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 مدیریت استرس در

 دوران شیوع کرونا ویروس 

حمیمت را درهَرد آًچِ اتفاق افتاادُ اتات     
 تگَییذ.

تَضیح دّیذ وِ اوٌَى ٍضؼیت چاگاًَاِ       -
 اتت؟

در هَرد ًحَُ واّص خغز اتتالی آى ّا تاِ   -
ایي تیواری، اعالػات ٍاضح ٍ لاتا  فاْان      

 تذّیذ.
اعالػاتی را در هَرد آًچِ وِ هی تَاًذ رخ   -

دّذ ، تا اعویٌاى تخطی تِ اٍ تذّیاذ   تاِ        
ػٌَاى هثال هوىي اتت یه ػضَ خاًَادُ یاا  
وَدن حال خَتی ًذاضتِ تاضٌذ ٍ هاباثاَر      
ضًَذ تزای هذتی تِ تیوارتتاى هزاجؼِ وٌٌاذ  

 تا پشضىاى تِ آًْا ووه وٌٌذ(.

   01009009ٍ  0404،  191ّای تلفٌی    تاهاًِ

 پاتخگَی تؤاالت ضوا در هَرد تیواری وزًٍا ّستٌذ.

 هٌثغ: 

 سازمان بهداشت جهانی

        ٍ تؼی وٌیذ فزسًذاى را در وٌار ٍالاذیاي
خاًَادُ خَد ًگِ داریذ ٍ اس جذایی فزسًاذاى  

 خاَدداری ٍ تزپزتتاًطاى تا حذ اهاىااى     
 وٌیذ. 

 
 
 
 
        در صَرت تزٍس جذایی   تِ ػٌاَاى هاثاال

تستزی در تیوارتتاى ( اس تزلزاری تاواا     
هٌظن   هثالً اس عزیك تلفي ( ٍ دلگازهای ٍ       

 .ًطَیذاعویٌاى تخطی غاف  
 
     ِتا حذ اهىاى تزًاهِ ّای لثلی خَد را اداها

دّیذ. در غیز ایي صَرت تازًااهاِ ریاشی        
جذیذیذاضتِ تاضیذ. تْاتاز اتات تازای          
پزوزدى اٍلات فزاغات خاَد ٍ اػضاای          
خاًَادُ تزگزهی ّایی را در هحیظ هاٌاشل     
تذارن تثیٌیذ هث  خَاًذى وتاب، توااضاای   

 فیلن 
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عثیؼی اتت وِ تا گستزش ضیَع وزًٍاٍیزٍ  
در وطَرّای هختلف اس جولِ ایزاى، احساا     
غن ، اتتز  ، گیج ضذى ، تز  ٍ ػصثاًایات   
داضتِ تاضیذ اها السم اتت تذاًیذ اتتز  تاػث 
واّص تغح ایوٌی ٍ هماٍهت تذى در هامااتا     
ٍیزٍ  هی ضَد. تٌاتزایي ضزٍری اتت ًىاتی  

 را در هَرد هذیزیت اتتز  تیاهَسیذ.
 
 
 

صحثت تا افزادی وِ تِ آًْا اػتواد داریاذ های     
تَاًذ تِ ضوا ووه وٌذ. تا دٍتتاى ٍخااًاَادُ       

 خَد توا  تگیزیذ.
 
 
 
 

اگز هبثَریذ درخاًِ تواًیذ ، ضیَُ  سًذگی تالن 
را رػایت وٌیذ، اسجولِ رصین غذایی ٍ خاَاب      
هٌاتة ، ٍرسش ٍ ارتثاط اجتواػی تا ػشیشاى در 
خاًِ ٍاس عزیك ایوی  ٍتلفي تا دیاگاز افازاد        

 خاًَادُ ٍ دٍتتاى. 

اگز احسا  اس پای در آهذى ٍػاجش ضذى داریذ، 
تا یىی اس افزاد پزتٌ  تْذاضتی یا هطاٍر 

صحثت وٌیذ . تزًاهِ ای تزای خَدتاى داضتِ 
تاضیذ وِ درصَرت لشٍم تزای رفغ هطىالت 
جسوی ٍ رٍاًی خَدتاى وبا تزٍیذ ٍچگًَِ تِ 

 دًثال ووه تاضیذ.
 
 
 
 

تزای هماتلِ تا احساتات هٌفی خَد، تیگار ، 
 الى  یا هَاد هخذر اتتفادُ ًىٌیذ.

 
 
 
 

 دًثال ٍالؼیت ّا تاضیذ.
اعالػاتی را جوغ آٍری وٌیذ وِ تِ ضوا  -

درتؼییي دلیك خغز ووه وٌذ تا تتَاًیذ الذاهات 
 احتیاعی السم را اًبام دّیذ. 

هٌثغ هؼتثزی را پیذا وٌیذ وِ تِ آى اػتواد  -
داریذ ، هاًٌذ ٍب تایت تاسهاى جْاًی 

تْذاضت یا ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش 
 پشضىی. 

تا ون وزدى هذت سهاى دیذى یا گَش دادى  -
تِ ضثىِ ّای رتاًِ ای ًاراحت وٌٌذُ ، ًگزاًی 
 ٍ اضغزاب خَد ٍخاًَادُ تاى را هحذٍد وٌیذ.

 
 
 
 

اس هْارت ّایی وِ درگذضتِ تزای هاذیازیات       
هطىالت سًذگی اتتفادُ وزدُ ایذ ٍ هؤثز تاَدُ  
اًذ، درهَلؼیت وًٌَی ٍ تزای وٌتزل احساتاات  

 خَد تْزُ تگیزیذ.
                                                                                                          

وَدواى هوىي اتت تِ رٍش ّای هختلفی تاِ    
اتتز  ٍاوٌص ًطاى دٌّذ ، هثالً ػصاثااًای      
ضذى ، تیطتز چسثیذى تِ ٍالذیي ، ًگزاى تَدى 
، تی لزاری ، رد وزدى ٍپس سدى ، ضة ادراری 

... ٍ 
وَدواى درهَالغ دضَار ، تِ ػطاك ٍ تاَجاِ        

 تشرگساالى ًیاس دارًذ.  
تزای آى ّا ٍلت ٍتَجِ تیطتزی اخاتاصااظ      

 دّیذ. 
تِ یاد داضتِ تاضیذ وِ تِ فزسًذاى خَد گاَش    
وٌیذ، تا هْزتاًی صحثت وٌیذ ٍ تاِ آى ّاا           

 اعویٌاى خاعز دّیذ. 
در صَرت اهىاى ، فزصت ّایی تازای تااسی       

 وَدن اختصاظ دّیذ.
 
 
 
 

 ّوَعي گزاهی؛ تالم
ایه برگه آموزشی دربرداروده  وکاکا کی در مکورد         

اسک.   پیطگیزی اس اتتال تِ ٍیزٍ  وزًٍا   
 لطفا ًایه مطالب را بکا دق. مطالعه بفرمایید 


