બાળકાેને 2019-nCoV ફાટી નીકળવા દર�મયાન
તણાવનાે સામનાે કરવામાં મદદ કરવી
બાળકાે તણાવના સમયે �વ�વધ રીતે પ્ર�ત�ક્રયા અાપી શકે છે જેમ કે (ઘરના
લાેકાેને) વધુ વળગવું, બેચેન થવું, બધાથી દૂર થઇ જવુ,ં ગુ�ે થઇ જવું, �ાકુળ
થઇ જવું, પલંગમાં પેશાબ થઇ જવાે વગેરે.
તમારા બાળકની પ્ર�ત�ક્રયાઅાેને સહાયક રીતે પ્ર�તસાદ અાપાે, તેમની �ચ�તાઅાે
સાંભળાે અને તેમને વધારે પ્રેમ કરાે અને વધુ �ાન અાપાે.
બાળકાેને મુશ્કે લ સમયમાં વય�ાેના પ્રેમની જરૂર હાેય છે . તેમને વધારે સમય
અને �ાન અાપાે.
તમારા બાળકાેને સાંભળવાનું, માયાથી વતર્વાનું અને તેમને ખાતરી અાપવાનું
ભૂલશાે નહ�.
જાે શ� હાેય તાે, બાળકાેને રમત રમવાની અને અારામ કરવાની તકાે અાપાે.

બાળકાેને તેમના માતા�પતા અને પ�રવારની નજીક રાખવાનાે પ્રયાસ કરાે અને
શ� હાેય �ાં સુધી બાળકાે અને તેમના સંભાળ અાપનારાઅાેને અલગ
પાડવાનું ટાળાે. જાે અલગ થાય (દા.ત. હાે��ટલમાં દાખલ થવાથી) તાે �નય�મત
સંપકર્ (દા.ત. ફાેન દ્વારા) રાખાે અને વારં વાર ખાતરી અાપાે.

શ� હાેય તેટલી �નય�મત �દનચયાર્ અને અનુસૂ�ચ જાળવાે અથવા નવા
વાતાવરણમાં નવી (�દનચયાર્) બનાવવા માટે મદદ કરાે કે જેમાં શાળા/ભણતર
તેમ જ સલામત રીતે રમવા અને અારામ કરવાનાે સમય પણ શામેલ હાેય.

જે બ�ું છે તેના �વશે ત�ાે પ્રદાન કરાે, હવે શું ચાલી રહ્યું છે તે સમજાવાે અને
તેઅાેને તેમની વયના અાધારે સમજી શકે તેવા શ�ાેમાં અા રાેગનાે ચેપ લાગવાનું
જાેખમ કે વી રીતે ઘટાડવું તે �વશે �� મા�હતી અાપાે.
અામાં અાગળ શું થઇ શકે છે તે �વશેની મા�હતી પણ ખાતરીદાયક રીતે અાપાે (દા.ત.
કુટં ુ બના સ� અને / અથવા બાળકને અ�� લાગે અને તે થાેડા સમય માટે
હાે��ટલમાં જઇ શકે છે કે જેથી ડાેકટરાે તેમને તંદુરસ્ત થવા માટે મદદ કરી શકે ).
Disclaimer: Translated into Gujarati by Dept. of Psychiatry, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi from “Helping children cope with stress during the
2019-nCoV outbreak, WHO 2020”. WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. In the event of any inconsistency between the English and
the translation, the original English version shall be the binding and authentic version.

