
KËSHILLA PËR PRINDËRIT 

 SI TË FLISNI ME FËMIJËT PËR VIRUSIN COVID-19? 

 

Të dashur prindër! 

E dimë që ditët e qëndrimit në shtëpi kanë sfida dhe vështirësi. Prandaj, ne ju inkurajojmë dhe ju 

mbështesim maksimalisht gjatë këtyre ditëve. Shpresojmë që ta shfrytëzoni pozitivisht kohën për të 

qëndruar të sigurt dhe pranë njëri-tjetrit.  

Një nga gjërat që ju është dashur të bëni këto ditë është të sqaroni fëmijët tuaj pse po qëndroni në 

shtëpi, pse ata nuk po kthehen në çerdhe, në kopsht apo në shkollë. Përveç kësaj, fëmijët i dëgjojnë 

bisedat tuaja dhe mund të përjetojnë frikë, ankth dhe pasiguri.  Ndaj, ju duhet të luani një rol të 

rëndësishëm për t’i ndihmuar fëmijët tuaj të ndihen më të sigurt emocionalisht në shtëpi.  Ne kemi 

përgatitur disa këshilla për t’ju ndihmuar të bisedoni me fëmijët rreth virusit COVID19.  

 

1. Kuptoni rëndësinë e informimit të fëmijës suaj  

Fëmijët tuaj, sado të vegjël të jenë, kanë dëgjuar për virusin ose kanë ndjerë që rutina familjare nuk 

është më e njëjtë. Ndaj, juve do ju duhet t’u shpjegoni në përputhje me moshën e tij, përse po qëndroni 

në shtëpi dhe shumë pyetje që ata mund të kenë. Informimi dhe bisedat janë shumë më mirë sesa 

heshtja apo shmangia e bisedave. Fëmijët ndihen më të qetë dhe të mbrojtur nëse shohin se prindërit 

janë aty për t’u shpjeguar çdo situatë të re apo të panjohur.  

2. Jepni informacione të qarta dhe të shkurtra  

Fillimisht, pyeteni fëmijën se çfarë di tashmë për COVID-19 ose çfarë ka dëgjuar nga të tjerët. Nëse 

fëmija është i qetë, mund ta informoni shkurt në përputhje me moshën dhe zhvillimin e tij. P.sh., fëmija 

juaj mund t’ju ketë parë juve ose njerëz të tjerë me maskë dhe natyrshëm mund të pyesë “Çfarë është 

kjo”, “Përse duhet kjo”, pyetje të cilave do t’i përgjigjeni. Mund t’i thoni “Kjo është një maskë që 

mami/babi/njerëzit e vënë për të mbuluar hundën dhe gojën për t’u mbrojtur nga virusi”. E kur fëmija të 

pyesë “çfarë është virusi”, ju do e sqaroni duke i treguar që është një gjallesë shumë e vogël, që nuk 

shihet me sy dhe mund ta ilustroni me vjershën “Viruset janë të vogla, me sy s’i shohim dot, i sheh 

xhaxhi doktori, vetëm me mikroskop” dhe me pamje nga librat ose nga interneti. Nëse fëmija ndien 

shqetësim, qëndroni më gjatë me të dhe adresojini të gjitha pyetjet që mund të ketë me qetësi dhe pa 

shfaqur frikë dhe pasiguri.  

3. Pranoni ndjenjat e fëmijës pa e gjykuar atë 

Pranoni që fëmija juaj është i frikësuar apo i shqetësuar. Mos nënvlerësoni dhe mos gjykoni ndjenjat e 

tij! Jepini të kuptojë që sido që të ndihet, është normale dhe e pranueshme. P.sh., është normale të 

ndiesh frikë nga virusi, pasi ai mund të hyjë në trupin e njeriut dhe ta sëmurë atë. Ama ju si të rritur jeni 



aty për t’i pranuar dhe mbajtur këto ndjenja dhe për t’i mësuar fëmijës si t’i ndryshojë ato, përmes 

bisedave siguruese, lojërave dhe aktiviteteve që i pëlqejnë. 

4. Ofrojini fëmijës siguri 

Përtej të kuptuarit të ndjenjave të tij, sigurojeni fëmijën se sidoqoftë, ju jeni bashkë, një skuadër dhe po 

tregoheni shumë të kujdesshëm për ta mbajtur sa më larg virusin. Sigurojeni se jeni pranë tij, jeni aty për 

ta mbrojtur dhe për ta qetësuar sa herë të ketë nevojë. “Mami dhe babi janë me ty, ne po qëndrojmë në 

shtëpi, ne jemi të sigurt, ne po kujdesemi shumë, po lajmë duart, po ndjekim rregullat. Këto na 

ndihmojnë ta jemi të pastër dhe ta mbajmë virusin larg shtëpisë sonë”.  

5. Mos i shmangni pyetjet e fëmijës suaj 

Përgatituni që ata të kenë pyetje dhe jini i gatshëm për t’u përgjigjur. Mos kini frikë të diskutoni! Fëmijët 

qetësohen kur dëgjojnë shpjegimet tuaja. E kundërta është e vërtetë. Nëse ju heshtni, shmangni bisedat 

dhe nuk flisni për situatën, fëmijët mund të ndiejnë më tepër frikë. Mos mendoni se fëmija është 

“shumë i vogël dhe nuk kupton”. Jepuni fëmijëve informacione të shkurtra, të sakta dhe pozitive. Nëse 

ka gjëra që nuk i dini – dhe kjo është mëse normale – kërkoni së bashku në internet, video të posaçme 

për fëmijët.  

6. Bisedoni për gjëra të ndryshme, jo vetëm për virusin   

Pavarësisht se bisedat dhe pyetjet për virusin mund të jenë të shpeshta, është me rëndësi që të ruani 

një ekuilibër. Pasi të jepni përgjigje të qarta për pyetjet e fëmijëve, rikthejuni një bisede mbi një film, një 

libër, mësimet, një udhëtim që keni bërë, etj. Bisedat për çështje interesante dhe pozitive janë 

gjithmonë një kundërpeshë e bisedave më delikate për koronavirusin.  

7. Flisni për rregullat e higjienës dhe praktikojini ato së bashku 

Përsëri, në përputhje me moshën dhe zhvillimin e fëmijës suaj, juve do ju duhet të shpjegoni rregullat e 

higjienës: Lajmë duart, teshtijmë dhe vëmë dorën para hundës, fshijmë hundën me farcoletë dhe e 

hedhim te koshi, etj. Për fëmijët 0-2 vjeç, do ju duhet ta bëni ju larjen dhe pastrimin. Fëmijët 

parashkollorë, sërish mund të kenë nevojë për ndihmën tuaj, ndërsa fëmijët më të rritur, mund ta bëjnë 

vetë pastrimin. Bëjeni pastrimin sa më të këndshëm dhe përforconi zbatimin e rregullave në shtëpi me 

përgëzime dhe aktivitete të preferuara.    

 

INFORMACIONI DUHET TË JEPET NË PËRPUTHJE ME GRUPMOSHËN E FËMIJËS  

Aftësia e fëmijës për të kuptuar informacione për virusin COVID19 është e pakët te fëmijët më të vegjël 

se 3 vjeç. Ata mund të kuptojnë përmes vizatimeve, ilustrimeve dhe gjërave sa më konkrete. P.sh., 

fëmijët mund të njohin shenjat e gripit të zakonshëm (kolla, temperatura, lodhja e trupit) dhe faktin që 

nëse sëmuren do shkojnë te mjeku dhe do marrin ilaçe/ do bëjnë gjilpëra. Fëmijët 3-4 vjeçarë e kuptojnë 



këtë dhe atyre mund t’ju bëhet një krahasim me simptomat e gripit.  Larjen e duarve mund ta bëni duke 

kënduar një këngë që fëmijët e kanë përzemër.  

Për fëmijët parashkollorë (3-6 vjeç) mund të përdorim shpjegime më të gjata dhe t’u themi: “Ka një virus 

që po i sëmur njerëzit. Ne e dimë mënyrën më të mirë për të qenë të shëndetshëm, duke i larë duart 

tona dhe duke dëgjuar atë që na këshillojnë mjekët”.  

Ndërsa fëmijët e moshës shkollore kanë aftësi më komplekse të menduari dhe me ta mund të bëhen 

biseda më të thella për virusin dhe rregullat e higjienës. Atyre mund t’u shpjegoni se virusi COVID19 

jeton në sipërfaqe të gjërave që ne prekim, ndaj është shumë e rëndësishme t’i lajmë duart, të mos i 

fusim në gojë/ hundë dhe të mos prekim sytë, pasi virusi kështu hyn në trupin tonë. Ne duhet të bëjmë 

kujdes për veten tonë, por edhe shumë kujdes për nënën dhe gjyshin, që janë më të vjetër dhe mund të 

sëmuren më shpejt.  

 


