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Situațiile de urgență sunt întotdeauna asociate cu 
niveluri ridicate de stres și anxietate. Este imposibil 
să fim pregătiți tot timpul pentru toate problemele 
care ar putea apărea, dar este bine de știut unde 
putem găsi soluții pentru a putea crea un mediu 
sigur pentru dumneavoastră și copilul dvs.

Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
în Ucraina a creat o broșură cu informații privind 
alimentația, igiena, siguranța și sprijinul psihologic 
necesare copilului. Aveți grijă de dvs. și de cei pe 
care îi iubiți!

Ghid pentru 
părinți
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1. SIGURANȚA COPILULUI
În situații de criză, părinții sunt îngrijorați în primul rând 
pentru copiii lor. Vă puteți pregăti copilul pentru diferite 
scenarii și îl puteți învăța să se protejeze când nu sunteți în 
preajmă. În acest capitol găsiți sugestii privind lucrurile pe 
care le puteți pune în „rucsacul de siguranță” al copilului, 
aspecte importante pe care trebuie să le discutați cu copilul 
pentru a reduce nivelul de stres și modul în care puteți să 
pregătiți planuri de acțiune pentru diverse situații.

Pregătiți pentru copil un rucsac cu un set minim de articole, 
inclusiv:

1. O fotografie cu părinții, având pe verso numărul de telefon 
al rudelor, adresa completă, numele și grupa sanguină ale 
copilului (în plus, puteți coase pe îmbrăcămintea copilului 
o etichetă cu aceste informații sau le puteți nota pe o coală 
pe care o puneți în buzunarul copilului)

2. două sticle cu apă
3. ciocolată, fursecuri, pâine
4. fructe uscate
5. medicamente prescrise, plasturi, dezinfectant, mască de 

protecție
6. șervețele umede și uscate
7. prosop mic, pastă și periuță de dinți, săpun
8. lanternă
9. una – două jucării favorite ale copilului (îi vor asigura un 

confort psihic minim)
10. un rând de haine
11. De asemenea, puteți pune în „rucsacul de siguranță” 

al copilului dvs. un telefon mobil, dacă acesta știe să îl 
folosească și o sumă mică de bani.

Reguli de siguranță pe care copilul trebuie să le cunoască în 
cazul în care se pierde de părinți
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Cele mai importante lucruri pe care copilul trebuie să le știe 
când se află pe stradă sunt:

• numele părinților și ale rudelor apropiate
• numerele de telefon ale părinților sau rudelor apropiate
• adresa de acasă sau adresele unor rude apropiate

De asemenea, copilul trebuie să știe numerele de urgență 
112 (număr de urgență disponibil pe teritoriul României) și 
119 (număr de urgență dedicat copiilor disponibil pe teritoriul 
României)

Discutați cu copilul și stabiliți un loc de întâlnire  în cazul în 
care copilul se pierde de dvs.
Dacă copilul este derutat sau nu poate verbaliza/oferi 
informațiile necesare, faceți o etichetă sau un ecuson cu 
numele copilului și cu numele și datele dvs. de contact. 
Prindeți ecusonul pe un articol de îmbrăcăminte pe care 
copilul nu îl va dezbrăca (pe un pulover sau pe pantaloni, 
nu pe un rucsac sau o jachetă pe care copilul le poate 
lăsa/dezbrăca/da jos și uita). De asemenea, puteți pune în 
buzunarul copilului o notă cu informații relevante.

1. Ce pot face părinții în situația în care copilul se pierde
1. Nu intrați în panică. Trebuie să vă puteți concentra, pentru 

a putea acționa eficient.
2. Amintiți-vă unde ați văzut copilul ultima dată. Dacă acesta 

are telefon, sunați-l.
3. Rugați o rudă  sau o cunoștință să rămână în locul 

respectiv, în cazul în care copilul se întoarce .
4. Descrieți-le oamenilor din jur principalele semnalmente 

ale copilului, dacă aveți o fotografie a acestuia, arătați-le-o 
și întrebați-i dacă l-au văzut.

5. Dacă este posibil, anunțați situația prin intermediul unui 
sistem de sonorizare (radio, sistem public).

6. Sesizați cea mai apropiată secție de poliție sau apelați 112 
sau 119 
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2. Dacă vedeți un copil neînsoțit de adulți

1. Verificați dacă copilul este cu adevărat neînsoțit. Poate 
însoțitorii sunt în apropiere, dar nu sunt absenți. Întrebați 
oamenii din jur dacă cunosc copilul.

2. Întrebați copilul cum îl cheamă și de unde este. Încercați să 
aflați când și-a văzut ultima dată mama/tatăl sau alt adult 
cu care era.

3. Duceți copilul într-un loc cald și sigur, în care se află alți 
adulți (sala de așteptare a (auto)gării, secția de poliție, 
centru de voluntariat). Oricum, nu duceți copilul departe 
de locul unde a fost găsit, în caz că i se găsesc rudele. Nu 
lăsați copilul singur.

4. Sunați la 112 sau 119, mergeți la cea mai apropiată secție 
de poliție sau contactați autoritățile locale. Nu uitați să 
comunicați informațiile pe care le-ați aflat despre copil.

4. Cum să creați un mediu sigur pentru copil

În condițiile în care, împreună cu copilul, vă deplasați pe 
distanțe lungi și vă adăpostiți în locuri diferite și inadecvate, 
este important să creați pentru copil un mediu sigur, astfel 
încât nimic să nu îi afecteze integritatea fizică.

1. Țineți ușa de la intrare și geamurile închise și nu pierdeți 
copilul din vedere.

2. Nu lăsați la îndemâna copilului obiecte din sticlă, furculițe, 
cuțite, sticle, vase grele de gătit etc.

3. Nu lăsați obiecte fierbinți în locuri la care copilul poate 
ajunge (alimente, apă, instrumente).

4. Nu lăsați la îndemâna copilului medicamente, substanțe 
chimice, cosmetice, țigări și mucuri de țigări, alcool, 
combustibili și apă nepotabilă.

5. Nu lăsați la îndemâna copilului obiecte mici/cu 
componente mici (ace, baterii, magneți, nasturi, mărgele, 
piulițe, cuie, monede și nici chiar cereale uscate) cu care 
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copilul se poate îneca sau pe care le poate introduce în 
nas.

6. Blocați accesul la prize și aparate electrice. Aveți grijă să 
nu se găsească lichide, inclusiv apă, lângă prize. Cablurile 
electrice nu trebuie să fie accesibile copilului.

7. Nu lăsați copilul să se joace nesupravegheat cu obiecte 
prevăzute cu baterii (telecomenzi, cheile mașinii). Blocați 
accesul la compartimentul bateriilor. Nu lăsați astfel de 
obiecte la îndemâna copiilor.

8. Încuiați ușile interioare sau instalați pe acestea opritori, la 
un nivel la care copilul nu poate ajunge. Astfel, copilul nu 
se va lovi și nu își va strivi degetele.

9. Dacă în apartament sunt scări, blocați accesul copiilor la 
acestea.

10. Dacă aveți în casă  uși de sticlă sau oglinzi la care copilul 
poate ajunge, lipiți pe acestea bandă adezivă care nu va 
permite răspândirea cioburilor dacă se sparge sticla.

11. Aveți grijă să nu se găsească la îndemâna copilului sfori, 
funii, curele, bentițe etc. mai lungi de 18 cm. Scurtați 
cordoanele perdelelor și draperiilor sau înnodați-le la un 
nivel la care copilul nu ajunge.

12. Blocați accesul copilului la echipamente de gătit cu gaz.
13. Prindeți în perete mobilierul greu, astfel încât să nu cadă. 

Încuiați sertarele.
14. Acoperiți colțurile mobilierului cu tampoane din stofă, 

silicon sau alte materiale.
15. Dacă nu aveți un pătuț special, protejați copilul împotriva 

căderii. Nu lăsați nicio clipă copilul nesupravegheat 
pe măsuța de înfășat sau masa obișnuită, pe pat, sofa/
canapea, scaun sau alte piese de mobilier înalt.

16. Dacă aveți animale de companie în locația în care 
sunteți cazați, nu uitați că animalele și copiii trebuie să 
interacționeze doar sub supravegherea dvs.

17. Copilul  trebuie să stea întotdeauna în mașină într-un 
scaun special, adecvat vârstei sale.
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2. IGIENA

Războiul reduce accesul la satisfacerea unor nevoi de bază, 
cum sunt apa, încălzirea, alimentele și igiena. Este totuși 
important să respectăm regulile de igienă. Îndrumările din 
această secțiune vă vor ajuta să vă protejați propria igienă și a 
copilului dvs.

Spălarea mâinilor

Spălarea frecventă a mâinilor cu săpun este primul lucru care 
trebuie avut în vedere și transmis copilului. Mâinile trebuie 
spălate după folosirea toaletei, după folosirea transportului 
public, după atingerea unor suprafețe din afara locuinței, după 
atingerea banilor, înainte de prepararea alimentelor și înainte 
de masă, după contactul cu un animal domestic, înainte de 
orice activitate de îngrijire personală sau a copilului.
În timp de criză, dacă își petrece majoritatea timpului în 
locuință, nu într-un adăpost antiaerian, o persoană are nevoie 
de circa 7,5 litri de apă pe zi: pentru igiena personală și a 
îmbrăcămintei, gătit, băut și spălatul vaselor. În adăpostul 
antiaerian, necesitatea scade în funcție de capacitatea de 
depozitare și de disponibilitatea alimentelor gata de a fi 
consumate: 1,5 litri de apă de băut, 0,5-1 litri de apă nepotabilă 
pentru igienă per persoană.

Cum să ne spălăm corect mâinile?
Deschideți robinetul, aplicați săpun pe mâini, frecați atent 
interiorul și exteriorul mâinilor, îndepărtați săpunul cu apă 
și închideți robinetul. În spații publice, este bine să acționați 
robinetul cu un șervețel.

Dacă nu aveți acces la săpun și apă, folosiți un dezinfectant de 
mâini cu minimum 60% alcool. Aplicați-l pe toată suprafața 
mâinilor și lăsați-l să acționeze timp de minimum 20-30 de 
secunde.
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Vă puteți curăța mâinile și cu spirt medicinal sau șervețele 
umede antibacteriene.
Ce facem în cazul în care nu avem sau avem acces limitat la 
săpun și la apă

În lipsa săpunului și apei, folosiți dezinfectanți cu substanțe 
antiseptice sau alcool

Folosirea ustensilelor

Copiii nu trebuie să bea din pahare sau căni folosite de alte 
persoane, ci din cele personale sau de unică folosință.

Dacă acest lucru nu este posibil, paharul sau cana folosită 
în comun trebuie spălată temeinic înainte de utilizare. În 
special, se vor spăla bine cu detergent marginile: acestea 
vin în contact cu buzele și, împreună cu saliva, favorizează 
transmiterea patogenilor între oameni.

Nu este recomnadat consumul apei punând buzele pe țeava 
de apă!

Scutece
 
Dacă nu puteți cumpăra scutece, iată câteva sugestii privind 
confecționarea acestora:

Cum să confecționăm scutece din tifon

1. Împăturiți o bucată de tifon în 3-4 straturi, sub forma unui 
dreptunghi.

2. Din altă bucată, formați un triunghi mare. Așezați primul 
dreptunghi pe aceasta.

3. Puneți bebelușul pe triunghi, astfel încât tifonul să-i ajungă 
la jumătatea spatelui și îndoiți triunghiul ca pe chiloței. 
Tăiați cu grijă marginile astfel încât să nu irite pielea.
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Cum să confecționăm scutece din pânză

1. Împăturiți pânza în patru, cu marginile către dvs. (în jos).
2. Țineți cu degetul colțul stratului al doilea de sus în jos și 

apucați cu degetele mânii drepte colțul primului strat de 
sus în jos.

3. Trageți de acesta și formați un triunghi.
4. Întoarceți pânza cu marginile în sus. Împăturiți către 

centrul triunghiului cele două straturi care nu fac parte 
din triunghi. Astfel, veți forma un tampon pe centrul 
triunghiului.

Cum să refolosim scutecele de unică folosință

1. Înmuiați scutecele folosite în apă, pentru ca gelul din 
interior să se umfle.

2. Faceți o incizie orizontală și scoateți gelul și conținutul 
scutecului.

3. Clătiți și uscați scutecul.
4. Introduceți în „buzunarul” scutecului un tampon din tifon 

sau pânză; schimbați-l după cum este necesar.
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3. VACCINAREA
Aglomerațiile, lipsa accesului la apă curată și condițiile 
improprii igienei personale conduc la răspândirea rapidă a 
bolilor infecțioase în rândul copiilor și adulților. Fiecare copil 
nevaccinat sau vaccinat parțial este acum expus riscului.

Bolile infecțioase, cum sunt rujeola, rubeola, poliomielita, 
difteria, haemophilus influenzae tip b (Hib), tuberculoza, tusea 
convulsivă, tetanos, hepatita B sau oreionul se pot răspândi 
rapid și vă pot pune în pericol copilul. Găsiți în acest capitol 
informații importante privind vaccinarea ca mijloc de protecție 
a vieții și sănătății umane.

Cum vă protejați copilul de bolile infecțioase mortale?
Singura modalitate de protecție împotriva acestor boli 
infecțioase și de prevenție a complicațiilor periculoase este 
vaccinarea copiilor și adulților.

Calendarul vaccinărilor obligatorii în România

Este important să nu se amâne vaccinarea nou-născuților. 
Dacă unitatea medicală în care s-a născut copilul are 
vaccinurile împotriva hepatitei B și tuberculozei (BCG), 
vaccinați nou-născutul de îndată. 

Dacă unitatea unde s-a născut copilul nu are vaccinuri, 
interesați-vă dacă acestea sunt disponibile în ambulatorii sau 
în alte unități sanitare la care puteți să ajungeți în siguranță. 
Faceți vaccinul împotriva hepatitei B și cel împotriva 
tuberculozei (BCG) cât se poate de curând.

Dacă copilul dvs.  nu a primit un vaccin conform calendarului 
sau nu a fost vaccinat deloc, faceți vaccinurile din schemă 
cât se poate de curând. Luați legătura cu cea mai apropiată 
Direcție Județeană de Sănătate Publică sau cea mai apropiată 
unitate medicală care oferă vaccinare gratuit.
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Dacă aveți acces la vaccinuri care nu sunt incluse în 
calendarul național al Ucrainei, faceți-le, cât puteți de repede. 
De exemplu, pentru rotavirus, vaccinul se face între 6 și 24 de 
săptămâni de viață, pentru infecția pneumococică de la 6 luni, 
pentru gripă, de la 6 luni.

Dacă plecați în străinătate, vi se va oferi vaccinarea – nu 
refuzați și nu amânați ocazia.

În majoritatea cazurilor, prematurii (născuți înainte de 37 de 
săptămâni de sarcină), indiferent de greutatea la naștere, 
trebuie vaccinați la aceeași vârstă și conform acelorași 
scheme ca și copiii născuți la termen. Vaccinarea pentru 
hepatita B începe când copilul are 2 kilograme sau 1 lună. 
De la două luni, copilul trebuie vaccinat împotriva difteriei, 
tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, infecțiilor fungice 
și altele, cum ar fi împotriva infecțiilor pneumococice, 
meningococice și cu rotavirus. În caz contrar, ne lăsăm 
bebelușii vulnerabili în fața bolilor.

Important de reținut!
• Dacă se ratează un vaccin din calendar, nu este necesar 

să se reia schema de vaccinare împotriva unei infecții. 
Programați următoarea vaccinare la orice medic.

• Dacă nu se respectă calendarul, vaccinările se pot face 
împotriva oricărei infecții, în orice ordine. În acest caz, 
singura regulă este să se respecte intervalele de timp 
dintre doze, pentru eficacitate maximă.

• Se pot administra mai multe vaccinuri în aceeași zi. 
Aceasta este o practică comună la nivel internațional. 
Utilizarea vaccinurilor multivalente reduce numărul 
injecțiilor și asigură protecția împotriva mai multor infecții.

• Nu sunt necesare analize suplimentare (sânge, urină, 
imunogramă) înainte de vaccinare.

• Dacă copilul suferă de o boală cronică (astm, diabet), 
aceasta nu este o contraindicație la vaccinare! Dimpotrivă, 
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copilul prezintă un risc mai mare de a contracta infecții 
severe, care pot fi prevenite prin vaccinare.

• Vaccinarea slăbește sistemul imunitar. Dimpotrivă, 
infecțiile cu anumite virusuri pot avea acest efect și pot 
reduce rezistența corpului. Diferite vaccinuri acționează 
în moduri diferite. Virusurile folosite în vaccinuri sunt atât 
de atenuate încât nu pot afecta sistemul imunitar. Astfel 
vaccinarea nu poate suprasolicita sistemul imunitar. 
Boala infecțioasă supune sistemul imunitar unor solicitări 
de sute de ori mai mari decât vaccinul. Chiar dacă se 
administrează simultan vaccinuri împotriva a 10 boli 
infecțioase, doar 0,1% din sistemul imunitar este implicat.

• Înainte de începerea războiului, în Ucraina, a fost 
înregistrată un focar/epidemie de poliomielită. Poliomielita 
este o boală periculoasă care poate duce la paralizie 
ireversibilă. Asigurați-vă că vă protejați copilul prin 
vaccinarea cu cel puțin 2 doze IPV. 

• În 2022 a fost înregistrat riscul apariției unui focar de 
rujeolă. Protejați-vă copilul și vaccinați-l cu prima doză de 
ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) la vârsta de 12 luni.

COVID-19

Nu uitați că și adulții trebuie să se vaccineze, inclusiv 
împotriva COVID-19. Vaccinați-vă, pentru a vă proteja de boli 
care pot fi astfel prevenite. Dacă dvs. sau cei dragi dvs. nu 
sunteți vaccinați complet împotriva COVID-19, contactați cea 
mai apropiată unitate sanitară sau echipă medicală pentru 
vaccinare.

Trebuie să știți că, după vaccinare, pot apărea reacții cum ar 
fi febra sau durerile musculare. Acestea sunt normale. Țineți 
totodată cont că, după vaccinare, va trebui să vă menajați 2-3 
zile: luați o pauză și evitați aglomerațiile umane.
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4. ALĂPTAREA 
Contactul fizic cu mama este foarte important pentru bebeluș. 
Laptele matern întărește imunitatea copilului, care poate fi 
slăbită în condiții de anxietate și stres. În plus, este cea mai 
convenabilă și sigură modalitate de a hrăni copilul. De aceea 
este extrem de important să nu se întrerupă alăptarea la 
sân în timp de război. Această secțiune cuprinde informații 
importante despre alăptarea și hrănirea copiilor sub doi ani.

Situațiile stresante nu afectează producția de lapte. Calitatea 
laptelui nu se schimb din cauza sentimentelor de anxietate, 
panică sau stres. Doar în cazuri rare este posibil ca stresul 
să afecteze lactația, și anume prin încetinirea fluxului de 
lapte. În acest caz, alăptați cât se poate de des, pentru a mări 
fluxul. Contactul frecvent între sugar și sân asigură producția 
cantității necesare de lapte matern. Experții recomandă 
alăptarea la cerere: cât de des cere copilul, dar de minimum 
8-12 ori pe zi, în măsura în care copilul dorește. Dacă aveți 
lapte matern, nu îi dați copilului suzetă, biberon sau lapte praf.

De ce este deosebit de important să continuați alăptarea în 
situații de urgență

În situații de urgență, contactul fizic ajută copilul să se simtă 
protejat. Hormonii produși în timpul alăptării  sporesc 
sentimentul de liniște și de siguranță al mamei.

În perioade de stres și de anxietate, sistemul imunitar poate fi 
slăbit. De aceea este important să continuați alăptarea, pentru 
a vă proteja pe deplin sănătatea. Chiar și mamele care au o 
dietă dezechilibrată sau restricționată pot continua să alăpteze 
cu succes.

Nu ezitați să apelați la înțelegerea celor din jur, pentru a crea 
un mediu calm în care să puteți să alăptați copilul sau, dacă 
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este necesar, să extrageți laptele cu pompa. Nu ezitați să 
cereți alimente sau apă suplimentare – acestea sunt necesare 
pentru dvs. și importante pentru sănătatea copilului.
Nu uitați că, dacă nu aveți acces la niciun fel de alimente, 
copilul sub doi ani poate fi hrănit exclusiv la sân pentru a îi 
salva viața.

Dacă bebelușul nu poate fi alăptat sau nu este cu 
dumneavoastră

Dacă sunteți despărțită temporar de sugar, mulgeți-vă cu 
mâna sau cu o pompă conform numărului obișnuit de alăptări 
zilnice, pentru a vă menține lactația. Întreruperea bruscă a 
alăptării poate cauza complicații – întărirea sau inflamarea 
sânului și altele. Ce trebuie să știm despre muls:

• mulgeți-vă de atâtea ori pe zi de câte ar mânca bebelușul, 
dar de minimum 8 ori;

• spălați-vă pe mâini cu săpun înainte de mulgere;
• laptele trebuie pus într-un recipient curat, cu capac;
• dați acest lapte copilului într-un mod care susține alăptarea 

(de pildă, cu o lingură sau dintr-o cană, dar nu din 
biberon).

Ce faceți dacă nu puteți continua alăptarea

• mai întâi, încercați să refaceți lactația:
• puneți bebelușul la sân des și lăsați-l să sugă, chiar dacă 

nu aveți lapte
• beți mai multă apă
• masați zona gâtului
• încercați să vă odihniți suficient
• dacă se poate, faceți un duș cald
• încercați să mâncați bine; mâncați ceva dulce sau 

alimentul dvs. favorit
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Dacă nu puteți relua lactația:

Bebelușii sub 6 luni pot fi hrăniți cu formulă de lapte gata 
preparată pentru administrare.

Folosiți doar formule adecvate vârstei copilului dvs. Nu dați 
copilului sub șase luni lapte de origine animală, apă sau 
formule de lapte pentru copii mai mari.

Dacă nu aveți acces la formule de lapte gata de administrare, 
puteți folosi lapte praf.

Este însă preferabilă utilizarea laptelui lichid. Formulele 
lichide, gata de utilizare și ambalate de producător sunt 
cele mai sigure. Amestecurile uscate nu sunt sterile, pot fi 
contaminate și necesită preparare cu atenție.

Înainte de prepararea laptelui din lapte praf, încălziți apa la 
peste 70o Celsius pentru a omorî bacteriile din apă sau laptele 
praf. Nu pregătiți laptele din timp. Dacă totuși nu aveți de ales, 
laptele preparat trebuie păstrat la rece. Sticla cu amestecul 
poate fi păstrată într-o pungă termoizolantă maximum 4 
ore cu pachet de gheață sau maximum 2 ore fără pachet de 
gheață.

În timpul deplasării, este foarte greu să spălați biberonul. 
Dacă dați copilului lapte praf, nu folosiți biberonul. Folosiți 
pe cât posibil o cană, deoarece este mai ușor de igienizat. 
Biberoanele murdare pot provoca îmbolnăvirea copilului.

Copiii cu vârste peste 6 luni pot fi hrăniți cu lapte de animal 
(vacă sau capră), inclusiv cu lapte ultrapasteurizat, precum 
și cu alimente complementare. Pentru acești copii nu este 
nevoie de lapte artificial.

În cazul lipsei totale a alimentelor sau în cazul reacțiilor 
alergice, căutați cea mai apropiată maternitate sau unitate 
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sanitară pediatrică și cereți ajutor.

Dacă sunteți voluntar sau cadru medical, comunicați aceste 
informații femeilor care alăptează.

5. ALIMENTAȚIA COPIILOR DE 
VÂRSTE MICI

Este absolut necesar ca un copil să aibă o dietă echilibrată 
- de aceasta depinde nu doar bunăstarea, ci și imunitatea 
copilului. Desigur, în situații de urgență, accesul la diverse 
produse poate fi limitat, dar puteți oferi copilului toate 
alimentele de care are nevoie. Acest capitol vă ajută să 
organizați mai eficient alimentele și rezervele de alimente.

Apa

În primul rând, trebuie să asigurați necesarul de apă potabilă 
pentru dvs. și pentru copil. Asigurați din timp rezerve de apă 
potabilă șinepotabilă.

Apa potabilă trebuie păstrată în recipiente închise. Apa poate 
fi păstrată în recipiente deschise doar pe perioade scurte 
de timp, întrucât în aceasta se dezvoltă bacterii și agenți 
patogeni. Dacă urmează a fi păstrată pe termen lung, apa 
trebuie dezafectată. Dacă este necesar, marcați recipientele 
după caz ca „apă potabilă”, „apă nepotabilă”. Faceți rezerve 
pentru 2-3 zile.

Apa din rezervoare deschise se poate folosi doar în scopuri 
de menaj. Nu consumați apă din surse neverificate, întrucât 
puteți să vă îmbolnăviți.
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Alimentația pe drum

• Pregătiți alimente care pot fi consumate fără a fi nevoie de 
gătire/încălzire, și care pot fi păstrate pe termen mai lung 
fără refrigerare. Verificați data de expirare a alimentelor și 
băuturilor. Nu consumați produse expirate.

• Constituiți un stoc minim de alimente și băuturi în caz de 
urgență:
 · pâine, prăjituri, biscuiți;
 · conserve de carne, pește și legume – după deschidere, 

la temperatura camerei, se consumă în termen de 
două ore;

 · nuci, semințe, fructe uscate, halva, ciocolată, batoane 
energizante;

 · mere, banane și alte alimente care nu necesită 
tratament termic;

 · sare și condimente;
 · zahăr;
 · grăsimi – untură, ulei vegetal;
 · produsele și preparatele alimentare pentru turism 

și sport pot fi folositoare, în special supele și felurile 
principale uscate sau amestecurile proteice pentru 
sportivi.

În dietă trebuie incluse legumele - acestea este cheia pentru 
funcționarea normală a organismului. Nu le excludeți din 
hrana copilului.

Pentru copiii mici, recomandăm stocuri de cereale cu 
preparare instantanee și alimente gata de consum: piureuri 
de carne, pește, legume.

Dacă copilul se hrănește la sân, continuați alăptarea. Laptele 
matern conține toate substanțele necesare bebelușului și îi 
asigură pe deplin protecția sănătății.
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6. SPRIJINUL PSIHOLOGIC AL 
COPILULUI

Războiul este un factor de stres nu doar pentru adulți, 
care înțeleg totul, dar și pentru copii. Percepția pericolului, 
anxietatea, perturbarea normalității, schimbările permanente 
și deplasările – toate acestea pot speria copilul, îl pot deruta și 
îi pot provoca tulburări. Principala idee de reținut: dacă părinții 
sunt aproape și sănătoși, aceștia pot să asigure confortul 
psihic al copilului. Această secțiune cuprinde sfaturi cu privire 
la sprijinul psihologic necesar copilului dvs.

• Îmbrățișările, explicațiile, interacțiunile – acestea sunt 
principalele modalități prin care vă puteți sprijini copilul. 
Țineți minte regula de bază: părinți calmi înseamnă copii 
calmi.

• Nu uitați să aveți grijă de dvs. – somnul, alimentația și 
comunicarea sunt importante.

• Dacă plângeți și copilul vă vede, nu trebuie să spuneți 
că v-a intrat ceva în ochi. Trebuie să îi explicați copilului 
comportamentul dvs., conform vârstei acestuia. Spuneți-i: 
„Sunt tristă. Mama are nevoie să fie puțin tristă acum. 
Dacă vrei, poți să mă îmbrățișezi. Dacă nu, du-te la joacă”. 
Copilul trebuie să înțeleagă că mama și tata au sentimente 
și că acest lucru este normal.

5 sugestii: cum ajutăm copilul să se simtă mai protejat într-o 
situație de urgență:

• Continuați să înconjurați copilul cu dragoste și grijă.
• Copiii mici se simt ocrotiți și percep dragostea părinților 

prin contact tactil, atunci când îi îmbrățișați, când citiți 
împreună sau când le cântați la culcare.

• Respectați pe cât posibil rutina zilnică.
• Dacă copilul nu ascultă, amintiți-vă că aceasta este o 
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formă prin care copilul încearcă să exprime sentimente 
pe care nu le poate exprima altfel; încercați să nu vă 
manifestați iritarea.

• De asemenea, nu uitați să vă îngrijiți de propria sănătatea 
fizică și mintală. Nu vă puteți ajuta copiii dacă nu sunteți 
într-o stare bună.

Sfaturi pentru părinți
În condiții de stres, este foarte dificil să oferiți atenție nevoilor 
copilului. Așadar, încercați să păstrați cel mai bun echilibru 
posibil, pentru a vă sprijini copilul. Iată câteva sugestii pentru 
părinți:
• Gândiți-vă la viitor, nu la trecut. Vizați, faceți planuri, 

discutați cu oameni care contează despre ce veți face 
imediat după revenirea păcii. Astfel de gânduri și 
conversații sunt surse de inspirație și stabilitate.

• Eliminați vinovăția. Nu vă învinuiți pentru ce s-a întâmplat 
sau că ați făcut ceva greșit. Ați făcut tot ce puteați face în 
condițiile date. Punct.

• Încercați să mâncați și să dormiți. Dacă aveți alimente, 
mâncați normal, nu renunțați pentru a hrăni copilul. 
Încercați să dormiți când este posibil. Starea dvs. psihică 
este garanția siguranței copilului dvs.

• Cereți ajutor. Dacă aveți nevoie de sprijin, cereți. Nu este 
rușinos să cereți ajutor.

• Vorbiți despre sentimentele dvs. Comunicați cu oameni 
importanți pentru dvs. Vorbiți despre emoțiile și trăirile 
dvs. Sunați-vă familia. Un simplu „Ce mai faci?” este 
motivant pentru dvs. și pentru persoana cu care discutați.

Cum pot părinții să își sprijine copiii?
1. Faceți cu copilul un plan de acțiune. Stabiliți mai multe 
trasee până la adăpost, stabiliți împreună ordinea acțiunilor 
pe care trebuie să le întreprindă. Folosiți propoziții scurte și 
clare.

Desenați harta adăpostului, indicați ce se găsește în adăpost, 
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ce se află unde, cum funcționează, unde sunt intrarea și 
ieșirea, unde este locul dvs., unde vor fi rudele, dacăp este 
cazul (desenați și scrieți – copiii percep mai bine reprezentările 
vizuale).

2. Observați starea copilului și reacționați la necesitățile 
sale. Adresați copilului întrebări deschise. Urmăriți reacția 
emoțională și nivelul de activitate ale copilului. Este important 
ca acesta să vorbească, să pună întrebări și să își manifeste 
starea emoțională.

Dacă intră într-o stare de stupoare, este important să readuceți 
copilul la capacitatea de răspuns verbal și activitate. Puneți trei 
întrebări și așteptați răspunsurile. Exemplu:
- Te cheamă Natalia, nu-i așa?
- Ești în picioare acum, nu-i așa?
- Porți o bluză roșie, nu-i așa?

De asemenea, puteți să-i masați vârfurile degetelor sau lobii 
urechilor, puteți să-i propuneți un joc sau să-i dați o sarcină 
care implică acțiune (adu, servește, fă). Totodată, puteți să-i 
dați să bea apă sau ceai să bea, ceva de mâncare și îl puteți 
îmbrățișa.

Reacționați la nevoile copilului, îndepliniți-le dacă se poate – 
copilul și va recăpăta astfel sentimentul de siguranță.

3. Verbalizați-vă și manifestați-vă emoțiile. Dacă copilul dvs. 
este îngrijorat sau supărat cu privire la ce se întâmplă în jurul 
lui, cuvintele „nu-i face griji” sau „nu trebuie să fii supărat” nu 
vor liniști copilul.

Spuneți „Înțeleg/văd că ești speriat/supărat”. Copilul va înțelege 
că nu este singur în situația pe care o resimte. Ca mesaje de 
sprijin, nu faceți promisiuni care nu depind de dvs.: „totul va fi 
bine”, „n-o să se întâmple nimic”, ci spuneți „orice s-ar întâmpla, 
cel mai important lucru este că ne avem unii pe ceilalți”.
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Dacă copiii se joacă de-a războiul sau îl desenează, nu le 
interziceți. Emoțiile se pun în scenă, se exprimă vocal, se 
desenează. Astfel, copiii vor face mai bine față emoțiilor și vor 
avea niveluri mai reduse ale anxietății și stresului.

4. Îmbrățișați bebelușul. Contactul fizic ajută la reducerea 
stresului și la calmarea copilului. Învățați copilul să se calmeze 
singur cu unul dintre aceste exerciții:
- „Îmbrățișări de fluture” – copilul își cuprinde umerii cu 
ambele brațe și se bate pe spate.
- „Coconul” – copilul își îmbrățișează umărul cu brațul drept și 
abdomenul cu brațul stâng.

Este important să monitorizați respirația copilului și să 
vedeți dacă nu cumva își ține respirația. Refacerea respirației 
stabile ajută la ieșirea din starea de stupoare și la reducerea 
stresului. Încercați acest exercițiu: inspirați pe nas și expirați 
încet pe gură; puteți pronunța litera „A” sau „O” când expirați 
de câteva ori din abdomen. Refacerea respirației stabile 
și reluarea activității fizice vor ajuta la reducerea efectelor 
stresului asupra corpului.

5. Respectați cât se poate o rutină. În vremuri de incertitudine, 
este important să recreați secvența zilei – veți avea sentimentul 
controlului asupra propriei vieți. De dimineață până seara, 
îndoiți degetele, vorbiți și reproduceți evenimentele zilei.

6. Aveți grijă de dvs. Vă veți ajuta mai bine copilul dacă vă 
îngrijiți. Copilul vede cum reacționați la vești și vă copiază 
comportamentul. De aceea, copilul trebuie să înțeleagă 
că sunteți calm și aveți un plan de acțiune. Dacă sunteți 
îngrijorată sau supărată, rezervați-vă timp doar pentru 
dumneavoastră; dacă se poate, vorbiți cu prietenii și cu familia. 
Este important să auziți vocile celorlalți – veți dobândi un 
sentiment de conexiune cu ceilalți și cu lumea.



25

7. ÎNGRIJIREA COPIILOR CU 
DIZABILITĂȚI

În vreme de război și în situații de urgență, familiile cu copii cu 
dizabilități au nevoie de mai multe resurse, atât materiale, cât 
și psihologice. Acest capitol se ocupă de aspecte importante 
ale pregătirii pentru situații de urgență.

Pe lângă articolele de bază, valiza de urgență a copilului cu 
dizabilități trebuie să conțină o serie de alte lucruri:

1. O trusă de prim ajutor pentru 3-4 săptămâni, cu cele mai 
importante medicamente, în special cele pe care copilul 
trebuie să le ia regulat.

2. Alimente speciale, dacă copilul are cerințe alimentare 
speciale sau o problemă de alimentație (lapte praf, piureuri 
etc.) – cantități suficiente pentru o perioadă de timp;

3. Produse de igienă pentru copii care au dificultăți să meargă 
la toaletă: scutece, scutece de unică folosință, remedii pentru 
escare și intertrigo;

4. Echipamente speciale. Dacă este necesar și posibil, la 
evacuare, luați cu dvs. paturi speciale, tărgi, scaune cu rotile 
etc.

Copiii cu tulburări de spectru autist și/sau tulburări mintale 
trebuie pregătiți din timp pentru situațiile în care vor auzi 
explozii sau vor trebui să meargă în adăposturi. Părinți care 
au trecut prin situații similare în 2014-2015 sfătuiesc:
• Construiți din pături și perne o „colibă” într-o cameră, 

alături de un perete de rezistență; din când în când, învățați 
copilul să se adăpostească și să rămână acolo câteva (zeci 
de) minute. Dacă apare o situație de urgență, trebuie să te 
ascunzi în acest mini-adăpost.
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• Folosiți căști audio pentru copii sensibili sau învățați 
copilul să folosească adăposturile, dacă nu cumva deja 
știe.

• Rămâneți calm. Copiii cu tulburări din spectrul autist 
reacționează foarte puternic la dispoziția sufletească, 
comportamentele și cuvintele adulților. Aceștia simt 
totul. De aceea, lucrul cel mai important este să fiți calm, 
încrezător, să nu intrați în panică și să nu manifestați 
emoții excesive. Trebuie să vă comportați ca de obicei.

• Urmați rutina zilnică. Rutina este foarte importantă! Când 
nu este necesar să mergeți la adăpostul antiaerian, gătiți, 
faceți curățenie, gătiți, citiți – faceți ce faceți în fiecare zi.

8. UNDE SE POATE OBȚINE 
AJUTOR

Evacuarea în alte țări pe timp de război este o grea încercare 
pentru orice familie. Țările vecine Ucrainei găzduiesc 
persoanele car ecaută adăpost în afara granițelor. În acest 
capitol găsiți informații care vor fi de folos dacă intenționați să 
plecați din țară cu copilul.

În prezent, sunt simplificate formalitățile de trecere a frontierei 
cu Polonia, România, Slovacia, Ungaria și Moldova.

Pentru a trece frontiera, trebuie să aveți la dispoziție cele mai 
importante documente:
• pașaport național
• pașaport internațional (dacă există)
• certificatele de naștere ale copiilor care călătoresc cu dvs.
• pașaport străin, cu informații despre copilul dvs. Acest 

document permite copilului să treacă frontiera împreună 
cu deținătorul pașaportului.
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Important:

• Pentru femei și minori (copii sub 18 ani) nu există restricții 
la trecerea frontierei.

• Nu este necesară permisiunea autentificată la notar a 
celuilalt părinte.

• Dacă nu aveți certificat de naștere, trebuie să demonstrați 
legătura de familie. Minorii cu vârsta  sub 16 ani pot trece 
frontiera însoțiți de părinți sau de alți adulți. Se recomandă 
să aveți orice document cade demonstrează legăturile de 
familie.

Unde căutați ajutor în țara de destinație:

Țările vecine promovează activ cazarea și adaptarea 
refugiaților din Ucraina. Apelați doar la surse oficiale de 
informații:

1. Polonia 
Hotline: +48 47 721 75 75
Informații suplimentare:
www.ua.gov.pl
În plus:
–  O formă de ajutor în Polonia: 
https://pomagamukrainie.gov.pl/

2. Moldova
Hotline: 0 8000 15 27
Informații suplimentare:
http://bma.gov.md

3. România
Hotline: (004)0730073170
Hotline: (004) 0377.300.300
Informații suplimentare:
https://dopomoha.ro/uk

4. Ungaria
Hotline: +36 1 463 9292
Informații suplimentare: 
http://www.bmbah.hu/
index.php?option=com_
k2&view=item&id=1736:2022-03-04-
12-25-49&lang=hu 

 
5.  Republica Slovacia
Hotline of the Slovak Interior 
Ministry (Ministerul Afacerilor 
Interne din Slovacia) pentru 
vorbitori de limba ucraineană:
+421 513 816 111
та +421 259 765 111
Informații suplimentare: https://
www.mic.iom.sk/sk/novinky/760-
informatsiya-ukrayina.html 




