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نصائح حول كیفیة التحدث إلى األطفال حول فیروس كورونا  6  

، خاصة عند إغالق المدارس وریاض األطفال.  كورونایشعر العدید من األطفال بالقلق والخوف من فیروس 
التحدث إلى  إنھم یتساءلون ما إذا كانوا یمكن أن یمرضوا أو كیف یمكنھم تجنب اإلصابة بالفیروس. من المھم  

 . ن یشعرون باألما  لتجنب الخوف وجعلھم  كورونا  األطفال حول فیروس

مع   ا النرویج حول كیفیة مناقشة فیروس كورون Save the Children -انقاذ الطفل  راجع نصائح منظمة
 :أطفالك

 

 التزم بالحقائق واستخدم لغة األطفال  .1

األطفال بالحقائق والمعلومات بطریقة مفھومة.   إلى الشعور بالخوف. أخبر واسعوا االطالع یمیل األطفال 
 .الكثیر من المعلومات یمكن أن تكون مربكة. استمع إلى أسئلة الطفل وقلقھ من إجراء محادثة مستنیرة

 

 جعل األطفال یشعرون باألمان .2

ابون  كن صادقًا وأخبر األطفال بالمعلومات لجعلھم یشعرون باألمان قدر اإلمكان. معظم األشخاص الذین یص
بالفیروس لن یمرضوا بشدة. الخطر منخفض بشكل خاص لألطفال والشباب. ومع ذلك ، یمكن أن یكون  

خطیًرا جًدا ألولئك الذین یعانون من ظروف صحیة موجودة مسبقًا ، بما في ذلك األطفال المرضى   الفیروس 
 .للغایة وبعض كبار السن

 

ب الطفل بأي أعراض تشبھ أعراض األنفلونزا ، فمن  أخبرھم بما یحدث إذا مرضوا ھم أو آخرون. إذا أصی 
المھم إخبار شخص بالغ. ھذا مھم بشكل خاص إذا كان الطفل على اتصال باألشخاص المصابین أو زار  

أفضل خطة  الذي بدوره سیحدد  . سیتصل الشخص البالغ بطبیب كورونامؤخًرا مكانًا ینتشر فیھ فیروس 
 .الفیروس البقاء في المنزل لمدة أربعة عشر یوًما لعدم إصابة اآلخرینللمضي قدًما. سیُطلب من المصابین ب 

 

سیتم وضع المرضى الذین یعانون من مرض شدید في المستشفى لتلقي العالج. لسوء الحظ ، ال یزال من  
حتى إذا غسلت یدیك وفعلت كل شيء بشكل صحیح لمنع انتشار الفیروس.   صابة بقیروس كورونا الممكن اإل 

إنھ لیس خطأ الطفل أبداً. ال ینبغي أن یشعر األطفال بالذنب إذا حصلوا علیھ وال یضایقوا أولئك الذین یفعلون  
 .ذلك

 



 نفتحاً كن صادقاً وم .3

ناك الكثیر من المعلومات الخاطئة  یرغب األطفال في إیجاد تفسیرات لألشیاء التي تزعجھم أو تتعلق بھم. ھ 
. یجب على األطفال التحدث إلى الكبار الذین یمكنھم توضیح األشیاء. یحصل  فیروس كورونا والشكوك حول 

جدیرة بالثقة. یمكن لألطفال غالبًا أن   كلھا األطفال والمراھقون على معلومات من مصادر مختلفة ، لیست 
اركوھا مع اآلخرین ، األمر الذي یمكن أن یخیف األطفال اآلخرین.  یتوصلوا إلى تفسیراتھم الخاصة وقد یش

اتبع نصیحة المعھد النرویجي للصحة العامة ، الذي یقدم أحدث المعلومات باللغة اإلنجلیزیة. إذا رغب األطفال  
ً األكبر سنًا في مشاھدة األخبار ، ف  .حتى تتمكن من اإلجابة عن أي أسئلة شاھدھا سویا

 

 دث عنھ أمام األطفالفكر فیما تتح .4

  كل ما یقولھ اآلباء وسیستخلصون استنتاجاتھم الخاصة بناًء على  یستوعبونمن السھل أن تنسى أن األطفال 
. یجب على البالغین توخي الحذر بشأن ما یناقشونھ مع بعضھم البعض عندما یكون األطفال  ات المحادث  ھذه

حجر الصحي ، ویمیل األطفال إلى استخدام خیالھم لملء  في الجوار. من الصعب فھم كلمات مثل الوباء أو ال
 .الفجوات ، مما یجعلھم یقلقون بال داع 

 

 طمأنة األطفال   .5

  بعمل   البلدان في جمیع أنحاء العالم   تقوم یحتاج األطفال إلى سماع ما یجب القیام بھ للمساعدة ووقف الفیروس.  
، وھذا ھو السبب في إلغاء المدارس واألنشطة الالصفیة. ھناك اآلالف من  كل شيء لمنع انتشار الفیروس

األطباء والممرضات الممتازین الذین ھم على استعداد لرعایة أولئك الذین یمرضون. أخبر أطفالك أنك وبقیة  
 .األطفالب لعنایة ل م كل ما بوسعك ون تفعل   البالغین األشخاص 

 

 طفال المساھمة یمكن لأل .6

یتعامل األطفال مع المواقف الصعبة بشكل أفضل عندما یعرفون كیفیة المساھمة. تحدث عما یمكنھم فعلھ لمنع  
لسعال  حدث عند ای  ذي، وال  الرذاذ عبر    فیروس كورونا  ینتقلاإلصابة بالمرض وعدم نقل الفیروس لآلخرین.  

أغنیة   يبالصابون لمدة عشرین ثانیة. غن  سل یدیك ، من المھم أن تغى العدوىأو العطس. لتجنب الحصول عل 
ورقیة ورمیھا بعد ذلك. في حالة   محرمةعید میالد سعید مرتین لتمضیة الوقت! تذكر السعال أو العطس في 

ورقیة ، استخدم مرفقك. من الضروري البقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض. ال یقتصر  محرمة عدم توفر 
اآلخرین المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر. یجب على   مصلحة  بل على األمر على مصلحتك فقط ، 

 .البعض  نا لوقت إلظھار التضامن ورعایة بعضحان ا االن  الجمیع تكثیف جھودھم ، وكذلك األطفال.

 

 : المعھد النرویجي للصحة العامة أحدث المعلومات من على ابق على اطالع 
diseases/coronavirus/-https://www.fhi.no/en/id/infectious   

https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

