
                      سعی کنید بر هواردی  کور د    ى کونودوری یرد ود

تورکسکنید. رز د وشها ی کر قبال برر  کاهش رضورورر     

ورسدرس شوا هاثر بایه رسدفایه کنید. برر  هواوای دو         

ها   در م ساز  در بر کواد بوبور ود. روای در سور ورم                 

کنید،فیلن تواشا کنید  ا هر فعالیت لذت بخشی کر شوا در 

  در هی کند.

 

ر رحساس هی کنید تحت فشاد ز ای  هسودویود،  وا ر و وا           ر 

 کادها  دوز هره برر  شوا سوخوت شوده، بوا وسشو  ،  وا               

 دورى شناس  هشادت کنید.

 

  درهش رای در حفظ  وا ید
 

 

                 ِثداًید ایي اٍلیي آخرییري ثریروربگی ٍارریری اگ ّرور

رییًیست.کطٌدُ تییي ثیوبگی ًیست. ضبید جبلت ثبضد کرِ    

ثداًید از ّی صد ًفیی کِ هجتال ثرِ ایري ثریروربگی هر              

 ضًَد، ًٍفی هوکي است کِ جبًطبى گا از  ست ثدٌّد.  گ

ضوي ثعض  از ثیوبگی ّب کِ چٌداى جدی ریفرترِ ًرور        

ضًَد، هیگ هیی ثبالی   اگًد. ثیای هثبل سبالًِ ثیص ازیر      

هیلیَى ًفی  گ جْبى ثِ علت اثتال ثِ سل جبى خرَ  گا از        

  ست ه   ٌّد.

 

                 اری ثیای گعبیت ایوٌر  سربعربو نرَالًر   گ هرٌر ل

 ّستید،سع  کٌید  گ خبًِ فعبل ثبضید ثیکبگ ًوبًید.

 تررکرریف کرربفرر   اضررتررِ ثرربضرریررد  ررترر   گ خرربًررِ              

 ٍگزش کٌید.

 

 

 

 

 

 

    ثیای قدم ز ى  ٍپیب ُ گٍی ثِ هکبى ّبی خلَو یبنجیعر

 ثیٍید خَ  گا هدو نَالً   گ خبًِ  جس ًکٌید.

 

       ثب  ٍستبى ٍانیافیبى خَ  صجکت کٌید. صکجت  گهرَگ

ًگیاً  ّب ثِ ثْتی ضدى  بل ضوب کو  هر  کرٌرد ٍلر            

 صکجت ّبی خَ  گا ثِ اخجبگ کیٍ ًب ٍییٍس هکدٍ  ًکٌید.

 با اضطراب ویروس کرونا چه کنین؟

 

 

 

 

 
 گروه هدف : عووم هردم  واحد آهوزش و ارتقاء سالهت

با اضطراب ناشی از ابتال به بیواری کرونا چگونهه  

 برخورد کنین؟
       ست ّبیتبى گا هکیگ ثطَیید. ایي هَثیترییري گٍش 

 ثیای پیطگییی از ثیوبگی است.

            قجل از ثبزًطی اخجبگ انالعربو از  سرتریسر  آى

هطوئي ضَید. اًتطبگ اخجبگ ًب گست، اضطیاة انیافیبى  

 ضوبجبهعِ گا ث   لیل زیب  ه  کٌد.

  ثِ  ًجبل انالعبو  قیق ثبضید ٍ ایي انالعبو گا از

هٌبثع هعتجی هثل سبزهبى جْبً  ثْداضت ،ٍزاگو ٍ     

سبیت ّبی  اًطگبُ ّبی علَم پ ضکر  ثرگریرییرد.        

هیتَاًید سَاالو خَ  گا از سبهبًِ سالهت ثب  ضوبگُ 

ثپیسید. الجتِ ًیبزی ًیست ثیص از ی  یب  ٍ     091

 اخجبگ گا چ  کٌید  
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 بسوه تعالی 

 

 

 عنواى :

هقابله با اضطراب ناشی 

 از کرونا 

 

 تهیه و تنظین :

واحد آهوزش سالهت 

بیوارستاى شهید انصاری 

 رودسر 
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    بر ر درزه کافی رسدررحت کنید، رار

را  و کافی کو  هی کند کر تارى رای 

 در باز ابی کنید.

 

 

 

 رز هاقعیت ها ی کر رسدرس شوا در ز ای 

 هی کندیود  کنید. 

    ساعت ها در بر یود رز فضا  ه از

بگذدر یدوکادها ی کر برر  شوا  درهش بخش 

 رست در یدبر اهر دوزر ر بگن ا ید.

   ید شرر ط بحرر ی بی ثبات ، تصوین ههوی

  گیر د تغییر بکرگ ید ز د ی رای ر  ای  کنید.

 

 

 باید ها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحراى:
  گ هَگ  ًگیاً  ّب ا سبسبتتبى  یف ث ًید  ٍ از  

 ثیبى آًْب خجبلت ًکطید.اجبزُ ثیٍگ  ا سبسبت 

 هبًٌد رییِ خطن گا ثِ خَ  ٍ یگیاى ثدّید.

        اکثی گفتبگّب ٍٍاکٌص ّبی  کِ افیا   گ ّرٌرگربم

 َا ث ٍثکیاى ّبی غیی هٌتظیُ از خَ  ًطبى ه  

 ٌّد،گفتبگّبی  نجیع  است، ثِ ّویي  لیل ثرِ  

خَ تبى یب یگیاى ثیچست ضعیف، تیسَ یب غریری   

 نجیع  ثَ ى ً ًید  

 

 

 

 

 

 

 .رز جوع ها   ر تنش یود  کنید 

         .بپذ ر د هور چیس ید کندری شووا  ویوسوت

سعی کنید بر اهر وز د ی عای  روای در      

حفظ کنید ودو  چیسها ی کور کونودوری       

یرد د تورکس کنید،  ر د و  چیسها ی کر 

 کندری  درد د.

 


