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سالمت روان و انزوا )کناره گیری(

توانند باعث و سایر رویدادهای بهداشت عمومی می ۱۹-هایی مانند کوویدشیوع

شوند. ارتباط اجتماعی مهمتر از همیشه است.ناراحتی عاطفی و اضطراب   

فیصد از  17فیصد از بزرگساالن آسیایی آمریکایی و  14ساالنه، بیماری روانی 

 بزرگساالن بومی هاوایی/جزیره اقیانوس آرام را مبتال می کند.

مشکل نیست اگر خوب نباشید

همه گیر )ویروس کرونا( به طور قابل توجهی بر زندگی ما تأثیر گذاشته است. بسیاری از ما با چالش های استرس زا و گاهی طاقت 

دست و پنجه نرم می کنیم.فرسا 

دالیل رایج استرس مرتبط با بیماری همه گیر )ویروس کرونا(:

امور مالی●     

مراقبت از خانواده●     

خانواده و دوستانارتباط محدود با ●     

بیمار شدن●     

ترس از سرایت ویروس به دیگران●     

عدم اطمینان در مورد حال و آینده●     

منجر به موارد زیر شود:افزایش استرس می تواند 
احساس خشم، ترس، نگرانی، غم،●     
بی حسی یا ناامیدی 
مشکل در حافظه، تمرکز،●     
یا تفکر واضح     
تفاوت در اشتها، انرژی، عالیق یا●     
تمایالت 
تغییر در خواب یا●     
افزایش کابوس     
افزایش تغییرات فیزیکی مانند سردرد،●     
درد، بثورات پوستی یا مشکالت معده 
بدتر شدن بیماری های روانی و ●     
مزمن موجود 
افزایش مصرف الکل، تنباکو یا مواد دیگر●     

راه های سالم تر برای مقابله با استرس:

 داشته باشید ها را چت تلفنی، متنی یا ویدیویی  اگر نمیتوانید دوستان و خانواده خویش را شخصاً ببینید، با آن

از اخبار و رسانه های اجتماعی فاصله بگیرید●     

هستند منابع مانند گروه های پشتیبانی آنالین برای کمک در دسترس●     

به طور منظم ورزش کنید●   

سعی کنید از یک رژیم غذایی متعادل استفاده کنید●   

حرکات کششی، تنفس عمیق و مدیتیشن را امتحان کنید●   

مصرف الکل، تنباکو و سایر مواد را محدود کنید● 

دور هم جمع شدن به طور محفوظ:
دور هم جمع شدن با دیگران به ما کمک می کند

حس اجتماعی که همه ما دلتنگ آن هستیم.

قبل از تکمیل شدن معیاد واکسین ها تان     ●     

از ماسک استفاده کنید شما یا دیگران تا قبل از تکمیل شدن معیاد خویش از ماسک استفاده کنید●     

دیگرانی که در خانواده شما نیستند، آزمایش شویدقبل از پیوستن به ●     

در فضای باز جمع شوید و از فضاهای با تهویه ضعیف اجتناب کنید●   

اگر احساس می کنید از پشتیبانی اضافی بهره مند می شوید، منابع اضافی عبارتند از:

با شماره : اتحادیه ملی بیماری های روانی
۸۰۰-۹۵۰-NAMI  تماس بگیریپ یا در حالت

ارسال  ۷۴۱۷۴۱را به  شماره  NAMIبحران 
 کنید.

رای ترانس الیف الین با شماره ب

تماس بگیرید 8860-565-877

با پزشک خود، یا نزدیکترین مرکز بهداشتی اجتماعی،   

یا مرکز بهداشت بومی هاوایی مرکز بهداشت روستایی، 

خط حیات ملی پیشگیری از خودکشی: با شماره تماس بگیرید

تماس بگیرید. 8255-273-800-1

mhanational.org/find-support-groupsیک گروه پشتیبانی آنالین پیدا کنید:

Sources: 

https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html 

https://mhanational.org/infographic-covid-19-and-your-mental-health 
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