
 

 

ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ 

ΠΙΣΙ ΛΟΓΩ COVID-19 
 

Βαςιλικό Μϊτζιου-Μεγαπϊνου 
Καθηγότρια Παιδιατρικόσ Νοςηλευτικόσ Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ  

 

 Εύναι ςημαντικό να παραμϋνετε ενημερωμϋνοι ώςτε να μπορεύτε να απαντϊτε ςτισ 
ερωτόςεισ των παιδιών ςασ ςτο μϋτρο του δυνατού. 
 

 Πρϋπει να προςαρμόςετε την προςϋγγιςό ςασ ανϊλογα με την ηλικύα του παιδιού 
ςασ.  
 

 Οι ϋφηβοι, οι οπούοι πιθανότατα να ϋχουν περιςςότερη πληροφόρηςη ςχετικϊ με την 
επιδημύα από το διαδύκτυο και τουσ φύλουσ τουσ, χρειϊζονται μύα ειλικρινό ςυζότηςη.  

 Προςπαθόςτε να απαντόςετε ςε οποιεςδόποτε ςυγκεκριμϋνεσ ερωτόςεισ ϋχουν. 
 

 Εύναι φυςιολογικό να χρηςιμοποιούνται λϋξεισ όπωσ η αρρώςτια και ο θϊνατοσ, 
ωςτόςο καλύτερα να απενεργοποιόςετε τισ ειδόςεισ οι οπούεσ περιϋχουν τρομακτικϋσ 
εικόνεσ, ιδύωσ όταν ϋχετε μικρότερα παιδιϊ. 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΩΝ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΩΝ  ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

 Αποφύγετε υπερβολικϋσ υποςχϋςεισ, λαμβϊνοντασ υπόψη όλα τα ϊγνωςτα 
ςχετικϊ με την εκδόλωςη ϋωσ τώρα δεδομϋνα. Απλϊ πεύτε ςτα παιδιϊ ςασ πωσ θα 
κϊνουμε ό, τι χρειϊζεται για να εύμαςτε υγιεύσ. 
 

 Να επαναλαμβϊνετε πωσ οι γιατρού και οι νοςηλευτϋσ ςε όλο τον κόςμο 
εργϊζονται για να βρουν λύςεισ και φροντύζουν τουσ ανθρώπουσ που εύναι όδη 
ϊρρωςτοι. 
 

 Πρϋπει να τουσ υπενθυμύζετε τα πρϊγματα που μπορούν να κϊνουν μόνα τουσ για 
την αποφυγό τησ μετϊδοςησ του ιού, όπωσ το ςυχνό πλύςιμο των χεριών. 

 
 Να μιλϊτε ςυνϋχεια ςτα παιδιϊ ςασ και να τουσ λύνετε τισ απορύεσ. Αν ωςτόςο, 

παρατηρόςετε ότι τα παιδιϊ ςασ ανηςυχούν ςυνεχώσ και δυςκολεύονται να 
κοιμηθούν πιθανώσ να πρϋπει να απευθυνθεύτε ςε Ειδικούσ για επιπλϋον βοόθεια. 

 

 

 

 

Η ςυνεχιζόμενη πανδημύα του κοροναώου Covid-19 που ξεκύνηςε ςτη Wuhan 
τησ Κύνασ τον Δεκϋμβριο και πλόττει ολόκληρο τον κόςμο ϋχει προκαλϋςει 
πολλϊ ερωτόματα: Πόςο καιρό θα διαρκϋςει η πανδημύα; Μπορεύ να 
περιοριςτεύ; Οι επιςτόμονεσ θα βρουν θεραπεύα; 
Αυτϋσ οι ερωτόςεισ δεν ϋχουν ακόμη ςαφεύσ απαντόςεισ, καθιςτώντασ 
ακόμη πιο δύςκολη τη διαχεύριςη τησ απομόνωςησ (γνωςτό πλϋον ςε όλουσ 
ωσ «Μϋνουμε ςπύτι»).Αυτό η αβεβαιότητα, με τη ςειρϊ τησ, δημιουργεύ 
επιπλϋον δυςκολύεσ ςε πολλούσ γονεύσ οι οπούοι αναρωτιϋςτε τι πρϋπει να 
λϋτε ςτα παιδιϊ ςασ. Παρακϊτω θα βρεύτε μερικϋσ απλϋσ ςυμβουλϋσ για να 
διαχειριςτεύτε τα παιδιϊ ςασ κατϊ τη διϊρκεια τησ απομόνωςησ ςασ ςτο ςπύτι.  
 

 

https://time.com/5775821/us-citizens-wuhan-coronavirus-video/
https://time.com/5775821/us-citizens-wuhan-coronavirus-video/
https://time.com/5775821/us-citizens-wuhan-coronavirus-video/
https://time.com/5773735/coronavirus-outbreak-trajectory/
https://time.com/5774265/wuhan-china-virus-advances/
https://time.com/5774265/wuhan-china-virus-advances/
https://time.com/5774265/wuhan-china-virus-advances/
https://time.com/5775784/coronavirus-vaccine-research/


Διατηρώντασ το ςπύτι ςασ υγιϋσ  
 
Πλϋον, ςύμφωνα με ςαφεύσ οδηγύεσ των αρμόδιων Αρχών, «Μϋνουμε πύτι» όλοι μασ για 
να αποφύγουμε τη μετϊδοςη του ιού.  
Εύναι απόλυτα κατανοητό πωσ η διαβύωςη με τα μϋλη τησ οικογϋνειασ ςε περιοριςμϋνο 
χώρο για μεγϊλεσ χρονικϋσ περιόδουσ και η ςυνεχόσ πληροφόρηςη ςχετικϊ με την 
επιδημύα μπορεύ να οδηγόςει ςε πλόξη, ϊγχοσ, ανηςυχύα ακόμη και ςε πανικό.  Πρϋπει 
να δούμε όμωσ, αυτό την παραμονό ςτο ςπύτι ωσ μύα ευκαιρύα επικοινωνύασ με τα 
παιδιϊ μασ. Εςεύσ οι γονεύσ πρϋπει να παραμεύνετε η απαραύτητη πηγό υποςτόριξησ, 
βοηθώντασ όλα τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ ςασ να αιςθϊνονται αςφαλό, θετικϊ και να 
διατηρούν υγιό ψυχοςυναιςθηματικό κατϊςταςη. 
Ακολουθώντασ τισ παρακϊτω πϋντε ςυμβουλϋσ, μπορεύτε να μετατρϋψετε την επιδημύα 
COVID-19 ςε μια ευκαιρύα να ϋρθετε πιο κοντϊ με τα μϋλη τησ οικογϋνειϊ ςασ. 
 

 Καθιϋρωςη 
καθημερινών 
κοινών 
δραςτηριοτότων 
 

Διοργανώςτε μύα ό περιςςότερεσ οικογενειακϋσ δραςτηριότητεσ 
κϊθε μϋρα που να απαιτούν τη ςυμμετοχό όλων των μελών τησ 
οικογϋνειασ. Η διατόρηςη μιασ αρμονικόσ οικογενειακόσ 
ατμόςφαιρασ εύναι πρωταρχικό για τα μϋλη τησ οικογϋνειασ να 
αιςθϊνονται ςυναιςθηματικϊ αςφαλό. Εύναι ςημαντικό τα μϋλη τησ 
οικογϋνειασ να αλληλοώποςτηρύζονται και η ςυνεπόσ επικοινωνύα 
μεταξύ των μελών τησ οικογϋνειασ εύναι ϋνασ τρόποσ για τη μεύωςη 
του ςτρεσ κατϊ την περύοδο αυτό. 

 Προςαρμογό τησ 
επικοινωνύασ ςτην 
ηλικύα του παιδιού 
ςασ. 

Τπϊρχουν διϊφοροι τρόποι να βοηθόςουμε παιδιϊ διαφορετικών 
ηλικιών να κατανοόςουν αυτό που μασ ςυμβαύνει. 

 Παύξτε με το παιδύ 
ςασ.  
 

Εύναι ςημαντικό να βοηθόςετε τα παιδιϊ να δημιουργόςουν μια 
αιςιόδοξη ςτϊςη αυτό τη δύςκολη περύοδο. Σα παιχνύδια μεταξύ 
γονϋων-παιδιών μπορούν να αποτελϋςουν ϋναν αποτελεςματικό 
τρόπο ενύςχυςησ του δεςμού με τα παιδιϊ ςασ. Για παρϊδειγμα, 
μπορεύτε να κϊνετε γυμναςτικό μαζύ, να διαβϊςετε ιςτορύεσ, να 
παύξετε επιτραπϋζια παιχνύδια και ϊλλα που μπορούν να βοηθόςουν 
τα παιδιϊ ςασ να ανακουφιςτούν από το ϊγχοσ. Σο παιχνύδι μπορεύ 
επύςησ, να βελτιώςει την ικανότητα του παιδιού να ρυθμύζει τα 
ςυναιςθόματα. Μπορεύτε να βοηθόςετε τα παιδιϊ ςασ να 
αναγνωρύςουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ μϋςω τησ ζωγραφικόσ. 

 Ειδικϊ για εςϊσ 
τουσ πατϋρεσ, 
διαθϋςτε 
περιςςότερο χρόνο 
ςτα παιδιϊ ςασ.  
 

Οι πατϋρεσ διαδραματύζουν καθοριςτικό ρόλο ςτην ανατροφό των 
παιδιών και πρϋπει να αλληλεπιδρϊτε περιςςότερο με τα παιδιϊ ςασ 
αυτό τη δύςκολη περύοδο. Οι μελϋτεσ δεύχνουν ότι τα παιδιϊ των 
οπούων οι πατϋρεσ εμπλϋκονταν περιςςότερο ςτην ανατροφό εύχαν 
καλύτερη κοινωνικό προςαρμοςτικότητα και ψυχικό υγεύα. Κατϊ τη 
διϊρκεια αυτόσ τησ περιόδου, τα οικιακϊ καθόκοντα, όπωσ η 
προετοιμαςύα των γευμϊτων, ανόκουν και ςτουσ δύο γονεύσ. Οι 
πατϋρεσ πρϋπει να αναλϊβετε την πρωτοβουλύα να 
πραγματοποιεύτε καθημερινϋσ οικιακϋσ εργαςύεσ και να παύζετε με 
τα παιδιϊ ςασ. Σα παιδιϊ θα απολαύςουν την χαρούμενη 
οικογενειακό ατμόςφαιρα και θα νιώςουν ενδυναμωμϋνα. 

 Αξιοπούηςη τησ 
ςυμμετοχόσ των 
παιδιών.  
 
 

Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ δύςκολησ περιόδου, οι γονεύσ θα πρϋπει 
να δώςετε ςτα παιδιϊ ςασ περιςςότερη προςοχό. Ενθαρρύνετε τα 
να ςυμμετϋχουν ςε δουλειϋσ του ςπιτιού όςο μπορούν και να 
εμπλϋκονται ςτισ οικογενειακϋσ ςυζητόςεισ και αποφϊςεισ. Σα 
παιδιϊ μπορούν να ςυζητούν την καθημερινότητα του ςπιτιού, να 



 ςχεδιϊζουν τισ δικϋσ τουσ δραςτηριότητεσ και να διαχειρύζονται το 
χρόνο τουσ ςτο ςπύτι. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιϊ θα ϋχουν μια 
αύςθηςη ελϋγχου, που θα τουσ βοηθόςει να ξεπερϊςουν την 
αύςθηςη τησ αβεβαιότητασ. Πρόκειται επύςησ για μια ευκαιρύα για 
να μϊθουν τη διαχεύριςη του χρόνου και να βελτιώςουν τισ 
δεξιότητεσ προγραμματιςμού. 

 

Αςφϊλεια του παιδιού μϋςα ςτο ςπύτι  
Βαςικϊ ςημεύα 
 

 Η αςφϊλεια ςτο ςπύτι αφορϊ την εποπτεύα, τη δημιουργύα αςφαλούσ περιβϊλλοντοσ, 
καθώσ και τη διδαςκαλύα του παιδιού ςασ.  

  
 Μπορεύτε να κϊνετε πολλϊ για να αποφύγετε τα κοινϊ τραύματα ςτο ςπύτι όπωσ 

πτώςεισ, εγκαύματα, δηλητηρύαςη, πνιγμό και αςφυξύα. 
  
 Εϊν το παιδύ ςασ τραυματιςτεύ, εύναι ςημαντικό να γνωρύζετε Πρώτεσ Βοόθειεσ ώςτε να 

μπορεύτε να φροντύςετε το παιδύ ςασ μϋχρι να αναζητόςετε  εξειδικευμϋνη 
ιατρονοςηλευτικό βοόθεια. 
 

Προώθηςη τησ αςφϊλειασ των παιδιών ςτο ςπύτι 
 
Σο ςπύτι ςασ, παρόλο που εύναι φιλικό προσ τουσ ενόλικεσ, ϋχει πολλούσ πιθανούσ 
κινδύνουσ για ϋνα παιδύ. Μπορεύτε όμωσ, να κρατόςετε το παιδύ ςασ αςφαλϋσ 
ανακαλύπτοντασ τουσ κινδύνουσ και, ςτη ςυνϋχεια απομακρύνοντασ τουσ. 
Αλλϊ ακόμα κι αν νομύζετε ότι ϋχετε απομακρύνει όλουσ τουσ κινδύνουσ, η 
πραγματικότητα εύναι ότι τα παιδιϊ μπορούν απλϊ να πϋςουν και να τραυματιςτούν. 
Αυτόσ εύναι ο λόγοσ για τον οπούο η εποπτεύα εύναι ϋνα από τα κλειδιϊ για την αςφϊλεια 
των παιδιών ςτο ςπύτι. 
Επύςησ, καθώσ το παιδύ ςασ μεγαλώνει και μαθαύνει να ςκαρφαλώνει και να 
ανακαλύπτει νϋα πρϊγματα, πρϋπει να εύςτε ςε εγρόγορςη για νϋουσ κινδύνουσ. Ίςωσ 
χρειαςτεύ να αλλϊξετε το περιβϊλλον για να βεβαιωθεύτε ότι το ςπύτι ςασ παραμϋνει 
ϋνα αςφαλϋσ και δημιουργικό μϋροσ. 
ε ςυνδυαςμό με την εποπτεύα και το αςφαλϋσ περιβϊλλον, μπορεύτε επιπλϋον να 
βελτιώςετε την αςφϊλεια ςτο ςπύτι διδϊςκοντασ το παιδύ ςασ για το τι εύναι αςφαλϋσ 
και τι δεν εύναι. 
 

υμβουλό: Εϊν τα παιδιϊ ϋχουν ςυγκεκριμϋνο δημιουργικό χώρο για να παύξουν και να 
εξερευνόςουν με πολλϊ ενδιαφϋροντα πρϊγματα να κϊνουν και να δουν, εύναι λιγότερο 
πιθανό να εξερευνόςουν ϊλλουσ χώρουσ του ςπιτιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Παρϊγοντεσ κινδύνου  
 
Οικύα 
 

Παιδύ 
 

Γονεύσ 
 

 «Εχθρικό» οικιακό 
περιβϊλλον 

 Έλλειψη μϋτρων 
αςφαλεύασ & 
πρόληψησ 
ατυχημϊτων 

 

 Μειωμϋνη αντύληψη του κινδύνου 
 Αυξημϋνη περιϋργεια 
 Καθυςτερημϋνη ανϊπτυξη τησ 

αδρόσ κινητικότητασ 
 Ανυπακοό 
 Αύςθημα «περιπϋτειασ» 

 

 Άγνοια κινδύνου 
 Έλλειψη γνώςεων 

ςχετικϊ με την πρόληψη 
των ατυχημϊτων 

 Μειωμϋνη επύβλεψη 
παιδιών 

 Έλλειψη ςχεδύου 
διαφυγόσ 

 
 

Αποτροπό πτώςεων ςτο ςπύτι 
Οι πτώςεισ  εύναι η  ςυνηθϋςτερη αιτύα τραυματιςμών και επιςκϋψεων ςτα 
νοςοκομεύα ςε όλεσ τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ. 
Για να διατηρόςετε το παιδύ ςασ αςφαλϋσ πρϋπει να γνωρύζετε τι μπορεύ να πετύχει 
ανϊλογα με το αναπτυξιακό του ςτϊδιο ώςτε να λαμβϊνετε τισ απαραύτητεσ 
προφυλϊξεισ ςτο ςπύτι ςασ. Για παρϊδειγμα: 

 Όταν το παιδύ ςασ ξεκινϊει να μπουςουλϊει, τοποθετόςτε προςτατευτικϊ  κϊγκελα ςε 
ειςόδουσ, ςκϊλεσ και μπαλκόνια. Να εποπτεύετε ΠΑΝΣΑ το παιδύ ςασ ςτισ ςκϊλεσ και τα 
μπαλκόνια. 

 Όταν το παιδύ ςασ ξεκινόςει να ςκαρφαλώνει, ΚΛΕΙΔΩΣΕ τα παρϊθυρα - ειδικϊ τα 
παρϊθυρα του πϊνω ορόφου αν εύναι μεζονϋτα - περιορύςτε τα ανούγματα των 
παραθύρων ό προςτατεύςτε τα με ςταθερϊ προςαρμοςμϋνα προςτατευτικϊ 
κϊγκελα. Αυτό θα ςταματόςει το παιδύ ςασ να ςκαρφαλώςει και να πϋςει. 

 Αφόςτε το φωτιςμό του δωματύου τη νύχτα ό χρηςιμοποιόςτε τα φώτα με αιςθητόρεσ 
για να διευκολύνετε τα μεγαλύτερα παιδιϊ να φτϊςουν ςτην τουαλϋτα χωρύσ να 
ςκοντϊψουν. 
 
υμβουλό: Μην αφόνετε τα μωρϊ αφύλακτα ςε υπερυψωμϋνεσ επιφϊνειεσ, όπωσ 

αλλαξιϋρεσ, καναπϋδεσ και κρεβϊτια. Σα μωρϊ μπορεύ να μετακινηθούν και να πϋςουν. 

 

Εγκαύματα 
Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, κρατόςτε τα παιδιϊ μακριϊ από καυτϊ υγρϊ και ζεςτϋσ 
επιφϊνειεσ.  
Κρατόςτε μακριϊ τα παιδιϊ ςασ από αντικεύμενα και ςυςκευϋσ που αποτελούν κύνδυνο 
όπωσ ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ, ηλεκτρικό κουζύνα, φούρνο μικροκυμϊτων, βραςτόρα, 
καφετιϋρα, ηλεκτρικϋσ και μη ςόμπεσ κ.α. 
Σα ζεςτϊ ροφόματα και τα πολύ-ζεςτϊ λουτρϊ εύναι οι ςυχνότερεσ αιτύεσ 
εγκαυμϊτων  ςε βρϋφη και παιδιϊ: 

Οδηγύεσ 
 Κρατόςτε ζεςτϊ ροφόματα μακριϊ από τα παιδιϊ. 
 ΠΟΣΕ το παιδύ μόνο του ςτο μπϊνιο. Επιβλϋψτε τα μωρϊ και τα παιδιϊ καθόλη τη 

διϊρκεια του μπϊνιου. 
 Μην επιτρϋπετε ςτα παιδιϊ να παύζουν με ςπύρτα και αναπτόρεσ. 
 Ντύνετε τα παιδιϊ με βαμβακερϊ ρούχα και μεγϋθη ανϊλογα με την ηλικύα τουσ.  
 Σα νϊιλον, ζϋρςεώ φαρδιϊ ρούχα αρπϊζουν εύκολα φωτιϊ από οποιαδόποτε εςτύα 

θερμότητασ. 
 Μην ανϊβετε ψηςταριϊ με εύφλεκτα υγρϊ(π.χ. οινόπνευμα). 

https://raisingchildren.net.au/toddlers/safety/burns-scalds-fire/burns-prevention
https://raisingchildren.net.au/toddlers/safety/burns-scalds-fire/scalds-prevention


 υντηρεύτε ςωςτϊ τισ ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ. 
 Μην αφόνετε ςτο ςπύτι μικρϊ παιδιϊ χωρύσ επιτόρηςη. 

 
Πρώτεσ Βοόθειεσ ςτον τόπο του εγκαύματοσ 
 Έκπλυςη με ϊφθονο χλιαρό νερό 
 Περιτύλιξη με καθαρό ύφαςμα 
 Μεταφορϊ ςε νοςοκομεύο 
 
 
υμβουλό: Εκτυπώςτε και τοποθετεύςτε τισ οδηγύεσ πρόληψησ και ϊμεςησ 

αντιμετώπιςησ για εγκαύματα ςε ςημεύο με εύκολη πρόςβαςη για περιπτώςεισ 

ϋκτακτησ ανϊγκησ. 

 

 

Δηλητηρύαςη 
Η δηλητηρύαςη  εύναι μύα από τισ κύριεσ αιτύεσ ατυχόματοσ ςε παιδιϊ κϊτω των πϋντε 
ετών. Σα ςυχνότερα αύτια πρόκληςησ δηλητηρύαςησ εύναι τα  οικιακϊ 
απορρυπαντικϊ  και τα φϊρμακα. 
Μπορεύτε να κϊνετε αςφαλϋςτερο το περιβϊλλον του παιδιού ςασ με: 
 Σοποθϋτηςη όλων των επικύνδυνων ςκευαςμϊτων ςε αςφαλϋσ μϋροσ. 
 Φρόςη ευδιϊκριτων ετικετών που να αναγρϊφεται το περιεχόμενο. 
 Όλα τα φϊρμακα να εύναι κλειδωμϋνα. 
 Έλεγχοσ ΠΑΝΣΑ τησ ημερομηνύασ λόξησ. 
 Να ϋχετε γραμμϋνο ςε ευκρινϋσ ςημεύο τον αριθμό του κϋντρου δηλητηριϊςεων 

(210-7793777). 
 

https://raisingchildren.net.au/toddlers/safety/poisons/preventing-poisoning
https://raisingchildren.net.au/toddlers/safety/poisons/medicines-that-can-poison

