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Drodzy Rodzice i Opiekunowie,  

Zapewne dotarły do Was tragiczne doniesienia na temat wybuchu, który miał miejsce w bloku 
mieszkalnym na Pier Road w St Helier w ten weekend. Budynek zawalił się, po czym w ruinach 
wybuchł pożar. Kilka osób zginęło, inne wciąż są poszukiwane. 

Ta tragedia głęboko wstrząsnęła całą społecznością. Ta wiadomość jest szokująca dla wszystkich, ale 
mamy świadomość, że może być szczególnie trudna dla dzieci i młodzieży. Szkoły są zawsze w pełni 
przygotowane do reagowania w przypadku zdarzeń kryzysowych z udziałem dzieci i młodzieży. 
 
Możliwe, że Wasze dziecko będzie miało wiele pytań dotyczących tego zdarzenia i będzie chciało 
porozmawiać z Wami o tym. Poniższe wskazówki mogą być w tej sytuacji pomocne: 
 
Należy poświęcić czas, by wysłuchać dziecko. Do dzieci i młodzieży mogły dotrzeć tylko pogłoski 
lub niepełne informacje. Warto poświęcić czas na wysłuchanie ich obaw i odpowiedzieć na pytania. 
Dzięki temu młode osoby mogą zadawać pytania, czują się bezpiecznie i mają poczucie, że ktoś ich 
słucha. 
 
Należy odpowiadać szczerze i stosownie do wieku. Wasze dzieci prawdopodobnie będą miały 
wiele pytań na temat tego, co się stało. Należy zdecydować, jak dalece szczegółowo przedstawić 
dziecku informacje, biorąc pod uwagę jego wiek i to, czy zna kogokolwiek z osób dotkniętych 
zdarzeniem. Nie należy jednak obawiać się mówienia im, że nie zna się odpowiedzi na ich pytanie.  
 
Pozwólcie im na przeżywanie strachu i niepokoju. Po tym, jak wydarzy się coś złego, poczucie 
niepokoju i strachu jest rzeczą normalną. Kiedy dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich 
trudnych uczuciach z zaufaną osobą dorosłą, ułatwia im to radzenie sobie z tymi uczuciami. 
 
Dajcie im do zrozumienia, że są bezpieczne. Chociaż strach i niepokój to normalne reakcje, ważne 
jest również, aby pomóc dziecku spojrzeć na strach z innej perspektywy. Przypomnijcie im, że 
podobne wypadki zdarzają się bardzo rzadko i że wiele osób troszczy się o ich bezpieczeństwo. 
 
Pomóżcie im się zaangażować. Mieszkańcy wyspy już teraz starają się pomóc osobom 
poszkodowanym. Być może Wasze dziecko będzie chciało się zaangażować, włączając się 
w ewentualne przyszłe zbiórki pieniędzy lub pisząc podziękowania dla pracowników służby zdrowia 
czy służb ratowniczych.  

Jeśli Wasze dziecko potrzebuje więcej wsparcia, by poradzić sobie z tą trudną wiadomością, więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej Rządu Jersey. Na tej stronie można też znaleźć 
pełną listę instytucji udzielających wsparcia. 
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