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COVID-19 ಏಕಾಏಕಿ ಜನರಿಗೆ ಒತ್ತ ಡವನ್ನ ುಂಟು ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ರೋಗದ ಬಗೆೆ ಭಯ ಮತ್ತತ ಆತಂಕವು
ವಿಪರಿೋತ್ವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತತ ಬಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಉುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಯಂತ್ರ ಣವಿಲಲ ದ ಮತ್ತತ ಅನಿಶ್ಚಿ ತ್ತೆಯನ್ನ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ ಭಯ ಅನೇಕ ಆತಂಕದ
ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳು ಅಸ್ಥತ ತ್ವ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ
ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನ ಹುಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರ, ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು,
ಮತ್ತತ ಕೆಮ್ಮು / ಸ್ಥೋನ್ವ ಶ್ಚಷ್ಟಟ ಚಾರಗಳಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ತ್ಡೆಗಟುಟ ವ ಕರ ಮಗಳನ್ನ ನಾವು
ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತ್ತ ಲೇ ಇದದ ರೂ, ಮನಸ್ತು ಮತ್ತತ ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆರೋಗಯ ಕರವಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ
ಭಾವನಾತ್ು ಕವಾಗಿ ಹುಂದಿಕೊಳುು ವುದು ಸಹ ಮ್ಮಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಕೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು
ಇಲ್ಲಲ ವೆ;


ನಿಮು ಭಯ ಮತ್ತತ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ನಿಮು ಸ್ವವ ತ್, ಸಾಮಾನಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ
ಅುಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು .



ನಿೋವು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ತೊುಂದರೆ ಅನ್ಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಸ್ತದಿದ ಗಳನ್ನ
ಸೇವಿಸ್ತವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ; WHO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಕಾಾರದಂತ್ಹ
ವಿಶ್ವವ ಸಾಹಾ ಮೂಲಗಳ್ಳುಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ವದಂತಿಗಳ್ಳುಂದ
ಸತ್ಯ ವನ್ನ ಪರ ತ್ಯಯ ಕಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಏಜೆನಿು ಗಳು; ದಿನದಲ್ಲಲ ನಿದಿಾಷಟ
ಸಮಯಗಳಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನವಿೋಕರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುವುದು.



ನಿಮು ನ್ನ ರಕಿಿ ಸ್ಥಕೊಳ್ಳು ಮತ್ತತ ಇತ್ರರಿಗೆ ಬುಂಬಲ ನಿೋಡಿ. ತ್ಮು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ
ಇತ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಬುಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ವಯ ಕಿತ ಗೆ ಮತ್ತತ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ
ಪರ ಯೋಜನವನ್ನ ನಿೋಡುತ್ತ ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ
ನೆರೆಹರೆಯವರು ಅಥವಾ ನಿಮು ಸಮ್ಮದಾಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್
ಮಾಡಿ. ಒುಂದು ಸಮ್ಮದಾಯ ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿುಂದ ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ
ಪರಿಹರಿಸ್ತವಲ್ಲಲ ಒಗೆ ಟ್ಟ ನ್ನ ಸೃಷ್ಟಟ ಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ



ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಪಾಳ್ಳಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ ವಿಶ್ವರ ುಂತಿ ಮತ್ತತ ಬಿಡುವು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ತವುದು, ಸಾಕಷ್ಟಟ ಮತ್ತತ ಆರೋಗಯ ಕರ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತವುದು, ದೈಹಿಕ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಲ ತೊಡಗುವುದು ಮತ್ತತ ಕುಟುುಂಬ ಮತ್ತತ ಸೇನ ಹಿತ್ರುಂದಿಗೆ
ಸ್ವಪಕಾದಲ್ಲಲ ರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ನಿಭಾಯಿಸ್ತವ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನ ಪರ ಯತಿನ ಸ್ಥ
ಮತ್ತತ ಬಳಸ್ಥ.



COVID-19 ಪೋಡಿತ್ ಜನರಿಗೆ ಬುಂಬಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತತ ಲಭಯ ವಿರುವ
ಸ್ವಪನ್ಮು ಲಗಳುಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಲ್ಲುಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎುಂದು ತಿಳ್ಳಯಿರಿ.
ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಮತ್ತತ ಮಾನಸ್ಥಕ ಬುಂಬಲ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಮ್ಮಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ.
ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ವಬಂಧಿಸ್ಥದ ಕಳಂಕವು COVID-19 ಮತ್ತತ ಮಾನಸ್ಥಕ
ಆರೋಗಯ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳ್ಳಗೆ ಬುಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಹಿುಂಜರಿಯಬಹುದು.
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ಮಕೂ ಳು ಒತ್ತ ಡಕೊ ಹೆಚ್ಚಿ ಅುಂಟ್ಟಕೊಳುು ವುದು, ಆತಂಕ, ಹಿುಂತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು, ಕೊೋಪ
ಅಥವಾ ಆಕೊರ ೋಶ, ಬಡ್ವೆಟ್ಟುಂಗ್ ಮ್ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಲ ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮು
ಮಗುವಿನ ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆಗಳ್ಳಗೆ ಬುಂಬಲ ನಿೋಡುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಪರ ತಿಕಿರ ಯಿಸ್ಥ, ಅವರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನ
ಆಲ್ಲಸ್ಥ ಮತ್ತತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಸಮಯ ಮತ್ತತ ಗಮನವನ್ನ ನಿೋಡಿ. ನಿಮು ಮಕೂ ಳನ್ನ
ಕೇಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ದಯೆಯಿುಂದ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಮತ್ತತ ಅವರಿಗೆ ಧೈಯಾ ನಿೋಡಿ.
ಸಾಧ್ಯ ವಾದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಆಟ್ವಾಡಲು ಮತ್ತತ ವಿಶ್ವರ ುಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ
ನಿೋಡಿ, COVID-19 ಪೋಡಿತ್ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತತ ಲಭಯ ವಿರುವ ಸ್ವಪನ್ಮು ಲಗಳುಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ
ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತವುದು ಎುಂದು ತಿಳ್ಳದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬುಂಬಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸ್ತವುದು
ಎುಂದು ತಿಳ್ಳಯಿರಿ. ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಮತ್ತತ ಮಾನಸ್ಥಕ ಬುಂಬಲ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವವರಿಗೆ ಇದು
ಮ್ಮಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ವಬಂಧಿಸ್ಥದ ಕಳಂಕವು COVID-19
ಮತ್ತತ ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳ್ಳಗೆ ಬುಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಹಿುಂಜರಿಯಬಹುದು.



ಭಯ ಮತ್ತತ ದುುಃಖ್ದಂತ್ಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಲು ಮಕೂ ಳ್ಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ು ಕ
ಮಾಗಾಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಪರ ತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ
ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಲು ತ್ಮು ದೇ ಆದ ಮಾಗಾವಿದೆ. ಕೆಲವೊಮೆು ಸೃಜನಶ್ಚೋಲ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಲ
ತೊಡಗುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಟ್ವಾಡುವುದು ಮತ್ತತ ಚಿತಿರ ಸ್ತವುದು ಈ ಪರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನ
ಸ್ತಗಮಗೊಳ್ಳಸ್ತತ್ತ ದೆ. ಸ್ತರಕಿಿ ತ್ ಮತ್ತತ ಬುಂಬಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಲ ತ್ಮು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ
ವಯ ಕತ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತತ ಸ್ವವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾದರೆ ಮಕೂ ಳು ನಿರಾಳರಾಗುತಾತ ರೆ.



ದೈನಂದಿನ ಜಿೋವನದಲ್ಲಲ ಪರಿಚಿತ್ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಥವಾ
ನಿಯಮಿತ್ ವಾಯ ಯಾಮ, ಶುಚಿಗೊಳ್ಳಸ್ತವಿಕೆ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಚಿತ್ರ ಕಲೆ
ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊುಂಡಂತೆ ಹಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಲ ಹಸ
ದಿನಚರಿಯನ್ನ ರಚಿಸ್ಥ. ಮಕೂ ಳ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸ್ವಬಂಧಿಸ್ಥದ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊುಂಡಂತೆ
ವಯಸ್ಥು ಗೆ ಸೂಕತ ವಾದ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು . ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟಟ ,
ಕುಟುುಂಬದೊಳಗಿದದ ರೂ ಸಹ, ಇತ್ರರುಂದಿಗೆ ಆಟ್ವಾಡಲು ಮತ್ತತ ಬರೆಯಲು ಮಕೂ ಳನ್ನ
ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸ್ಥ.



ವಯಸಾು ದ ವಯಸೂ ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ ತ್ಯಯ ಕವಾಗಿ ಮತ್ತತ ಅರಿವಿನ ಅವನತಿ /
ಬುದಿಿ ಮಾುಂದಯ ತೆ ಇರುವವರು, ಹೆಚ್ಚಿ ಆತಂಕ, ಕೊೋಪ, ಒತ್ತ ಡ, ಆಕೊರ ೋಶ ಮತ್ತತ ಏಕಾಏಕಿ
ಸ್ವಪಕಾ ತ್ಡೆಯಲ್ಲಲ ರುವಾಗ ಹಿುಂತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ನೆಟ್ವಕ್ಾಗಳು
(ಕುಟುುಂಬಗಳು) ಮತ್ತತ ಆರೋಗಯ ವೃತಿತ ಪರರ ಮೂಲಕ ಪಾರ ಯೋಗಿಕ ಮತ್ತತ ಭಾವನಾತ್ು ಕ
ಬುಂಬಲವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಥ.



ಏನ್ ನಡೆಯುತಿತ ದೆ ಎುಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಸರಳ ಸ್ವಗತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು ಮತ್ತತ ಅರಿವಿನ
ದೌಬಾಲಯ ಹುಂದಿರುವ / ಇಲಲ ದ ವಯಸಾು ದವರಿಗೆ ಅಥಾವಾಗುವಂತ್ಹ ಪದಗಳಲ್ಲಲ
ಸೋುಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎುಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಸಪ ಷಟ ವಾದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿೋಡಿ. ಅಗತ್ಯ ವಿದಾದ ಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪುನರಾವತಿಾಸ್ಥ. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ
ಸಪ ಷಟ , ಸ್ವಕಿಿ ಪತ , ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ಮತ್ತತ ತಾಳೆು ಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ಸ್ವವಹನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ ಪರ ದಶ್ಚಾಸಲು ಸಹ ಇದು
ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತವಲ್ಲಲ ಮತ್ತತ ತ್ಡೆಗಟುಟ ವ ಕರ ಮಗಳನ್ನ
ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಲ ಅವರ ಕುಟುುಂಬ ಮತ್ತತ ಇತ್ರ ಬುಂಬಲ ನೆಟ್
ವಕ್ಾಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕೊಳ್ಳು
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ಆರೋಗಯ ಕಾಯಾಕತ್ಾರು ಮತ್ತತ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ವೃತಿತ ಪರರಿಗೆ, ಒತ್ತ ಡದಲ್ಲಲ ರುವುದು ನಿಮಗೆ
ಮತ್ತತ ನಿಮು ಅನೇಕ ಸಹೋದೊಯ ೋಗಿಗಳ್ಳಗೆ ಒುಂದು ಅನ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಲ
ಈ ರಿೋತಿ ಭಾವಿಸ್ತವುದು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತ ಡ ಮತ್ತತ ಅದಕೊ ಸ್ವಬಂಧಿಸ್ಥದ ಭಾವನೆಗಳು
ನಿಮು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ ಅಥವಾ ನಿೋವು ದುಬಾಲರಾಗಿದಿದ ೋರಿ ಎುಂಬುದರ
ಪರ ತಿಫಲನವಲಲ . ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ನಿಮು ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಮತ್ತತ ಮಾನಸ್ಥಕ
ಸಾವ ಸಿ ಯ ವನ್ನ ನಿವಾಹಿಸ್ತವುದು ನಿಮು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗಯ ವನ್ನ ನಿವಾಹಿಸ್ತವಷ್ಟಟ
ಮ್ಮಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ.



ತ್ತತ್ತಾ ಮಾನಸ್ಥಕ ಆರೋಗಯ ಮತ್ತತ ನರವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ದೂರುಗಳನ್ನ ನಿವಾಹಿಸಲು (ಉದಾ.
ಸನಿನ ವೇಶ, ಮನೋರೋಗ, ತಿೋವರ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಖಿನನ ತೆ), ದಯವಿಟುಟ ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆದ
ವೈದಯ ಕಿೋಯ / ಮಾನಸ್ಥಕ ವೃತಿತ ಪರರನ್ನ ಸ್ವಪಕಿಾಸ್ಥ.
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