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مدیریت استرس کودکان  در 

 دوره شیوع کرونا

 

 

ّوچٌیي اطالعاتی سا دس هَسد آًچِ وِ هوىي 

است سخ دّذ با اطویٌاى بخطی بِ اٍ بذّیدذ  

) بِ عٌَاى هثال هوىي اسدت کده ع دَ         

خاًَادُ کا وَدن حال خَبی ًذاضتِ باضٌذ ٍ   

هجبَس ضًَذ بشای هذتی بِ بدیدوداسسدتداى      

 هشاجعِ وٌٌذ تا پضضىاى بِ آًْا ووه وٌٌذ(  

ٍ  0404،  191ّای تلفٌی    ساهاًِ

پاسخگَی سؤاالت ضوا دس هَسد    01009009

 بیواسی وشًٍا ّستٌذ.

 هٌبع: 

 سازمان بهداشت جهانی

ًحَُ ضستي دست ّا، صهاى ضستي دست )لبل 

اص غزاخَسدى، پس اص دست ضَکی، پس اص 

دست صدى بِ ٍساکل باصی(، ًحَُ استفادُ اص 

دستوال دس حیي عطسِ ٍ سشفِ، خَدداسی اص 

لوس ٍساکل دکگشاى ٍ ساکش هسائل بْذاضتی سا 

 بِ وَدواى خَد آهَصش دّیذ. 

دٌّذ، سعی  وَدواى ضوا سا الگَی خَد لشاس هی

وٌیذ خَدتاى هسائل بْذاضتی خصَصا بْذاضت 

 دست سا سعاکت وٌیذ.
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کودکان چگونه استرس خود را نشان 
 دهند؟ می

 وَدواى هوىي است بِ سٍش ّای هختلفی بِ  

 ّاکی هاًٌذ استشس ٍاوٌص ًطاى دٌّذ، ٍاوٌص

عصباًی ضذى، بیطتش چسبیذى بدِ ٍالدذکدي،      

ًگشاى بَدى، بی لشاسی، سد وشدى ٍ پدس صدى،    

 ضب ادساسی  

وَدواى دس هَلعیت ّای دضَاس بِ عطك ٍ 

عاللِ بضسگساالى ًیاص داسًذ. بشای آًْا ٍلت ٍ 

 تَجِ بیطتشی اختصاظ دّیذ. 

بِ فشصًذاى خَد گَش وٌیذ با هْشباًی صحبت  

 وٌیذ ٍ بِ آًْا اطویٌاى خاطش بذّیذ.

دس صَست اهىاى فشصت ّاکی بشای باصی  

 وَدن خلك وٌیذ. 

سعی وٌیذ فشصًذاى سا دس وٌاس ٍالذکي ٍ خاًدَادُ  

خَد ًگِ داسکذ ٍ اص جدذاکدی فدشصًدذاى ٍ               

 سشپشستاًطاى تا حذ اهىاى خَدداسی وٌیذ. 

دس صَست بشٍص جذاکی  ) بِ عٌَاى هثال بستشی  

دس بیواسستاى( اص فشاّن وشدى تواس هدٌد دن       

) هثال اص طشکك تلفي ( ٍ دلگشهی ٍ اطدودیدٌداى       

 بخطی غافل ًطَکذ.

تا حذ اهىاى بشًاهِ ّا ی هعوَل  لبل سا اداهدِ    

دّیذ کا هَاسد جذکذی دس که هحدیدج جدذکدذ       

 داضتِ باضیذ.

حمیمت سا دس هَسد آًچِ اتفاق افدتدادُ اسدت        

بگَکیذ، تَضیح دّیذ وِ اوٌَى ٍضعیت چگًَدِ  

است ٍ دس هَسد ًحَُ واّص خطش ابتالی آًْا بِ 

اکي بیواسی با ولواتی وِ هی تَاًٌذ بستدِ بدِ     

 رٌّطاى دسن وٌٌذ اطالعات ٍاضح بذّیذ.

 

 

 

 

 

 

 ّوَطي گشاهی؛ سالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         

اسک.   پیطگیشی اص ابتال بِ ٍکشٍس وشًٍا   
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 


