
como cuidar de nossos idosos em tempo de
isolamento social?



Para a nossa querida família e amigos,

Espero que você tenha um ano favorável à frente! Que
seu lar seja repleto de prosperidade e boa sorte.

no cenário atual, as demandas sociais exigem novas formas de
cuidados com o outro, pois o afeto próximo está mais restrito em

torno desta pandemia.
ainda assim, podemos estabelecer essa dedicação de forma a acolher e      

apoiar nossos idosos.



      Pensando nesse ambiente restrito de afeto e contato, iremos apresentar
aqui, novas formas e possibilidades de cuidado da saúde mental de quem
amamos, para que após a pandemia, possamos ficar mais próximos,
valorizarndo os abraços e as longas e singelas conversas com nossos idosos.



  Para não deixarmos nossos idosos desacolhidos e sem a atenção necessária, é
preciso demonstrar a eles formas de aproveitar esse tempo, cuidando de sua
saúde e praticando seus hobbies, nos quais assim, o tempo de isolamento irá
passar mais rápido e será mais produtivo. Aqui, daremos algumas dicas que
poderemos oferecer aos nossos idosos.



*   relembre os cuidados de ficar em casa.
*   Ofereça ajuda para ir ao mercado, à farmácia e outros lugares necessários
*  Mantenha o contato e ofereça apoio emocional mesmo à distância, para que               
 percebam que não estão desamparados.
*   Certifique-se de sua rotina diária.
*   incentive práticas de exercícios físicos leves em casa. 
*   Preserve conversas que remetam a lembranças ou situações alegres. 
*   estimule a criatividade, incentivando  atividades prazerosas como receitas ou hobbies,    
 como leituras, confecções, entre outras. 
*   Remeta esperança e acolhimento.



    Podemos observar que essas  possibilidades de cuidado, que embora pareça
atitudes simples, poderão fazer muita diferença no cotidiano de nossos
idosos em meio ao isolamento. Demostrando esse carinho, estamos
expandindo outras formas de afeto, amenizando as sensações de solidão,
tristeza e pensamentos negativos decorrentes a pandemia.



 Os idosos são nossas heranças! 
Chegou o momento de cuidar de quem tanto nos

cuidou!
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