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Intenta que no hi haja un excés
d’informació al seu voltant, en les
conversacions, en les notícies, etc.
Tots necessitem desconnectar dels
estímuls que provoquen inquietud. 

La por és un sentiment totalment
normal quan hi ha amenaces en
l'entorn que ens envolta. Estem
davant una situació d'emergència i és
habitual que senten por i
preocupació. Escolta què els
preocupa. Pots utilitzar frases com
"entenc com et sents", "explica'm
més sobre això".

2.  evita la 

3.
Dona-li explicacions realistes però
sense alarmismes. Que siguen
adequades per a la seua edat, amb
paraules que puguen entendre. Si no
sol·licita informació, podem
preguntar-li si hi ha alguna cosa que
el preocupa.

1.

En molts xiquets/adolescents ha augmentat la sensació de
por, ansietat i preocupació. Pot ser que presenten símptomes
d’ansietat que abans no tenien, que s’hagen incrementat les
seues pors anteriors o que hagen aparegut altres pors
diferents, malsons, dificultats per a dormir o preguntes
relacionades amb la mort o la malaltia.
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Introdueix en les rutines diàries
moments per a la relaxació, per a
connectar amb la tranquil·litat.
Poden ser exercicis de ioga per a
xiquets/es, respiracions o simplement
parar-se a escoltar una música
tranquil·la. Aquests hàbits ajudaran 
 tots els membres de la família.

Per a ajudar-lo a suportar la seua por,
podem utilitzar estratègies com
contactar amb els nostres punts forts,
enfocar-nos en els recursos que sí que
comptem per a fer front a la situació i
en el que sí que podem fer. Ajuda'l
també a crear pensaments positius i a
centrar-nos en el present.

En aquests moments d'incertesa és
molt important que senta de tu
seguretat i suport. Escoltar, preguntar,
posar-te en el seu lloc, fer-los una
abraçada, són gestos del dia a dia amb
què els mostraràs que estàs disponible.
I si veus que no pots ajudar-los, recorda
que poden comptar amb professionals
de la salut mental.
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