
 مواجه با استرس ویروس کرونا :

 

طبیعی است که در هنگام بحران احساس غم 

،استرس ،گیجی ،ترس ،عصبانیت داشته 

باشید .صحبت باافرادی که به آنها اعتماد دارید 

 می تواند به شما کمک کند.

 پس با دوستان  و خانواده خود تماس بگیرید.

شما باید در خانه بمانید وسبک زندگی سالم 

 داشته باشید

رژیم غذایی مناسب ،خواب ،ورزش و تماسهای 

اجتماعی باعزیزان  خود ازطریق تلفن داشته 

 باشید

برای مقابله با فشار احساسات ،از مصرف 

 دخانیات بپرهیزید.

ار احساس اضطراب می کنید با یک مشاور 

  صحبت کنید

 

 

 راههای انتقال ویروس  :                         

به طور کلی تاکنون اطالعات دقیقی از راههای        

انتقال این نوع ویروس جدید کرونا وجود ندارد      

و اغلب اطالعات موجود بر اساس راههای            

انتقال سایر اعضای خانواده کرونا ویروس ها          

 می باشد.

به  طور معمول انتقال ویروس از یک فرد به            

فرد دیگر در اثر تماس نزدیک ) در فاصله ای           

متر( و از طریق تماس با قطرات و          ٢کمتر از   

ترشحات دستگاه تنفس فرد آلوده در اثر             

 عطسه یا سرفه اتفاق می  افتد.

احتمال دارد انتقال ویروس در اثر تماس             

دستها با سطوح آلوده به ویروس و سپس              

لمس دهان وبینی و یا چشم هاو گوش صورت         

پذیرد.بنابراین در این خصوص باید احتیاط         

 الزم صورت گیرد.

 ویروس کرونا :

ویروس کرونا عضوی از خانواده کرونا ویروس ها می 

باشد. در این خانواده عوامل بیماری های حاد 

یا مرس وجود تنفسی دیگر مانند بیماری سارس 

 دارد.

روز تا حدود ٢دوره نهفتگی این ویروس حدود 

.روز می باشد ٤١  

به عبارت ساده تر دردوره نهفتگی ویروس در 

بدن فرد وجود دارد اما عالیم بیماری 

  مشاهده نمی شود.
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 بسمه تعالی 

 
 

 

 عنوان :

    91سالمت روان در همه گیری کوید 

 

 

 

 

واحد آموزش سالمت بیمارستان شهید 

 انصاری رودسر 

 11مهر 
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باید ها و نبایدها درشرایط 

 پراسترس و بحران :

 از جمع های پرتنش دوری کنید.

از موقعیتهایی که استرس شمارا زیاد 

 می کند دوری کنید.

ازروشهای آرام سازی استفاده کنید.در 

 مواقع استرس نفسهای عمیق بکشید.

ورزش کنید .اگرامکان ورزش منظم 

ندارید ،تحرک داشته باشید و حداقل 

 بیست دقیقه درروز پیاده روی کنید.

ساعتهایی را به دور از فصای مجازی 

بگذرانید و کارهایی که برای شما آرام 

بخش است را در برنامه روزانه 

بگنجانید.برای مثال دعا و نیایش ،موسقی 

 گوش کنید،کتاب بخوانید 

منبع :دستورالعمل وزارت بهدهشا ه  و درمه                  

 پز کی

 

 

از واقعیتها مطلع شوید .اطالعاتی راجمع 

آوری کنید که به شما در تعیین دقیق خطر 

کمک کند.تا بتوانید اقدامات احتیاط آمیز 

 راانجام دهید.

به منظور کاهش استرس از تماشاکردن 

یاگوش دادن به اخبار ورسانه هایی که در 

شما صرفا احساس ناامیدی یانگرانی ایجاد 

 می کند ،بپرهیزید.

از مهارتهایی که در گذشته به منظور 
کاهش استرس و افزایش سطح رضایت 

  اززندگی داشته اید کمک بگیرید
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