
 
 

ترس، نگرانی و استرس پاسخی طبیعی به تهدیدهای درک شده یا واقعی هستند و در مواقعی که با عدم اطمینان یا موارد 

ناشناخته ای روبرو هستیم این احساسات بروز میکنند. بنابراین طبیعی و قابل درک است که مردم در زمینه بیماری همه 

شده اند. در اینفوگرافی های زیر به نکات مهمی برا COVID-19 رگی سالمت روان یدچار ترس  خود و فرزندانمان  حفظ 

 :اشاره شده است

سترس  نیتواند از ب یاز دوستان و خانواده م مراقبت ستبرنده ا سترس یبرا گرانی. کمک به دا ، مانند ارائه کنار آمدن با ا

توانند ارتباطات  یم م، افراد هنوز هیفاصلللاه اجتماع شیکند. در زمان افزا تریتواند جامعه را قو یم یاجتماع تیحما

تواند به شللما و  یم ییدئویو یگپ ها ای یتافن یخود مراقبت کنند. تماس ها یرا حفظ کرده و از سللالمت روان یاجتماع

 د.یداشته باش یکمتر ییاحساس تنها و دیبا هم ارتباط برقرار کن یکمک کند تا از لحاظ اجتماع زانتانیعز

 کنار آمدن با استرس یسالم برا یها راه

 و نگران  دیهسلللت ماریاگر ب دیبدانCOVID-19 قبل از شلللرور هرگونه دیانجام ده دیبا ی، چه کاردیهسلللت .

 .دیریمتخصص تماس بگ کیبا  COVID-19 یبرا یخوددرمان

 افتیدرمان را در ای، از جماه مشلللاوره یتیمنابع حما ریو سلللا یخدمات درمان دیتوان یاز کجا و چگونه م دیبدان 

 .دیکن

 ش یعاطف یسالمت مراقب سالمتدیخود با شما کمک م یعاطف ی. مراقبت از  ستکند تا  یبه  و در  دیفکر کن در

 .دیمحافظت از خود و خانواده واکنش نشان ده یبرا یضرور یازهایبرابر ن

 تواند ناراحت کننده باشد. یم یریمکرراً درمورد همه گ دنی. شندیکن پرهیز گوش دادن به اخبار ایخواندن  از 

 دیمراقبه کن نرمش و، دیبکش قیعم نفس. 

 دیسالم و متعادل بخور ییغذا یوعده ها دیکن یسع. 

 یدبخواب یکاف باندازه. 

 دیکن یالکل و مواد مخدر خوددار ادیمصرف ز از. 

 دیانجام ده ،دیبر یکه از آنها لذت م یتهایفعال دیکن یسع. 

 دیها و احساس خود صحبت کن ی. با افراد مورد اعتماد خود در مورد نگراندیارتباط برقرار کن گرانید با. 

 دیها را بدان تی، واقعکمک به کاهش استرس یراب 

 ستن شا یریو جاوگ COVID-19مربوط به  قیحقا دان شار  سترس کمک کند.  یم عاتیاز انت تواند به کاهش ا

ارتباط برقرار  گرانیتواند به شللما کمک کند با د یم دیده یم تیکه به آنها اهم یخود و افراد یدرک خطر برا

 .دیکن
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