
DOL EN EL COVID19
ABRIL 2020
cdiaps@cdiapsegria.cat



QUÈ ENS ESTÀ PASSANT?

¡ La situació excepcional que estem vivint en l’actualitat, ens ha
provocat canvis en la nostra forma de relacionar-nos, pensar, en els
nostres hàbits i alhora en els moments d’acomiadar familiars, amics,
coneguts que ens deixen.

¡ I ens sorgeix la pregunta: Com s’ha d’explicar als nens la malaltia d’un
familiar i, en el pitjor dels casos, la mort d’aquest... si nosaltres, els
adults tampoc no sabem com fer-ho?



¡ Els nens són pura curiositat. Observen, es fan preguntes sobre el que està passant,
sobre les persones estimades i sobre el seu entorn en general. La distància social els
ha separat dels seus amics, professors, però també dels avis, les àvies, els tiets i els
cosins.

¡ Si afegim a la distància social, el fet de tenir un positiu en Covid-19 en un dels
cercles propers, l’angoixa de separació envers aquests, pot augmentar. Els nens viuran,
experimentaran, es qüestionaran coses i, caldrà afegir, converses escoltades dels
adults no enteses, llàgrimes dels més propers i comportaments que els poden
desconcertar.



PER AIXÒ, EL MÉS IMPORTANT ÉS LA COMUNICACIÓ. 

¡ Per poder explicar als nens un procés de malaltia d’un familiar i, si es dóna, la mort,
cal obrir un diàleg amb aquests, parlar, posar paraules, expressar sentiments i
emocions.

¡ En general, ens falta temps per parlar amb els nostres fills i en el moment actual, si la
situació laboral ho permet, podem passar més temps amb ells.



¡ Busca un lloc tranquil, allunyat dels sons frenètics de la televisió, tablet o mòbil. Un
lloc acollidor i segur pel nen. Estar accessibles, a la seva alçada i amb contacte físic, si
aquest ens ho permet.

¡ Utilitza paraules clares, senzilles, que ell pugui entendre. Sovint, ens fa més por
utilitzar la paraula “ malalt” o “mort” a nosaltres que a ells. Amb això, busquem que
entengui la situació i no tregui les seves pròpies conclusions (que sovint poden ser
errònies).



EL FAMÒS “COVID-19”

¡ En aquestes altures, probablement la majoria dels infants ja coneixen la paraula
“Coronavirus”. Hi ha multitud de recursos a les xarxes per explicar què és i per
comprendre la idea del confinament.

¡ Més enllà d’explicacions, considerem oportú explicar els motius pels quals cal parlar-ne als
infants, més enllà per a que entenguin el perquè estan tancats a casa.

¡ Parlar-ne ajuda a reduir sensacions de por i angoixa.

¡ Augmentar la confiança en nosaltres, els adults, els quals estem disposats a resoldre els seus dubtes
envers la malaltia.

¡ Millorar consciència sobre la higiene bàsica i hàbits socials.

¡ Validar emocions, sent totes elles vàlides, i posar paraules ajuda a organitzar respostes adequades.



EN EL PITJOR DELS CASOS…

¡ En els pitjor dels casos, quan no hi ha un pronòstic positiu de la malaltia… ens tocarà 
parlar de la mort.

¡ El concepte de mort evoluciona al llarg de la vida, sent una evolució dinàmica, 
canviant segons l’estat evolutiu de cada persona. 

En edats preescolars, cal fer èmfasi en expressions com
tot o mai.Comprendre la idea d’irreversibilitat, per evitar
idees errònies.

“El cos no tornarà a funcionar més, per això el/la _____ s’ha mort. 
No caminarà més... No menjarà més... No es mourà més...”



NORMALITZAR-HO

¡ És normal que els hi sorgeixi la sensació de por. Tard o d’hora poden experimentar
amb la sensació de por, d’abandonament o de mort dels pares. Degut a que estem
parlant d’una mort per malaltia, caldrà diferenciar les malalties habituals dels nens
(refredats, mocs…) d’altres malalties més greus i infreqüents. Així podrem evitar, que
no s’espanti quan ell es torni a posar malalt.

¡ També poden sorgir sensacions de tristor, plor, enuig, ràbia, ansietat. Permetre
que les expressin un cop passats els primers moments d’impacte i d’expressió del
dol. Cada persona necessita el seu temps i forma d’expressar-ho. És molt important
no imposar-los-hi la nostra, estar pendents de les seves pròpies necessitats i
acompanyar-los.



¡ Dedicar temps a proporcionar mostres d’afecte. Les
abraçades (en la mesura que es puguin donar i
rebre) tenen efectes terapèutics, proporcionen
consol, rebaixen nivells d'estrès i generen benestar.

¡ Vigilar amb la sobre informació i imatges en els
mitjans de comunicació. Si sorgeixen dubtes envers
aquests, acompanyar-los en les explicacions i acollir
dubtes i preocupacions.



L’ACOMIADAMENT

¡ La mort implicarà un acomiadament. El qual en aquests moments es pot
fer presencial. Per tant, pot ser un temps per recordar, pensar, crear i
preparar el millor comiat que es farà en el seu dia

¡ Des d’associacions d’acompanyament al dol, es recomana incloure als nens
en els rituals d’acomiadament i posar el seu granet de sorra (dibuixar, cantar
o escoltar una cançó especial que ens recorda al difunt, buscar fotografies o
moments i paraules que ens uneixin amb aquest). Fomentar pels infants un
espai on poder parlar de la persona i afavorir un acomiadament d’acord
amb l’edat i situació de cada infant.



La darrera lliçó que tots hem d’aprendre és l’amor incondicional, 

que inclou no només els altres,  sinó a nosaltres mateixos. 

E. Kübler-Ross


