
On OK öelda, et "Me ei tea, aga me 
töötame selle kallal; või me ei tea, 

aga me mõtleme." Kasuta seda 
võimalusena, et oma lapse kohta 

midagi uut õppida!

Kõiki vastuseid 
mitte teada on OK

Palju lugusid liigub ringi

Mõned neist ei ole tõesed. Kasuta usaldusväärseid veebilehti, 
WHO ja UNICEF jagavad infot:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public ja https://

www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

Tee kindlaks, et su laps tunneb end hästi. 
Tuleta talle meelde, et sa hoolid temast ja et ta 
võib sinuga igal ajal rääkida. Peale seda tehke 
koos midagi lõbusat!

Lõpeta positiivse tooniga

6 COVID-19st rääkimine
COVID-19  nõuanded lapsevanematele

Ole valmis rääkima. Nad on tõenäoliselt juba midagi kuulnud. Vaikus ja saladused ei aita meie lapsi kaitsta. 
Ausus ja avatus aitavad. Mõtle sellele, kui palju nad aru võivad saada. Sina tead neid kõige paremini!

Ole avatud ja kuula
Lase oma lapsel vabalt rääkida. Küsi temalt avatud 
küsimusi, et teada saada, kui palju nad juba kuulnud on.

Ole aus
Alati vasta küsimustele tõeselt. Mõtle sellele, kui vana 
sinu laps on ja kui palju ta aru saab.

Ole toetav
Sinu laps võib hirmul või segaduses olla. Anna talle ruumi 
ja võimalust jagada, kuidas ta end tunneb ja anna talle 
teada, et sa oled tema jaoks olemas. 
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Parenting tips  
from WHO

Parenting tips  
from UNICEF

In worldwide 
languages EVIDENCE-BASE 

Kangelased, 
mitte kiusajad

Seleta, et COVID-19'l ei ole midagi pistmist 
sellega, kuidas nad välja näevad, kust nad pärit on 

või mis keelt nad räägivad. Rääkige oma lapsele, et 
me võime olla kaastundlikud inimeste suhtes, kes 

on haiged või kes haigete eest hoolitsevad. 

Otsi lugusid inimestest, kes töötavad selle nimel, 
et puhangut peatada ning kes haigete eest 

hoolitsevad.

Loe lisaks (inglise keeles):

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



