
 
 

 خی  خنیکه بخ عدم اطم یهستتس د و در اقاقع یواقع خیدرک شتتد   یدهخیبه تهد یعیطب یو استتسرس سخستت  یترس ، نگران

 یمخریب  هیو قخبل درک است که اردم در زا یعیطب نی. ب خبرااین احسخسخت بروز ایک  د میروبرو هسس ینخش خخسه ااقارد 

 دچخر ترس شد  اند. COVID-19 ریهمه گ

روزار  اخ  یدر زندگ یقخبل تقجه راتیی، تغCOVID-19اخن د  ریهمه گ یمخریب کیدر  روسیترس از ابسال به و لیدل به

شد  در جهت تیاحدود اخن د، شقد یا جخدیا شخر و یتالش برا هخی ایجخد  سرعت انس . در اقاجهه بخ روسیاهخر و کخهش 

خخنقاد ،  یاعضخ ریبخ سخ یو عدم تمخس جسمدر خخنه کقدکخن  لیتحص، اققت یکخری، بکخر در خخنه اخن د دیجد یسهخیواقع

 .میخقد بخش یو جسم ی، اهم است که اراقب سالات روحدوسسخن و همکخران

و آنچه  دیجد یمخریب کیافراد اسسرس آور بخشد. ترس و اضطراب در اقرد  ی( امکن است براCOVID-19)کرونخ  روسیو

ست اتفخق ب شد یا فسدیامکن ا سخت  شد و احسخ ک د. اقدااخت  جخدیرا در بزرگسخالن و کقدکخن ا یدیتقاند طخقت فرسخ بخ

 شیک د و بخعث افزا جخدیدر افراد ا ییتقاند احستتتخس انزوا و ت هخ ی، ایخعاجسم گذاری ، اخن د فخصتتت هیبهداشتتتت عمقا

شقد. بخ ا ضطراب  سسرس و ا ش یاقدااخت برا نی، احخل نیا سسرس به  COVID-19 قعیکخهش  ست. ک خر آادن بخ ا الزم ا

 شقد. یاو جخاعه  دیده یا تیکه به آنهخ اهم ی، افرادسخلم بخعث قدرتم دتر شدن شمخ یروش

 :به دالیل زیر رخ ایدهد اغ ب یمخریب قعیدر ه گخم ش اسسرس

  یشغ  خی یاخل تی، وضعزانسخنیخقد و عز یسالاس ازنگرانی  

 غذا خقردن خیخقاب  یدر الگق رییتغ 

 تمرکز خیخقاب  اشکل 

 ازان  بیمخری هخیشدن  بدتر 

 یبهداشت روان طیشدن شرا بدتر 

 اقاد. ریالکل و سخ خی، و / اسسفخد  از ت بخکق شیافزا 

سسرس ریهمه گ یمخریب نیدر طقل ا ضطراب ا ،ا سخت  یترس و ا شد و احسخ سخ بخ هر  ک د. جخدیا یدیشدتقاند طخقت فر

 .دهد یاسسرس زا نشخن ا طینسبت به شرا یواک ش اسفخوت یکس

 خیشتتمخ از خخنقاد   یاجسمخع تیحمختقاند به  یا COVID-19 ریهمه گ یمخریب یواک ش شتتمخ به استتسرس در ط نحق 

 گریاز عقاال د یخریو بستت دیک  یا یکه در آن زندگ ی، جخاعه ایعخطف  هیزا شی، ستتالات و سیاخل تی، وضتتعدوستتسخن

سسگ شد. تغ یب شسه بخ ست به دل یراتییدا سع ییو روش هخ فسدیاتفخق ب COVID-19 یریگ همه لیکه امکن ا در  یکه 

 قرار دهد. ریرا تحت تأث یتقاند هرکس یا میدار روسیاهخر انسشخر و

 بحران سخسخ ده د عبخرت د از:این از  یبه اسسرس نخش یشسریکه امکن است بخ شدت ب یافراد



 
 

 از  ینخش دیشد یمخریدر اعرض خطر ب شسریکه ب یافرادCOVID-19  هسس د )به ع قان اثخل افراد اسن و افراد

 هسس د(. یخخص یسزشک طیشرا یکه دارا یدر هر س 

 و نقجقانخن کقدکخن 

 ک  د. یاراقبت ا زانشخنیعز خیخخنقاد   یکه از اعضخ یافراد 

  سزشکخن، سرسسخرانیبهداشس یاخن د ارائه ده دگخن اراقبت هخ ابخرز  بخ این بیمخری ط اقدمخسرس ل ،  

 ییغذا عیدر ص خ افراد شخغل  

 اقاد ا در اصرف ایک  دکه  یافراد  

 ست داد  اند یافراد شغل خقد را از د سخعخت کخر آنهخ کخهش که  ست  خفسهی،  شغل  یگریعمد  د راتییتغ خیا در 

 کرد  اند. جخدیخقد ا

 هسس د. تیاع قل یکه دارا یافراد 

 ی دک  د و افرا یا یزندگ ییکه به ت هخ ی، از جم ه افرادهستتتس د گرانیاز د یا زو یکه از نظر اجسمخع یافراد

 زندگی ایک  د. یارز خی ییدر ا خطق روسسخ که

 یو ققا ینژاد تیاق  یگرو  هخ 

 هخ خخنمخن یب 

 اخن د خخنه هخی سخلم دان ک  د یا یزندگ یگروه طیاح کیکه در  یافراد 

 دیخود و جامعه خود باش مراقب

سسرس بخشد نیتقاند از ب یاز دوسسخن و خخنقاد  ا اراقبت سسرس ک خر آادن یبرا گرانی. کمک به دبرند  ا ، اخن د ارائه بخ ا

قان د ارتبخطخت ت یا م، افراد ه قز هیفخصتتت ه اجسمخع شیک د. در زاخن افزا سریرا ققتقاند جخاعه  یا یاجسمخع تیحمخ

تقاند به شتتمخ و  یا ییدئقیو یگپ هخ خی یت ف  یخقد اراقبت ک  د. تمخس هخ یرا حفظ کرد  و از ستتالات روان یاجسمخع

 د.یبخشداشسه  یکمسر ییاحسخس ت هخ و دیبخ هم ارتبخط برقرار ک  یکمک ک د تخ از لحخظ اجسمخع زانسخنیعز

 مدن با استرسکنار آ یسالم برا یها راه

 و نگران  دیهستتتس مخریاگر ب دیبدانCOVID-19 قبل از شتتتروع هرگقنه دیانجخم ده دیبخ ی، چه کخردیهستتتس .

 .دیریتمخس بگاس صص  کیبخ  COVID-19 یبرا یخقددراخن

 خفتیرا دردراخن  خی، از جم ه اشتتتخور  یسیحمخا خبع  ریو ستتتخ یخداخت دراخن دیتقان یاز کجخ و چگقنه ا دیبدان 

 .دیک 

 ش یعخطف یسالاس اراقب سالاسدیخقد بخ شمخ کمک ا یعخطف ی. اراقبت از  ستک د تخ  یبه  و در  دیفکر ک  در

 .دیاحخفظت از خقد و خخنقاد  واک ش نشخن ده یبرا یضرور یخزهخیبرابر ن



 
 

 تقاند نخراحت ک  د  بخشد. یا یریاکرراً دراقرد همه گ دنی. ش دیک  سرهیز گقش دادن به اخبخر خیخقاندن  از 

 دیاراقبه ک  نراش و، دیبکش قیعم نفس. 

 دیسخلم و اسعخدل ب قر ییغذا یوعد  هخ دیک  یسع. 

  یدب قاب یکخف بخنداز. 

 دیک  یالکل و اقاد ا در خقددار خدیاصرف ز از. 

 دیانجخم ده ،دیبر یکه از آنهخ لذت ا یسهخیفعخل دیک  یسع. 

 دیهخ و احسخس خقد صحبت ک  ی. بخ افراد اقرد اعسمخد خقد در اقرد نگراندیارتبخط برقرار ک  گرانید بخ. 

 دیهخ را بدان تی، واقعکمک به کخهش اسسرس یبرا 

 سسن شخ یریو ج قگ COVID-19اربقط به  قیحقخ دان شخر  سسرس  یا عختیاز انس کمک ک د. تقاند به کخهش ا

ارتبخط برقرار  گرانیتقاند به شتتمخ کمک ک د بخ د یا دیده یا تیکه به آنهخ اهم یخقد و افراد یدرک خطر برا

 .دیک 

سالاس یسالات روان ب ش اهم ست.  یاز  سخس و عم کرد اخ تأثبر نحق  تفکر سالات روانا  نیگذارد. همچ  یا ری، اح

 بگذارد. ریتأثنیز و انس خب در ه گخم اضطرار  گرانی، ارتبخط بخ دامکن است بر نحق  ک سرل اسسرس

شکالت یکه قبالً دارا یافراد صرف اقاد بقد  اند سقء خی یروان ا شراا ست در  ض طی، امکن ا س یطرارا ش د.  ریسذ بیآ بخ

سردگ یروان بیمخریهخی ضطرابی)اخن د اف سک خی ی، اخسالل دو قطب، ا سخس ی( بر رویزوفرنیا رفسخر  خی، خ ق و خق تفکر، اح

 طیشتترا نیدهد. ا یقرار ا ریو عم کرد هر روز را تحت تأث گرانیاو در ارتبخط بخ د ییکه تقانخ یبه طقر دگذار یا ریفرد تأث

به دراخن خقد ادااه ده د  دیبخ دارای اشکالت روان بقد  اندکه قبالً  یبخشد. افرادادت  یطقالن خی کقتخ  ادتامکن است 

 بخش د.  خ بدتر شدن آن آگ خی دیو از عالئم جد

تأث یبر خطر خقدکشتتت یا س ف زندگ تجخرب به ع قان اثخ یا ریفرد  که  یافراد خنیدر ا ی، خطر خقدکشتتتلگذارد. 

ست. احسخس انزوا شسری، برا تجربه کرد  اند یخشقنت ج س خی یی، زورگقیاز جم ه کقدک آزار هخییخشقنس ، ی، افسردگا

سخ ضطراب و  شخرهخ ریا شخطر خقد شیبخعث افزا یاخل خی یعخطف یف شقد یک ست افراد در طقل ای بحران  کی. امکن ا

 احسخسخت را تجربه ک  د. نیا ریهمه گ یمخریب کیاخن د 

از طرف  تی، حمخوجقد دارد. به ع قان اثخل یخقدکشتتت یاحخفظت در برابر افکخر و رفسخرهخ یبرا یی، روشتتتهخحخل نیا بخ

سیشگیری از بروز این گقنه افکخر تقاند به  یا یاجخز خی یدراخن حضقر خیبه اشخور   یدسسرسو  ارتبخط ، خخنقاد  و جخاعه

 .کمک ک د COVID-19 ریهمه گ یمخریاخن د ب یدر بحران ژ یبه و
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