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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਇਕੱਲਾਪਣ

ਕੋਵਿਡ- 19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਿਹਤ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵ ੰਤਾ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਮਾਨਵਿਕ ਵਬਮਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਲਾਨਾ 14% ਅਤੇ ਨੇਵਟਿ ਹਿਾਈਅਨ ਪੈਿੀਵਫਕ 
ਆਈਲੈਂਡਜ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  17% ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਿ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਿਾਡੀ ਵ ੰਦਗੀ ਨ ੰ  ਬਹਤੁ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਵਿ ੋਂ ਬਹਤੁ ਿਾਰੇ ਲੋਗ
ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਦ-ੇ ਕਦ ੇਬਹਤੁ  ਯਾਦਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਇਹ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿ  ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦ ੇਹਨ: 
ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ
ਪਰਿਾਰ ਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ
ਆਪਣ ੇਪਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦਿੋਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀਮਤ ਿਪੰਰਕ
ਵਬਮਾਰੀ

ਕੀਟਾਣ  ਨ ੰ  ਹਰੋ ਲੋਕਾਾਂ ਵਿ  ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰ
ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿਿੱਖ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਅਵਨਸ਼ਵ ਤਤਾ 

ਤਣਾਅ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧੇ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ:

ਗੁਿੱਿਾ, ਡਰ, ਵ ੰਤਾ, ਉਦਾਿੀ, ਿੰੁਨ ਹੋਣਾ ਯਾਾਂ ਵਨਰਾਸ਼ਾ 

 ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਯਾਾਂ ਿਪਸ਼ਟ ਿੋ  ਵਿ  ਮਸੁ਼ਵਕਲ 

ਭੁਿੱਖ, ਤਾਕਤ, ਵਦਲ ਿਪੀ ਯਾਾਂ ਉਮੰਗ ਵਿ  ਅੰਤਰ 

ਨੀ ਾਂਦ ਵਿ  ਬਦਲਾਓ ਯਾਾਂ ਬੁਰੇ ਿੁਪਵਨਆਾਂ ਦਾ ਿਿੱਧਣਾ 

ਿਰੀਰਕ ਬਦਲਾਓ ਿਿੱਧਣਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਰ ਦਰਦ, ਪੀੜਾ, ਧਿੱਫੜ ਯਾਾਂ ਵਮਹਦ ੇਦਾ 

ਮਿਲਾ  

ਮਾਨਵਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਗਿੱਡਣਾ  

ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕ , ਯਾਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ 

ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੂੰਗ ੇਨੁਸਖੇ:
ਜੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਿਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਓਹਨਾ 

ਨਾਲ ਫੋਨ, ਮੈਿਜ, ਯਾਾਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਿਾਰਾ ਜੁੜ ੋ 

ਖ਼ਬਰਾਾਂ ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਵਡਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਮੇਂ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ ਲਉ  

ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਿਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਹਯੋਗ ਗਰੁਿੱਪ ਵਜਹ ੇਿਾਧਨ ਮੌਜ ਦ ਹਨ
ਰੋ ਾਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ

ਿੰਤੁਵਲਤ ਖਰੁਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

ਿਰੀਰਕ ਕਿਰਤ, ਡ ੰਗ ੇਿਾਹ ਯਾਾਂ ਮੇਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ

ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕ , ਯਾਾਂ ਹਰੋ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿੀਮਤ ਰਿੱਖ ੋ

ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠ: 

ਦ ਜੀਆਾਂ ਨਾਲ ਇਕਿੱਠੇ ਹਣੋ ਨਾਲ ਿਾਨ ੰ  ਭਾਈ ਾਰੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ
ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਅਿੱਜ ਦੇ ਿਮੇਂ ਵਿ  ਅਿੀ ਾਂ ਿਾਰੇ ਇਿ ਦੀ ਘਾਟ 

ਮਵਹਿ ਿ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਆਪਣ ੇਵਟਿੱਕਾਕਰਣ ਬਾਰ ੇਮੌਜ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱਖੋ

ਅਗਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਯਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਟਿੱਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਮਾਿਕ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱਖੋ
ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿੈਟ ਕਰਿਾਓ 

ਖੁਿੱਲੀ ਹਿਾ ਿਾਲੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹਿੋੋ ਅਤ ੇਘਿੱਟ ਹਿਾਦਾਰ ਥਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਬ  ੋ

ਜ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਰ ਿਵਹਯੋਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵਮਲ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੇ ਹਰੋ

ਿਰੋਤ ਦੇਖ:ੋ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਿੱਲੀਆਾਂਿ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਇਿੱਲਨੈਿੱ ਿ

800-950-NAMI ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ

ਯਾਾਂ ਜੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿੰਕਟ ਵਿ  ਹੋ, ਤਾਾਂ 741741 ਤ ੇ"NAMI" ਮੈਿਜ ਕਰ ੋ

ਟਰਾੰਿ ਲਾਈਫਲਾਈਨ

877-565-8860 ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ, ਿਥਾਨਕ ਿਮਾਵਜਕ ਵਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਪੇਂਡ  

ਵਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਯਾਾਂ ਜਿੱਦੀ ਹਿਾਈਅਨ ਵਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨ ੰ  

ਿੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਿੁਇਵਿਡ ਵਪਰਿਨੇਸਸ਼ਨ ਲਾਈਫਲਾਈਨ: 
1-800-273-8255 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਹਯੋਗ ਗਰੁਿੱਪ ਲਬ:ੋ mhanational.org/find-support-groups 

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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