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 "שגרת קורונה"כיצד להתמודד עם 

 ?מה חשוב לדעת כאשר מתגלה חולה מאומת

 

עברנו משהיה מלאה בבתים . בצל הקורונה  "שגרה"ל כולנו נמצאים בתוך התקופה המבלבלת הזאת של חזרה הדרגתית

חנויות ולאחרונה גם מקומות נפתחו . ולאחר מכן בפתיחה מלאה " קפסולות"ראשית במתכונת  ,בתי ספרה של גנים ופתיחל

מופיעים מקרים של חולים מאומתים  ....הקורונה לא פרשה ונעלמה לה, כפי שניתן היה לצפות שיקרה. מסעדותו בילוי

הדבר מעלה רגשות של חשש דאגה . מניעתייםובהתאם נדרשים שינויים במסגרות וסגירה זמנית שלהן תוך נקיטת צעדים 

 .ואי ודאות

 ? ניתן לעשות בכדי להתמודד עם קושי זה ולסייע לנו ולקרובים לנו מה 

. סיכוי שנפגוש אנשים שבדיעבד יבדקו ויתגלו כחולי קורונה קייםנה ורה בימי קורגבחזרה לש -מפגש עם חולה מאומת

במקרים אלו חשוב לקבל מידע  . תסכול ודאגה, עשויה לעורר לחץ וחרדה עם חולה מאומתאין ספק כי הידיעה על מפגש 

אורכו ,  הבידוד הביתי הוא לרוב מניעתי. עדכני ולעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות לגבי הצורך בבדיקה ובבידוד ביתי

חשוב , עורר חרדהעשויה להמילה בידוד . עשוי להשתנות בהתאם למידע שבידי משרד הבריאות ולתוצאת הבדיקה האישית

 !הדגישו כי בידוד אין משמעותו בדידות -עם מי יוכלו להיות והיכן, להסביר לילדים ברוגע מה המשמעות של בידוד ביתי

הילדים אינם מפתחים תסמינים קשים ואינם זקוקים  ם המוחלט שלחשוב לתת מידע על תסמיני המגיפה ולהדגיש כי רוב

 . הילדים לשמירה על קשרים חברתיים באמצעים מקווניםעודדו את . להתערבות רפואית

 

חשוב להסביר לילד את . ההכנה מסייעת להגברת תחושת השליטה ולהפחתת רמת החרדה -הכנת ילדים לבדיקת קורונה

מומלץ )מראה שעלול להבהיל , ציינו כי איש המקצוע ילבש חליפת מגן לבנה ומסכה. בהתאם לגילו, תהליך הבדיקה

שתפו מי . הדבר עלול להיות לא נעים אך יעבור במהרה, לחלל הפה והאף( מטוש)הסבירו שיוכנס מקלון (. ונהלהראות תמ

ובדקו מה יכול , תנו מקום למגוון של רגשות. הקשיבו לשאלות ולדאגות שהילד מעלה וענו בצורה כנה, ילווה אותו לבדיקה

 .   העבירו מסר של תקווה, הכילו את תחושת אי הוודאות, תחההמתנה לתוצאות הבדיקה גם היא יכולה לעורר מ. לסייע לו

משפחות , מגפת הקורונה מזמנת מצבים שבהם אוכלוסיות ומגזרים שונים -היו ערניים לתופעות של האשמת הקורבן 

אף , ישנה נטייה טבעית כשקורה משהו רע לחפש אשמים. וילדים מוצאים את עצמם מותקפים ומואשמים בהפצת המחלה

הינו תמיכה , לצד ההיבט הרפואי ,הדבר החשוב ביותר להחלמה .לא בוחר להיות חולה ובוודאי לא להדביק אחרים אחד

דבר העלול לגרום נזק נפשי  -וכיוצא בזהשיימינג , חשוב למנוע ולהפסיק כל שיח שיש בו האשמת הקורבן . חברתית

 . ח"החינוכי או ישירות את השפבמקרה ומגיע אליכם מידע על כך עדכנו בהקדם את הצוות . רב
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. חשוב לחפש איים של ודאות המהווים עוגן עבורנו, במצבי אי ודאות -איים של ודאותמציאת 

מסייעים לנו  כל אלו ואחרים ,בקהילה, עדובו, בעבודההתפקיד שלנו ....כילדים של, יםאחכ, כהוריםלמשל התפקיד שלנו 

ובדאגות  הקורונה גיףלפעילויות יומיומיות המאפשרות עשייה ולא רק עיסוק בננו ולכוון אותם ילהחזיר שליטה לחי

 . לאיי משמעות ולרגעים בהם אתם יכולים להתמלא, דאגו לעוגנים שלכם. הקשורות אליו

 

אנשים . שיגרת הקורונה המתמשכת אשר אין לה נקודת סיום ברורה משפיעה על הורים וילדים כאחד -"אקטיביות ויזימה"

, לעבודה/ ירידה במוטיבציה ללמידה, קיימת עלייה במצבי קונפליקט ובתחושת הכעס, חשים סימני עייפות ושחיקה רבים

יחד עם זאת חשוב לשים לב לעוצמת הקשיים , אלו תופעות נורמליות למצב של חירום מתמשך. סימני עצבות ודאגה

במצבים . שבו אנשים מתכנסים בתוך עצמם ובתוך ביתםהקורונה וההנחיות לריחוק חברתי הביאו לעיתים  למצב . ולהיקפם

לכל אדם ישנם .  אלו אנשים וילדים זקוקים יותר מתמיד לפעולה אקטיבית ולהושטת יד על מנת לסייע להם לצאת מהמצב

, תמכו והציעו עזרה, גלו חמלה. לעיתים צריך לסייע לאדם לחזור לכוחותיו, גורמי חוסן המסייעים לו לתפקד במצבי לחץ

 . הפנו לעזרה במקרה הצורך, בדקו באופן יזום מה יסייע

 

מאוד קשה לנו כמבוגרים לעמוד מול הילדים כשאין לנו תשובה לשאלה הכל כך ... אכן שאלת השאלות – ?ומתי זה יגמר

 חשיבה חיובית מקדמת בריאות -"יש"חשוב לאמץ גישה אופטימיות ולבחור להסתכל על ה .המטרידה את כולנו, חשובה

 ? ראו מה נרצה שיישא? מה אנחנו לוקחים מהתקופה הזו: ניתן לכוון את ההתבוננות לשאלות כמו. נפשית

הנאה , הורדת הקצב, זמן למשפחה הגרעינית, שמירה על מרחב אישי, לחכות בסבלנות בתור, מחויבות הדדית: למשל

הידיעה שאנשים רבים עסוקים , ולטפל בחולים היכולת בישראל להתמודד עם הנגיף.. מהדברים הקטנים הקרובים לנו ועוד

 . בלמצוא תרופה וחיסון למחלה אכן מאפשרים לבחור במבט חיובי ולהתחבר לכוחות

 .054-7934455 –טל שר בכל שאלה והתלבטות אתם מוזמנים לפנות לפסיכולוג המסגרת. 

 .0779802704  - בטלפון -לוגי החינוכיניתן לפנות גם ישירות לשירות הפסיכו

 .  lioras@mpsy.org.il –או במייל 
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