bilgisayar, laptop üzerinden kontaǧa geҫmesine izin verin.  

 Günlük bir düzen kurun. 



 Sabit yemek, oynama ve uyuma saatleri belirleyin. 

 Ҫocuǧun istediǧi ve sevdiǧi yemekleri pișirin. 

 Okul ödevlerini birlikte yapın. 

 Hareket ҫocuǧa iyi gelir. 

 Okuma ve yazmaya yönlendirin. 

 Bulmacalar ҫözün. 

 Resim ҫizin veya boyayın. 

 Evde yapılabilecek sporları ve rahatlatıcı alıștırmaları yapın, bunlar iҫin internetten 

yararlanın. 

 Öfke, üzüntü ve korku gibi doǧal duyguların yașanmasına izin verin. 

 Ҫocuǧunuza geleceǧe dair güveninizi gösterin. 

 Olumlu düșünün, ailenizi, inancınızı, sosyal kontaklarınızı ve kendi degerlerinizi yol 

gösterici olarak görün. 

 
Bu belirtilerde doktoru arayın:  

 Öksürük 

 Nezle  

 Boǧaz aǧrısı 
 

Aile icinde önlem olarak bunları yapın: 
 Öksürürken aǧzınızı kolunuzla ya da mendille kapatın. 

 Öksürük veya hapșırıktan sonra kullanılan mendili atın.  

 Ellerinizi sık sık yıkayın. 
 

Saǧlık problemlerinde nereye bașvurabilirsiniz? 
 Ev doktoru 

 116117 

 Gesundheitsamt  
 

Egitim problemlerinde nereye bașvurabilirsiniz? 
 Caritas Telefon: 07541 30000 

 Kinderschutzbund Telefon: 07541 22124 


