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הורים יקרים,
בבואכם להכין את הילדים לחזרה לבית הספר ,פנו מקום לשיח פתוח וכנה עם הילדים ,כוונו להתבוננות
חיובית על המצב ועודדו ביטוי רגשי .מצורפות דוגמאות לתשובות ,לשאלות שעשויות לעלות בשיחה כזו.
"זה לא מסוכן ללכת לבית הספר כשיש קורונה?"
נגיף הקורונה אכן מדבק ואנחנו צריכים לשמור על כללי הניקיון והמרחק אחד מהשני .לכן ,לא כל ילדי הכיתה
יחזרו יחד .הילדים יחזרו בקבוצות ,תוכלו לשמור על כללי הניקיון טוב יותר ויהיה פחות מסוכן .הדאגות שלנו
שומרות עלינו ומזכירות לנו להישמר – לשטוף ידיים ,להתעטש למרפק ,לשמור מרחק .כך ,נהיה בטוחים
יותר.
"מה אם תהיה לי קורונה?"
נגיף הקורונה פחות אוהב ילדים ,כך שיש פחות מקום לדאגה שאתם תידבקו .חשוב מאוד שנקפיד לרחוץ
ידיים עם סבון לעיתים קרובות מאד ,אחרי האוכל ,לפני האוכל ,לאחר יציאה מהשירותים ולאחר שיעול או
עיטוש .חשוב גם לא לגעת בפנים ולשמור מרחק אחד מהשני.
"מי ישמור עלינו?"
כדי שכולנו נהיה בטוחים ,נשמור יחד על הכללים .גם הילדים וגם המבוגרים .המחנכות והצוות יהיו עם מסכות
ונקפיד יחד לרחוץ ידיים ולנקות את סביבת הכיתה ובמיוחד את ידיות הדלתות ,את הברזים ,השולחנות וכו'.
כך ,ביחד ,נשמור את הכיתה ובית הספר נקי מקורונה.
"למה רק אני הולך לבית הספר ? למה האחים הגדולים שלי לא הולכים לבית הספר?"
יתכן מאוד שגם האחים שלך היו רוצים לפגוש כבר את החברים שלהם ,או לפחות חלק מהם .כדי להימנע
מהדבקה ולנצח את נגיף הקורונה ,יחזרו הילדים ללימודים לאט לאט ובהדרגה .ראשונים יחזרו ילדי כיתות
א'-ג' ,אנחנו בטוחים שיהיה לך כיף לפגוש מחדש את החברים בכיתה את המורות ואת כל הדברים המוכרים
לנו.
"ואם אני לא רוצה ללכת לבית ספר? ואם מתחשק לי להישאר בבית?"
אולי לא תמיד יתחשק ללכת לבית ספר .המחנכת והחברים בכיתה וודאי מתגעגעים אליך ומחכים מאוד
לפגוש אותך  ,ללמוד יחד ולשחק איתך .תוכל לחזור ולהזכיר להם את כללי הזהירות לנגיף הקורונה – שוטפים
ידיים ,מתעטשים למרפק ושומרים מרחק.

בכל צורך להתייעצות וסיוע ,מוזמנים לפנות אלינו.
השירות הפסיכולוגי -חינוכי באר יעקב.
טלפון( 0508756795 089579842 :לא בשבת) Viki@b-y.org.il

