
Psichologo rekomendacijos kaip elgtis karantino metu 

Pasaulyje sparčiai plintantis COVID-19 virusas pakoregavo mūsų gyvenimo įpročius, bei 

psichologinę emocinę būseną. Neabejotina, taip plačiai aptarinėjama tema vis labiau pažįstama 

tampa ir vaikams. Tikėtina, jog absoliuti dauguma vaikų jau girdėjo apie COVID-19 virusą.  

Paskelbto karantino metu, siekiant prisitaikyti prie  naujos situacijos šalyje bei pasikeitusių 

aplinkybių namų aplinkoje, natūralu, kad gali padaugėti nežinomybės, nerimo, įtampos, Būnant 

namuose su vaikais, tėvams gali kilti įvairiausių klausimų, pavyzdžiui, kaip kalbėti su vaikais apie 

koronavirusą, kaip kokybiškai leisti laiką kartu ir kt.. 

 Rekomenduotina tėvams:  

-  Pirmiausia apsaugoti vaikus nuo klaidingos informacijos ir netinkamo jos interpretavimo. 

Kalbant su vaikais svarbu aiški ir tik tikra informacija. Tėvams geriausia pasirinkti laiką, kada jie 

kartu su vaikais žiūri naujienas ar ieško informacijos internete ir gali pasikalbėti apie esamą 

situaciją. Taip galima jiems realistiškiau paaiškinti susiklosčiusią padėtį, nukreipti dėmesį į 

pozityvius dalykus. Papasakokite vaikams, kas yra COVID-19 virusas, kaip juo galima užsikrėsti ir 

kokios yra apsisaugojimo priemonės. 

-Svarbu, kad vaikai jaustųsi saugūs, dėl to jie turi elgtis taip kaip pridera jų amžiui: žaisti, kalbėti 

apie juokingus dalykus, mokytis kažko naujo. Taip pat svarbu, kad jie nematytų savo mamos ar 

tėčio išgąsčio. Vaikai turi būti su suaugusiais, kurie tinkamai reiškia jausmus ir sugeba save 

kontroliuoti netgi stresinėje situacijoje.  

- Pasistenkite elgtis nuosekliai, nes vaikai labai pastebi neatitikimus. Pavyzdžiui, jei sakote „nėra 

ko bijoti“, bet telefonu kalbatės su giminėmis ar draugais, vaikui girdint, ir rodote didelį nerimą, 

vartojate stresą keliančias frazes, vaikas gali suglumti ir nežinoti, kuo jam tikėti.  O pasitikėjimas – 

svarbiausias dalykas, skatinantis vaiką jaustis saugiai.  

- Sudarykite vaikui galimybę klausti apie viską, kas jam rūpi ir nuoširdžiai atsakykite į visus 

klausimus. Prisiminkite, kad atsakymų vengimas gali padidinti jo nerimą. 

Jei nerimaujate, ar žinosite kaip tinkamai atsakyti į vaikui kylančius klausimus – galite pirmiausia 

juos išklausyti ir pažadėti su atsakymais sugrįžti netrukus. Svarbiausia, kalbėkitės ramiai, užtikrintai 

ir su kuo neutralesnėmis emocijomis.  

- Susidėliokite karantino dienotvarkę. Pasikeitusi kasdienybė, kels mažiau streso, jeigu 

susidėliosite karantino dienotvarkę. Sutarkite, kada kelsitės ir pusryčiausite, Kartu pietaukite ir 

vakarieniaukite, taip pat skirkite laiko tvarkymuisi, bendrai šeimos veiklai. 

Svarbu užtikrinti stabilų vaikų dienos režimą,  pasirūpinti, kad jie sistemingai tęstų mokymosi 

veiklą, padėtų jums namų ruošoje ir turėtų pakankamai laiko aktyviems žaidimams, mėgstamai 

veiklai, buvimui gryname ore (pagal galimybes) bei visaverčiam miegui. 

 -Kai sunku nusiraminti ar kyla klausimų, kaip pasikalbėti su vaikais apie šiandieninę situaciją, 

kaip brėžti ribas, susitarti dėl naujų taisyklių ir kitų klausimų apie vaikų auklėjimą bei savijautą, 

paskambinkite į „Tėvų liniją“ numeriu 8 800 900 12. Darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val. 

nemokamai bei anonimiškai. 

 



Jaunesnio mokyklinio amžiaus ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtas Manuela Molina 

knygele paremtas filmukas, kuris paprastai papasakoja apie virusą: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2318890765074306 

Naudingos papildomos informacijos galite sužinoti ir pasižiūrėję nemokamamą seminarą  "Kaip 

bendrauti su vaiku sudėtingų situacijų metu? Tiesioginė nuoroda į seminarą (atidarę nuorodą, paslinkite 

rodyklę iki 30-os  minutės, tuomet aktyvuojasi vaizdas ir garsas): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9CXch8XxPNs  

. 

Rekomendacijos suaugusiųjų psichinei sveikatai palaikyti: 

 -Rinkitės oficialius informacijos šaltinius. Kylant baimei ir iracionalumui, labai svarbu pasirūpinti 

savimi ir kiek įmanoma sumažinti susidūrimą su netinkamais, nepatikimais informacijos šaltiniais, 

netikromis naujienomis, nes jie tik toliau klaidingai maitina mūsų baimę. 

- Pasirinkite du momentus per dieną, kada tikrinsite naujienas, ir labai aiškiai apsibrėžkite, kokius 

informacijos šaltinius skaitysite. 

- Laikykitės sveikatos priežiūros ir higienos reikalavimų, plaukitės rankas muilu. 

- Nekeiskite savo rutinos. Kylant panikai svarbu laikytis to, kas tikra, žinoma, nuspėjama. Tęskite 

savo darbus ir laikykitės kasdienių įpročių tiek, kiek tik galite. 

- Pakankamai ilsėkitės. Užsiimkite veiklomis, kurios padeda atsipalaiduoti: joga, autogeninėmis 

treniruotėmis, skaitymu, augalų priežiūra ir pan. 

-  Reguliariai maitinkites, tačiau nepersivalgykite. Natūralu, kad būnant namuose, norisi dažniau 

užkandžiauti.  

-Kalbėkitės ir leiskite produktyviai laiką su šeima, bendraukite su draugais virtualioje erdvėje ir 

kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis. 

- Savo nerimu, kylančiais jausmais dalinkitės su tais, kuriais pasitikite, tačiau negyvenkite vien  

nerimu. 

- Kylant stipriam nerimui, kreipkitės į psichikos sveikatos specialistus ir užsirašykite į nuotolinę 

konsultaciją. 

- Svarbu: Darbą pradėjo Nacionalinis savanorių koordinavimo centras, nemokamas 

numeris 1827., kuris padės gyventojams spręsti problemas, kilusias dėl koronaviruso 

(COVID-19) paskelbto karantino. Savanorių koordinavimo centras nukreips prašančiuosius 

pagalbos bei galinčiuosius padėti į atitinkamas institucijas ar asmenis. 

 

Linkiu visiems sveikatos, ramybės savyje, pakantumo vieni kitiems bei prasmingai leisti laiką su 

savo šeimomis 
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