কেরানা ভাইরাস সং মণ ( কািভড-১৯): িশ েদর মানিসক চাপ মু
রাখেত কী করেবন
যেকােনা মানিসক চােপ িশ রা বড়েদর চাইেত িভ ভােব িতি য়া দখায়; তারা
বাবা-মােক আঁ কেড় ধের রাখেত চায়, উি
হেয় পেড়, িনেজেক
েয় রােখ, রাগ
কের, অি র হেয় উেঠ িকংবা িবছানায়
াব কের।
িশ র মানিসক চাপজিনত এই িতি য়া েলার িত আপিন সাহেয র হাত
বািড়েয় িদন, তােদর কথা েলা মন িদেয় আ িরকতার সােথ নুন, তােদরেক
একট বিশ ভােলাবাসা িদন এবং তােদর িত মেনােযাগী হান।
িতকূল পিরি িতেত িশ রা বড়েদর ভােলাবাসা আর মেনােযাগ একট বিশ চায়।
এই অব ায় আেরকট বিশ সময় িদেয় তােদর িত মেনােযাগী হান।
িশ েদর কথা েলা মন িদেয়
সদয় হেয় কথা বলুন।
যিদ সুেযাগ থােক তেব িশ

নুন, তােদরেক আ

ক ন এবং তােদর িত

েক খলেত িদন এবং তােক চাপমু

রাখুন।

যতদূর স ব, কেরানা ভাইরাস সং মেণর সকল পযােয় িশ েক তার মা-বাবা
এবং পিরবােরর সােথই রাখুন এবং তােদরেক পিরবার বা য দানকারীেদর কাছ
থেক আলাদা করা থেক িবরত রাখুন। হাসপাতােল ভিত, কায়াের াইন বা
যেকােনা কারেন যিদ আলাদা করেতই হয় তেব টিলেফান বা অন মাধ েমর
সাহােয যাগােযাগ র া ক ন এবং িশ েদর িনয়িমত আ
ক ন।

িতিদনকার িনয়িমত
ন আর পিরক নামািফক কাজ েলা যতদূর স ব
আেগর মতই বজায় রাখার চ া ক ন অথবা েয়াজন হেল নতন পিরেবেশ নতন
নমত কাজ কের যেত িশ েদর সাহায ক ন; যমন েল যাওয়া, পড়ােলখা
করা, িনরাপেদ খলা এবং বাড়িত চাপমু থাকা।

যা হে
স িবষেয় িশ েক তার বয়স উপেযাগী কের কৃত সত তথ দান ক ন,
তােদরেক
িতকূল পিরি িতর ব াখ া িদন এবং িকভােব স িনেজেক ঝুঁিকমু
রাখেত পারেব এবং সং মণ থেক দূের থাকেব স েলা সহজ ভাষায় বুিঝেয়
বলুন।
সং মেণর পিরণিত স েক িশ েক আগাম তথ জািনেয় রাখুন এবং িনরাপ ার
িবষেয় তােক আ
ক ন। যমন – িশ বা তার পিরবােরর কউ যিদ অসু বাধ
কের এবং হাসপাতােল ভিতর েয়াজন হয় তেব স িশ েক আেগ থেক জািনেয়
িদন, সই সােথ জানান য এেত আতংিকত হবার িকছ নই, তােদর সু তার জন
িচিকৎসক েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন।
Prepared based on ‘Helping children cope with stress during the 2019-nCoV outbreak, WHO (2020)'

