
La majoria manifestarà reaccions d’adaptació a
una nova circumstància estressant i podrà
afrontar-ho més o menys bé sense ajuda. Caldrà
prestar especial atenció a les persones més
vulnerables, i als que més de prop els toque la
malaltia.

Des de març de 2020 a Espanya estem vivint una situació
sanitària i social completament nova, ocasionada per la
pandèmia de la COVID-19.

Tot això té unes conseqüències
molt importants en la població.
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Han canviat les nostres prioritats, els nostres treballs, els nostres
hàbits i rutines, el nostre oci, la nostra manera de relacionar-nos...

És                        i  adaptatiu experimentar ansietat davant la incertesa
i els canvis.
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Com Cuidar-nos

Accepta el que estem vivint i com et sents. Les emocions
desagradables són normals i són part de nosaltres,
reprimir-les o negar-les no sol ajudar a manejar-les amb
èxit. Reconeix-les, deixa que isquen (de manera
adequada), aprén a gestionar-les i solta-les.

Mantín el contacte amb amics i familiars, respectant les
restriccions vigents. Usa el telèfon, videotelefonades,
cartes o visites al balcó. Comparteix no només moments
d’oci, sinó també preocupacions i inquietuds. Cerca el teu
grup de suport. Junts, podem més.
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Enfoca’t en el que ocorre ACÍ i ARA, en el que SÍ QUE TENS i
en el que SÍ QUE POTS FER.

No eres l’únic, tots notem els efectes d’aquesta situació, de
l’estrés, la por i la incertesa.

Menja sa, fes exercici, relaxa’t, dorm bé, passa temps a
l’aire lliure, etc. Cuida cos i ment, i estima’t.

subvencionado por



Com Cuidar-nos
 

Pots lamentar-te pel que està succeint, pel que has
perdut, però això no ho arreglarà. Enfronta’t a les
dificultats en comptes d’escapar d’aquestes, canvia la
preocupació per acció.
Analitza el que sí que és a la teua mà i el que no depén de
tu, i enfoca’t en el que sí que pots fer o canviar.

Aferrar-nos al passat, a alguna cosa que ha canviat o s’ha
anul·lat ens bloqueja i ens impedeix actuar.
Mantindre una actitud oberta a aprendre i a evolucionar
ens ajuda a reestructurar els plans, creences, objectius,
etc., per a adaptar-nos millor a les noves situacions.

Cerca moments per a allunyar-te de les notícies, de les
pantalles, de les preocupacions del dia a dia. Ix a l’aire
lliure, fes coses que t’agraden, tin moments de calma per
a tu, gaudeix...

No penses en aquesta situació com en una cosa eterna i
insuperable, sinó com un moment de crisi que passarà, i
del qual podrem traure algun aprenentatge, canvi o valor
positiu.
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Si sents que la situació et sobrepassa, o creus que el teu
fill o filla té un problema, busca ajuda en un professional
sanitari.
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Els teus fills/es necessiten la teua atenció,
el teu temps i el teu afecte, potser ara més
encara. Per a estar disponible per a ells/es,
primer has de trobar en tu aquesta calma,
per a poder transmetre-la. Si tu estàs bé,
ells/es estaran millor.

Parleu sobre el que els preocupa, deixa que s’expressen i et
conten el que saben, el que creuen, el que senten i el que
opinen. Escolta’ls amb atenció per a comprendre’ls millor i
fomentar que et conten les seues preocupacions.

Les emocions que no ens agraden també
són normals i sanes. Deixa que les
expressen, i ensenya’ls formes adequades
de fer-ho. Dona suport a la seua gestió
emocional, utilitza contes, ninots,
exemples reals, fes ioga, manualitats,
balls... I recorda que eres el seu exemple a
seguir.

Protegeix-los de l’excés d’informació, i evita falsedats i
alarmes injustificades que no puguen gestionar. Dona’ls
explicacions adaptades a les seues preguntes, a la seua
edat i al seu nivell de comprensió.

Els nostres fills/es no poden ser perfectes en
tot, tot el dia. En situacions estressants, pot ser
que els xiquets/es estiguen més exigents i
irritables. Ordena prioritats i intenta ser més
flexible o tolerant quan es puga. I els pares
tampoc podem ser perfectes tota l’estona,
tingues paciència també amb tu mateix/a.
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