
 

Purtarea măștii de protecție la copii 

 

 Având în vedere obligativitatea de-a purta mască, ce urmează a intra în vigoare din 15 

mai, s-ar putea să ne surprindă capacitatea de adaptare a copiilor, care de multe ori sunt mai 

maleabili în comparație cu adulții.  

 Copilul nefiind obișnuit cu masca este posibil să aibă tendința să-și ducă mânuțele mai 

des la fața, pentru a o face mai confortabilă, pentru a o aranja, iar în acest caz masca de pe față 

poate crește riscul de a se infecta cu COVID-19.  

 Pentru copiii de vârstă mică va fi foarte dificil, fiind obișnuiți să se joace, e provocator să 

îi smulgi masca celui aflat în apropierea ta.  

  Însă există câteva categorii de copii care vor avea o mare dificultate în a accepta acest 

"accesoriu". Sunt acei copii care se obișnuiesc greu sau refuză cu îndârjire să poarte ochelari, 

căciulă, fular, căști.  

 Cauzele refuzului pot fi: defensivitatea tactilă la nivelul capului (implicând față, buze, 

urechi), dar și diferite afecțiuni care presupun o grea acomodare cu schimbările (autism, sindrom 

Down, întârziere în dezvoltare, sindroame genetice rare, etc). 

 Copilul defensiv tactil are zilnic experiențe senzoriale cu impact emoțional negativ. De la 

activități de autonomie și îngrijire personală (tăiat unghii, spălat pe dinți, pieptănat, tuns), la 

haine, încălțăminte, atingerile altor persoane, joaca cu diverse texturi, alimentație, toate sunt mari 

provocări pe care copilul defensiv tactil le întâlnește permanent și care îl determină să aibă un 

comportament opozant sau evitant. 

 Pe de o parte e nevoie de intervenție pentru desensibilizare tactilă, iar pe de altă parte de 

adaptarea mediului. Intervenția se face cu expunere blândă la stimuli tactili și cu tehnici specifice 

terapiei de integrare senzorială. 

 E nevoie de o desensibilizare treptată, cu răbdare și empatie. Evident forțarea nu duce la 

nici un rezultat. 

 Voi oferi câteva sugestii generale de abordare a purtării maștii, care vor fi adaptate în 

funcție de capacitatea de înțelegere a copilului, vârstă, personalitate, etc: 

- pentru început masca trebuie să înceapă să apară cât mai des în câmpul vizual al copilului; 

- alegeți mască confectionată dintr-un  material moale ( de bumbac, finet), eventual cu 

imprimeuri prietenoase; 

- părintele își pune mască mai des decât iese afară, ca exercițiu, atrage atenția copilului față de 

ce poartă, și să o prezinte ca pe un lucru pozitiv; 

- se pot face jocuri prin care copilul pune mască unor păpuși sau jucăriilor de pluș din casă; 

- jocuri de rol, în care și părintele și copilul poartă mască, pot ajuta; 

- copilul va fi lăudat și încurajat chiar și pentru cele mai mici încercări de a purta masca; 

- se poate face un masaj facial cu aparate de masaj de dimensiuni mici. Lăsați copilul să 

experimenteze singur, să pună el pe față diversele capete de masaj. Stimulul pe care îl ai în 

control, îl suporți mai bine. 

- există tehnici de masaj facial manual care ajută la desensibilizare. 

- puteți încerca acomodarea cu masca în fața oglinzii. Dă sentimentul de control. În același 

timp vă puneți și dumneavoastră o mască, pentru a oferi exemplu. 

- se poate porni de la un timp foarte scurt în care copilul să țină masca pe față (numărăm până 

la 10, apoi o dăm jos sau cântăm un cântecel și apoi o dăm jos).  

Pentru fiecare reușită copilul va fi lăudat. Pentru eșec copilul nu va fi certat sau pedepsit. 

Atentie: copiii care au astm sau alte afecțiuni respiratorii pot avea reale dificultăți de respirație cu 

mască. În acest caz solicitați sfaturile unui medic. 
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