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 Este o altă zi de martie 2020. Mă întorc de la serviciu. Sunt în 

mașină și mă gândesc la ce am de făcut azi, acasă. 

 Ca de la începutul acestei crize, am grijă să nu stau foarte aproape de 

oamenii cu care interacționez, atât la locul de muncă, cât și în mijloacele de 

transport, chiar dacă uneori îmi este greu. Evit să dau mâna cu cei cu care 

mă întâlnesc, îmi spăl mâinile de fiecare dată când este nevoie. Când voi 

ajunge acasă, primul lucru pe care îl voi face va fi să mă spăl pe mâini. Abia 

după ce îmi voi schimba hainele, îi voi strânge în brațe pe cei mici și îi voi 

săruta. Știu că au mare nevoie de mine, că au nevoie să se simtă în 

siguranță. 

 Copiilor le este greu să stea în casă de atătea zile, știu. Chiar dacă mă 

roagă să îi las afară, nu voi permite acest lucru. Îi protejez acum pentru a 

ne fi tuturor bine mai târziu. 
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 Sunt îngrijorat dar nu voi permite ca cei dragi să vadă asta. Le voi 

explica și azi, la fel ca ieri, că această perioadă este trecătoare, că este 

pentru binele lor să rămână în casă. Virusul este încă necunoscut și oamenii 

de știință acum îl studiază. Până când se va descoperi un vaccin sau un 

tratament potrivit, este necesar să ne protejăm unii pe ceilalți. Văd totuși, 

în situația dată un bun prilej de a le vorbi copiilor mei despre 

responsabilitate, grija pentru sănătate, grija față de ceilalți.  

 Voi verifica ce au reușit copiii să învețe astăzi, comunicând online cu 

profesorii de la școală. Mă asigur că învățarea nu se întrerupe, sub orice 

formă va fi ea, atâta timp cât școlile sau grădinițele vor rămâne închise. 

Este responsabilitatea mea de părinte ca cei mici să fie conectați la școală. 

Dacă este nevoie îi voi ajuta pe copii să înțeleagă lecțiile mai dificile.  

 Mi-am planificat ca astăzi, ca după verificarea activității școlare a 

copiilor mei, să facem curațenie împreună. Îi voi ruga pe copii să-și aranjeze 

cărțile în dulăpioarele lor. Apoi, vom găsi sigur niște activități amuzante pe 

care să le facem împreună: jucăm șah, colorăm, jucăm Fazan sau poate ne 

uităm împreună la un film. Evit să las copiii prea mult în fața televizorului 

sau a calculatorului, chiar dacă aceste activități ar fi cele mai la îndemână. 

Prefer să vorbesc cu ei despre ceea ce simt, ce-i bucură, ce i-ar face fericiți. 

Facem împreună planuri de viitor, ne imaginăm cum ne vom distra când 

totul va trece. Este important să nu uităm că, dincolo de ferestre, este o 

lume minunată care ne așteaptă sănătoși, să-i explorăm magia, în 

siguranță…. 

 Eu sunt părintele, de mine depinde acum acest lucru. 
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