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KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE ÇOCUK VE 
GENÇLERİN YAŞADIKLARI KAYGILAR VE 
EBEVEYNLERE ÖNERİLER 

Zorlu yaşam olayları karşısında hem çocukların hem de yetişkinlerin 

stres ve kaygı tepkileri göstermesi beklendik bir durumdur. Özellikle 

tüm dünyada yaşanan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çocuk 

ve ergenlerin kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için 

endişelenmesi, kaygı, panik ve korku yaşaması normaldir.  

Bu süreçte çocuk ve ergenler medya, sosyal medya veya aile içerisinde 

konuşmalara tanık olmakta ve bunlardan olumsuz etkilenmektedirler. 

Buna bağlı olarak da stres, korku, kaygı, üzüntü hissedebilir; uyku ve 

yemek sorunları yaşayabilir, huzursuz, hırçın ve sinirli olabilirler. Geli-

şimsel dönemlerine bağlı olarak çocukların ve ergenlerin kaygı ve stres 

durumlarında verdikleri tepkiler birbirinden farklı olabilmektedir. Zor-

lu yaşam olayları karşısında çocuklarda ve ergenlerde görülebilecek bu 

tepkileri yaş dönemlerine göre şu şekilde özetleyebiliriz: 

5 Yaş ve Altındaki Çocuklar 

• Ebeveynlerinin yanından ayrılmak istememe 

• Huzursuzluk ve sinirlilik 

• Yalnız yatmak istememe 

• Karın ağrısı ya da baş ağrısı  

• Sürekli ağlama 

• Altını ıslatma gibi regresyon davranışları  

• Oyunlarında ve konuşmalarında yoğun biçimde salgın hastalığa yer ver-

me 

6-11 Yaş Arasındaki Çocuklar 

• Odaklanma sorunları 

• Sinirlilik 

• İçine kapanma 

• Uyku ve yemek problemleri 

• Karın ağrısı ya da baş ağrısı  

• Özbakım becerilerinde gerileme 
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12-18 Yaş Arasındaki Çocuklar 

• Uyku ve yemek problemleri  

• Kaygı yaratan durumu konuşmaktan kaçınma 

• İçine kapanma 

• Tütün, alkol ya da madde kullanma eğilimi 

• Sevdiği şeylerden zevk almama 

 

Genel olarak çocuklar ve gençler yukarıda sıralanan tepkileri gösterirler. Ancak bu tepkilerde za-

manla bir azalma olmuyor veya artış görülüyorsa çocuğunuz için psikolojik yardım almak uygun 

olacaktır. Ebeveyn olarak sizlerin de yaşanan bu süreçte çocuklarınız üzerinde oluşan olumsuz psi-

kolojik etkileri azaltmak için yapabileceklerinizi şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Doğru Kaynaklardan Bilgi Edinin : Koranavirüs hakkında doğru ve yetkin kaynaklardan bilgi 

almalı ve koranavirüs riskinden korunma konusundaki bu kaynaklarda yer alan önerileri dikka-

te alın ve uygulayın. 

 Çocuklarınızı Dinleyin ve Soru Sormalarına İzin Verin: Çocuklar yaşanan bu sürecin farkında-

dırlar. Ne düşüneceklerine ve ne yapacaklarına karar vermek için sizi izlerler.  Çocuklarınızla 

konuşmak, yaşanan bu süreci doğru anlamaları ve atlatabilmeleri için gereklidir. Bu yüzden 

çocuklarınızı dinleyin, bu konuda soru sormalarına izin verin. Onların sorularına içten, somut ve 

gerçeğe uygun cevaplar vermeye çalışın. Çocukların sormadığı konularda fazladan açıklama 

yapmayın.  

 Yaşadıkları Duyguların Normal Olduğunu Anlatın: Çocuklarınızın yaşadığı korku, kaygı, güven-

sizlik gibi duygularını size anlatmasına fırsat verin. Onlara üzgün, kaygılı hissetmenin ya da 

korkmanın yanlış olmadığını söyleyin ve bu duyguların geçici olduğunu anlatın. 

 Çocuklarınızı Rahatlatın: Yetkin kişilerin virüslerden korunmak adına önerilerini kısa, öz ve so-

mut olarak onlara anlatın. Alabilecekleri kişisel önlemlerden söz edin. Çocuklarınıza her zaman-

kinden daha fazla ilgi ve yakınlık gösterin. 

 Günlük Rutinlerini Devam Ettirin: Çocuklarınızın yemek, oyun, uyku saatlerinin olabildiğince 

değişmemesine özen gösterin. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenimlerine devam etmelerini sağ-

layın.  

 Birlikte Vakit Geçirin: Bu süreçte çocuklarınızla birlikte iyi vakit geçirmek oldukça yararlı ola-

caktır. Birlikte oyunlar oynamak, resim yapmak, film izlemek ya da yemek yapmak gibi aktivite-

ler, çocuğunuzun kaygısının azalmasına yardımcı olacaktır. 
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