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Бејбиситинг Билтен 
ГРИЖА, НЕГА, ВОСПИТУВАЊЕ И УЧЕЊЕ ВО 

УСЛОВИТЕ НА ИЗОЛАЦИЈА ПО ПОВОД КОРОНА 
ВИРУС 

 

Вирус со круна 
Корона вирус (CoV) е големо 
семејство на вируси кои 
предизвикуваат болести што се 
движат од обична настинка до 
потешки респираторни 
заболувања. Вирусот со којшто се 
соочува цел свет во изминативе 
три месеци е именуван како 
SARS-CoV-2, а заболувањето што 
го предизвикува COVID-19. 
Корона вирусот е именуван по 
латинскиот збор “corona” што 
значи круна, а соодветствува со 
изгледот што го има вирусот. 
Вирусот со круна во моментот 
владее и се шири низ целиот 
свет. Изминативе денови се 
проширува и низ Македонија. 
Земјата се соочува со вонредна 
состојба во која поголем дел од 
активностите на населението се 
ограничени и се одвиваат според 
препораките на Владата и 
Министерството за здравство.  

 

Владата во изминативе денови 
донесе низа мерки и препораки 
за спречување на ширењето на 
корона вирусот. Деталните 
мерки кои се донесени можете да 
прочитате на следниот линк:  
https://vlada.mk/covid19#measur
es  . 

Секако мерката која најмногу ги 
засега родителите на деца од 
предучилишна и училишна 
возраст е прекинување на 
воспитно – образовниот процес и 
наставата во сите детски 
градинки и основни училишта, 
проследена со ослободување на 
еден родител на децата до 10 
години од работните обврски. За 
сега мерката е времена и ќе трае 
до 24 март 2020 година. 

     
    

    

 

Како што е општопознато децата 
се навикнати на одредена дневна 
рутина и секое излегување од 
истата кај децата предизвикува 
благ стрес, многу прашања, 
неизвесност и страв. Ова 
најмногу се воочува кај деца од 
предучилишна возраст, но 
одредени стравови и 
загриженост се јавуваат и кај 
училишни деца.  

Како да разговарате со децата во 
овој период, кои активности 
можете да ги применувате, како 
да го организирате денот, како да 
им објасните на децата што се 
случува се темите кои што ќе ги 
обработиме во овој број.   

 

Мерките и препораките 

Според досегашните 
достапни информации 

децата не се високо ризични 
групи за заболување од 

корона вирусот. Од вкупниот 
број на заразени лица деца до 
10 години возраст се помалку 

од 1 %. 

http://www.babysitttingmk.com/
https://vlada.mk/covid19#measures
https://vlada.mk/covid19#measures
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Повеќето деца веќе имаат 
слушнато за вирусот, имаат 
видено лица како носат маски и 
се свесни дека не одат во 
градинка или училиште. 
Пожелно е родителите отворено 
да разговараат со децата за 
случувањата и состојбата. 
Потенцијално избегнување на 
разговорот веројатно ќе создаде 
уште поголема загриженост и 
несигурност кај децата. 
Родителите се тие што ги 
слушаат и разбираат вестите, а 
потоа ги филтрираат и 
пренесуваат кон децата. Нашата 
цел како родители е да им 
помогнеме на нашите деца да се 
чувствуваат информирани и да 
добијат информации засновани 
врз факти. На овој начин децата 
ќе бидат смирени без оглед на 
тоа што ќе слушнат од нивните 
пријатели или на вестите. Дури и 
детето да доживува сомнежи и 
стравови, доколку има 
воспоставена комуникација со 
родителите ќе дојде да побара 
објаснување или одговор на 
прашање кај родителот. Тоа е 
шанса родителот соодветно да го 
информира своето дете.  

Во зависност од возраста на 
вашето дете потребно е да 
одредите кои информации и во 
колкав обем ќе ги споделите со 
детето. Не ги оптоварувајте 
децата со премногу информации 
бидејќи тоа може да биде 
напорно за нив. Не е битно 
доколку не можете да одговорите 
на секое прашање, битно е да 
бидете тука за вашето дете и да 
му овозможите да  се чувствува 
безбедно и сигурно покрај вас.  

Разговор со деца 
Обидете се да ги контролирате 
вашите стравови и загриженоста. 
Кога се вознемирени, земете 
малку време да се смирите па 
потоа разговарајте со детето. 

Една од многуте важни 
активности во разговор со детето 
е посочување на чекорите што ги 
преземате за заштита и 
безбедност. Децата се 
чувствуваат сигурно доколку 
знаат што треба да прават да се 
заштитат. Објаснете им ја уште 
еднаш по кој знае кој пат 
важноста на одржување на 
хигиена и миење раце. Објаснете 
им за тоа што докторите 
посочуваат, дека маските за лице 
не се потребни на секој човек.  

Оставете простор и охрабрете го 
детето за последователни 
разговори со новите вести и 
случувања.  

 

Играта ги движи децата. Во состојба на изолација на 
малите деца најмногу им недостасува игра со нивните 
врсници. Искористете ги секојдневните активности за 

учење преку игра. 

Охрабрете го детето да 
разговара со вас, да ги 

сподели своите стравови, 
прашања, размислувања и 
грижи. Разговор со детето 

ќе му даде чувство на 
сигурност и безбедност и 
ќе ја продлабочи вашата 

врска. 

 

 

http://www.babysittingmk.com/
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Голем број на семејства со деца 
од предучилишна возраст 
особено деца до 3 години, имаат 
ангажирано дадилки за чување и 
нега на деца.  

Факти: 

Владата донесе мерка според која 
сите родители на деца до 10 
годишна возраст имаат право на 
отсуство од работа во период 
додека трае мерката (еден 
родител). Потврди за отсуство од 
работа се издаваат во училишта и 
градинки.  

Реалност: 

Вашето дете го чува дадилка и 
немате можност да добиете 
потврда за отсуство од работа. 
Што во тој случај? 

Дадилките вообичаено патуваат 
со јавен превоз и имаат контакт 
со поголем број на луѓе за време 
на патувањето. Со оглед на  
брзината на ширење на вирусот, 
големи се шансите за преземање 
на истиот од друга заразена 
личност.  

Дадилките освен што доаѓаат во 
вашето семејство, имаат свое 
семејство коешто исто така може 
да биде загрозено.  

Дадилките вообичаено немаат 
никакви права од работен однос 
и се потполно незаштитени во 
вакви вонредни состојби. 

Вие како родители бидејќи 
користите алтернативна форма 
за згрижување на деца немате 
можност да ги користите права 
предвидени со мерките за 
заштита (отсуство од работа). 

Вашето дете го чува дадилка 

Пред да донесете одлука 
дали дадилката да доаѓа во 
вашиот дом во овој период 
размислете: 

 Дали имате друга опција? 
 Дали можете да отсуствувате 

од работа во овој период? 
 Дали се чувствувате пријатно 

доколку вашата дадилка има 
деца кои одат на училиште и 
знаете дека нема кој да се 
грижи за нив? 

 Доколку ја отпуштите вашата 
дадилка, како ќе се 
организирате во нареден 
период по завршување на 
времените мерки? 

 Што доколку дадилка го 
прекине работен ангажман 
поради грижа за нејзините 
деца или членови на 
семејство? 

 Разговарајте со вашата 
дадилка и обидете се да ги 
разберете нејзините чувства.  
 

“Со тоа што сме дел од 
општеството, губиме 

дел од личната 
автономија. И ја 

преземаме обврската и 
одговорноста да живееме 

со другите.“ 
  

(Jim Tomas, професор, 
Универзитет Северна Каролина) 

Дадилката е личност на 
која сте ѝ го довериле 

вашето дете. Личноста 
која се грижи за здравјето, 

безбедноста и 
секојдневието на вашето 

дете. 

Во овој период комуникацијата и 
меѓусебно разбирање се клучни 
фактори за одржување на 
професионален, а воедно и 
човечен однос со вашата 
дадилка. 

Погрижете се вашата дадилка да 
биде безбедна во овој период. 
Безбедна за себе, за вас и за 
нејзиното семејство.  

 

http://www.babysittingmk.com/
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Со создавање на рутина во 
животот на вашето дете вие 
создавате чувство на сигурност 
кое е битно за секое дете. Со 
дневна рутина вие како родители 
ги држите работите под контрола, 
но исто така му давате чувство на 
детето дека има контрола над 
сопствениот живот. Доколку 
детето има воспоставена рутина, 
голема  е веројатноста дека ќе ги 
извршува активностите и ќе 
соработува со вас, отколку 
постојано да се префрлува од една 
на друга активност. Рутината е 
добра  и за родителите бидејќи 
постојаното чувство на 
неорганизираност и хаос 
негативно влијае и на 
самодовербата на родителот. 
Рутината ви овозможува да не се 
расправате со детето за секоја 
ситница. Миење на заби наутро и 
навечер, дневен одмор, собирање 
на играчки се рутински 
активности што се одвиваат во 
одредено време. 

Дневна рутина со децата 

Со јасна рутина детето учи да 
преземе одговорност за своите 
постапки. Со текот на времето 
децата учат и се навикнуваат на 
миењето заби, пакувањето ранец, 
средувањето играчки и книги и 
нема потреба да ги потсетувате. 
Рутината создава цврст и отворен 
однос со детето, а таков однос е 
предуслов за здрав емоционален 
развој. Доколку по цел ден се 
обидувате да го натерате детето да 
направи нешто, ја губите 
можноста за поврзување и 
развивање на однос со него. 
разговори со новите вести и 
случувања. Доколку секој ден 
водите борба со детето за ова или 
она, на крајот ќе ја изгубите 
битката и ќе дојдете во ситуација 
една вечер да не сака да спие или 
да сака само цртани друга вечер 
да сака да измие заби, трет ден да 
не сака да јаде и ќе влезете во 
целодневен хаос. 

 

Ќе започнете да се прашувате 
зошто ова ви се случува и дали 
само вие имате вакви проблеми и 
како воопшто да се справите и да 
комуницирате со вашето дете. 
Како што времето одминува и 
детето расте, воспоставување 
рутина и јасна комуникација ќе 
биде сѐ потешко. Искористете го 
ова време да ја воспоставите или 
унапредите рутината и 
комуникацијата со вашето дете. 

Зошто е важна дневна рутина? 

Рутина во изолација 

Дома сте сами со детето. 
Што сега? 

 

Седнете и разговарајте со 
членовите на семејството. 
Размислете и разговарајте што 

може да претставува најголем 
предизвик во овој период. 
Кој член на семејството може да 

преземе определени активности 
и да придонесе во овој период. 
Разговарајте со децата за 

нивните чувства и стравови. 
Направете структура на денот. 
Распределете ги обврските на 

членовите на семејството. 

Времето вообичаено лета. Но кога 
сте затворени дома по цел ден со 
деца, времето поминува малку 
побавно. Деновите се долги. 
Доколку работите или се 
обидувате да работите од дома, 
организацијата на денот зависи 
од неколку фактори во главно од 
возраста и бројот на децата, дали 
живеете во куќа или стан и секако 
од природата на вашата работа. 
Темпераментот на децата и 
родителите исто така се битен 
фактор што не треба да го 
заборавиме. Што можеме да 
направиме? 

 

http://www.babysittingmk.com/
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Можна структура на денот во изолација 

 Задржете ја утринската 
рутина: станете во 
вообичаено време, направете 
појадок и подгответе се за 
последователни активности. 
 

 Доколку вашето дете оди на 
училиште дајте му ги 
домашните задачи за тој ден. 
Поголем број од училиштата 
веќе се организирани и ги 
испраќаат работните задачи 
по е-маил или друг 
електронски медиум.  

 
 Доколку вашето дете оди во 

градинка предизвикот ќе 
биде поголем но искористете 
го ова време за поврзување со 
вашето дете. За помалите 
деца доволно е да сте со нив и 
да си играте. Бидејќи вие сте 
возрасна личност и не 
можете по цел ден да играте, 
согласно на возраста 
овозможете му на детето 
самостојна игра. 

 
 Додека вашето дете учи или 

игра, искористете го времето 
за вашата работа, одговорете 
на емаилови, телефонски 
повици и слично. 
 

 Намалете го времето пред 
екраните на минимум. 
Доколку детето е способно 
да управува со таблет, 
телефон или телевизија 
способно е и да изврши која 
било друга корисна 
активност согласно на 
возраста.  
 

 Вклучете го поголемо дете 
во секојдневните 
активности: додека готвите 
ручек, можете да го 
подучувате за зеленчуци, 
бои, или здрава исхрана. 
Охрабрете го детето да ви 
помага во поставување и 
собирање на производите и 
приборот од масата.  
 

 На децата им е потребен 
одмор. Задржете ја дневната 
рутина на одмор што ја има 
детето доколку оди во 
градинка. Доколку детето 
оди во училиште нека се 
одмори читајќи некоја книга 
или лектира. 
 

Ограничете го времето 
пред телевизија, 

телефон или таблет.   
 

 Искористете го овој период 
да поминете повеќе 
заеднички моменти со сите 
членови на семејството. 
Гледајте го омилениот 
филм, играјте монопол или 
друга игра што не сте ја 
играле со години, раскажете 
им на децата за игри што сте 
ги играле додека бевте мали, 
направете го омилениот 
колач... низата на идеи е 
бесконечна. 

 
 Физичката активност е 

важна. Вежбајте со вашите 
деца. Дури и во домашни 
услови, можете да се 
рекреирате и да ги 
охрабрите вашите деца да 
вежбаат. 

 
 Не ја менувајте рутината на 

спиење. Иако децата не одат 
во училиште или градинка 
не значи да треба да седат 
будни до доцна во ноќта. 

 

Листа на дигитални платформи за деца 
од предучилишна возраст 

https://uni.cf/2xsDMB3 
Платформите треба да ги користат родителите како идеи за 
учење преку игра со нивните деца. Не е пожелно децата на ова 
возраст да се остават подолго време пред таблет или 
телефон. 

 

http://www.babysittingmk.com/
https://uni.cf/2xsDMB3
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Заклучок 

Во овој момент не е достапна антивирусна терапија, ниту пак вакцина за превенција од заболување со 
корона вирусот. Болеста може да предизвика сериозни компликации и да варира од лесна до тешка 
форма, со можни фатални последици така што веруваме дека единствено  со одговорност, совесност и 
човечност кон себеси и другите можеме да го запреме рапидното ширење на вирусот. 

 Останете дома 
 Движете се само по потреба 
 Следете ги препораките на Министерство за здравство 

Воспитанието и образованието е процес, а не чин. Да им помогнеме на децата да продолжат со учење  
и секојдневните активности дома во периодот додека градинките и училиштата се привремено 
затворени.  

 
Секое право има своја одговорност! 

http://www.babysittingmk.com/

