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Pandemia COVID-19 mogła przynieść kilka zmian w twoim życiu, a czasami niepokój, zmiany 
programów dnia codziennego, napięcia ekonomiczne, a także izolację społeczną. Możesz 
stresować się zachorowaniem, czasem trwania pandemii, tym, czy na pewno wpłynie to na 
twoje zadanie i jaka będzie przyszłość. Natłok odpowiednich informacji, historie, a także 
fałszywe informacje mogą łatwo sprawić, że twoje życie wymknie się spod kontroli, a także 
sprawi, że nie będzie jasne, co robić. 
 
Podczas pandemii COVID-19 możesz odczuwać napięcie, niepokój, niepokój, smutek i 
izolację. A także psychiczne warunki odnowy biologicznej, w tym niepokój i niepokój, 
mogą się pogorszyć, obacz także na wsse-poznan.pl. 
 
Kwestionariusze ujawniają pierwotny wzrost liczby dorosłych Amerykanów, którzy 
wspominają o oznakach i objawach stresu, stresu i lęku, depresji, a także bezsenności w 
trakcie globalnego, w porównaniu z ankietami tuż przed pandemią. Niektórzy ludzie 
faktycznie zwiększyli spożycie napojów alkoholowych, a nawet narkotyków, myśląc, że może 
im to pomóc w radzeniu sobie z obawami związanymi z pandemią. Zasadniczo wykorzystanie 
tych materiałów może pogorszyć niepokój i niepokój. 
 

 
 
 
Osoby wraz z materiałem wykorzystującym problemy, zwłaszcza osoby uzależnione od 
tytoniu, a nawet opioidów, najprawdopodobniej będą miały gorsze wyniki, jeśli zachorują na 
COVID-19. To dlatego, że te obsesje mogą uszkodzić funkcję oskrzeli i osłabić układ 
odpornościowy organizmu, powodując poważne schorzenia, takie jak choroby układu 
krążenia, a także choroby oskrzeli, które zwiększają zagrożenie poważnymi problemami 
wynikającymi z COVID-19. 
 
W przypadku wszystkich tych czynników ważne jest, aby nauczyć się taktyk dbania o siebie, a 
także otrzymać leczenie, którego potrzebujesz, aby pomóc Ci się przystosować. 
 

Taktyka dbania o siebie 
 
Podejście do samoopieki jest dobre dla twojego psychicznego i fizycznego samopoczucia, a 
także może pomóc ci przejąć kontrolę nad swoim życiem. Zajmij się swoim ciałem fizycznym i 
myślami, a także obcuj z innymi, aby poprawić swoje zdrowie psychiczne i dobre 
samopoczucie. 

https://wsse-poznan.pl/
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Zajmij się swoim ciałem 
 
Zachowaj ostrożność, jeśli chodzi o zdrowie i dobre samopoczucie: 
 

• Uzyskaj wystarczającą ilość snu. Idź do łóżka i wstań z łóżka jednocześnie każdego 
dnia. Trzymaj się tradycyjnego harmonogramu snu i czuwania, nawet jeśli mieszkasz 
w domu. 

• Dołącz do normalnych ćwiczeń. Rutynowa aktywność fizyczna, a także ćwiczenia 
fizyczne mogą pomóc zmniejszyć niepokój i poprawić stan umysłu. Zlokalizuj 
aktywność, która składa się z akcji, w tym aplikacji do tańca lub ćwiczeń fizycznych. 
Uzyskaj na zewnątrz, na przykład trasę atrybutu lub własny trawnik. 

• Jedz zdrowo. Wybierz dobrze zbilansowaną dietę. Unikaj uzbrajania się w 
przetworzoną żywność, a także przetworzoną glukozę. Ogranicz kofeinę, ponieważ 
może łatwo zaostrzyć napięcie, niepokój, a także problemy ze snem. 

• Trzymaj się z dala od tytoniu, alkoholu, a także leków. Jeśli palisz tytoń lub wapujesz, 
jesteś obecnie w znacznie większym stopniu zagrożony stanem zdrowia oskrzeli. Ze 
względu na to, że COVID-19 ma wpływ na płuca, Twoje niebezpieczeństwo wzrasta 
jeszcze bardziej. Wykorzystywanie napojów alkoholowych do rozwiązywania 
problemów może znacznie pogorszyć sytuację, a także zmniejszyć umiejętności 
radzenia sobie z problemami. Unikaj przyjmowania leków, chyba że lekarz przepisał ci 
leki. 

 

Możliwość ekranowania ograniczeń.  
 
Wyłącz narzędzia cyfrowe na długi czas każdego dnia, np. 30 do 60 minut przed snem. 
Podejmij świadomą próbę spędzania znacznie mniej czasu przed ekranem – telewizorem, 
tabletem, komputerem osobistym, a także telefonem. 
 
Rozluźnij się i naładuj. Przydziel okazję na własną rękę. Również kilka minut spokojnego 
czasu może ożywić i pomóc rozwiązać umysł, a także zmniejszyć stres i niepokój. Wiele osób 
korzysta ze strategii obejmujących głębsze oddychanie, tai chi, ćwiczenia jogi, uważność, a 
nawet refleksję. Weź kąpiel z bąbelkami, słuchaj uważnie piosenek, a nawet czytaj, a nawet 
słuchaj książki – cokolwiek pomaga ci odpocząć. Wybierz strategię, która Ci odpowiada i 
ćwicz ją regularnie. 
 
Zajmij się swoimi myślami Zmniejsz wyzwalacze lęku: 
 

• Zachowaj częsty schemat. Zachowanie normalnej, codziennej rutyny ma kluczowe 
znaczenie dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Oprócz trzymania się 
regularnego schematu chodzenia do łóżka, zawsze miej regularne okazje do mycia 
naczyń, brania prysznica, a także otrzymywania garnituru, rutyny pracy, a nawet 
nauki, a także ćwiczeń fizycznych. Zarezerwuj sobie także okazję do zajęć, które 
lubisz. Ta przewidywalność może sprawić, że bardziej uwierzysz w kontrolę. 

• Ograniczenie widoczności do nagłówków mediów. Ciągłe informacje o COVID-19 ze 
wszystkich mediów mogą potęgować obawy dotyczące stanu zdrowia. Ogranicz 
serwisy społecznościowe, które mogą ujawniać plotki i fałszywe informacje. Ogranicz 
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także czytanie, słuchanie, a nawet przeglądanie innych aktualizacji, ale bądź na 
bieżąco z krajowymi i pobliskimi zaleceniami. Spróbuj znaleźć wiarygodne źródła, 
takie jak Amerykańskie Centra Zarządzania i Ochrony Dolegliwości (CDC) oraz 
Światowy Instytut Zdrowia uczenie (TO). 

• Bądź zajęty. Zdrowe rozrywki mogą łatwo wyrwać cię z cyklu szkodliwych myśli i 
uczuć, które powodują niepokój i depresję. Ciesz się zajęciami, które możesz 
wykonywać w domu, takimi jak czytanie podręcznika, pisanie w publikacji, produkcja, 
granie w gry wideo lub gotowanie zupełnie nowego posiłku. Lub wskaż zupełnie 
nowe zadanie, a nawet wyczyść magazyn, do którego obiecałeś dotrzeć. Wykonanie 
jednej pozytywnej rzeczy w radzeniu sobie z lękiem to zdrowa taktyka radzenia sobie. 

• Skoncentruj się na pozytywnych myślach i uczuciach. Wybierz, aby zwracać uwagę na 
dobre cechy w swoim życiu, zamiast skupiać się na tym, jak negatywnie się czujesz. 
Rozważ rozpoczynanie każdego dnia od odnotowania czynników, z których jesteś 
naprawdę zadowolony. Zachowaj poczucie szansy, staraj się akceptować zmiany w 
miarę ich pojawiania się, a także staraj się utrzymywać obawy z punktu widzenia. 

• Użyj kompasu moralnego lub religijnego stylu życia, aby uzyskać wsparcie. Jeśli 
czerpiesz wytrzymałość z urządzenia do przeglądania, może ono zapewnić wygodę w 
skomplikowanych i nieprzewidywalnych czasach. 

• Przygotuj najważniejsze priorytety. Nie wpadaj w zakłopotanie, opracowując 
zmieniającą życie listę punktów do osiągnięcia, gdy jesteś własnością. Przygotowuj 
akceptowalne cele każdego dnia i streszczenie działań, których możesz łatwo 
wymagać, aby osiągnąć te cele. Podaj własną historię kredytową dla każdego kroku 
we właściwych instrukcjach, pomimo tego, jak mały. A także zidentyfikuj, że niektóre 
dni z pewnością będą faktycznie lepsze niż inne 

 

 
 
Współpracuj z innymi. Twórz pomoc i buduj relacje: 
 
Nawiązuj połączenia. Jeśli pracujesz zdalnie z domu lub musisz na pewien czas odizolować się 
od innych osób w wyniku COVID-19, unikaj izolacji społecznej. Znajdź czas każdego dnia, aby 
tworzyć cyfrowe relacje za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych, telefonu, 
a nawet czatu wideo. Jeśli pracujesz zdalnie z domu, zapytaj współpracowników, jak 
faktycznie sobie radzą, a także podziel się wskazówkami dotyczącymi zarządzania 
problemami. Ciesz się mieszaniem się online i rozmawianiem z domownikami. 
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Jeśli nie jesteś w pełni traktowany, bądź artystyczny i wolny od ryzyka podczas 
kontaktowania się z innymi twarzą w twarz, na przykład podczas spacerów, rozmów w 
garażu i innych zajęć na świeżym powietrzu, a nawet używania maski do czynności 
wewnętrznych. 
 
Jeśli jesteś całkowicie zaszczepiony, możesz znacznie bezpieczniej wrócić do kilku zadań w 
domu i poza domem, których z pewnością nie udało Ci się wykonać ze względu na 
powszechność, takich jak nawiązywanie kontaktów z bliskimi. Jeśli jednak znajdujesz się w 
miejscu o większej liczbie zupełnie nowych przypadków COVID-19 w ciągu ostatniego 
tygodnia, CDC zachęca do ukrywania się w domu w społecznościach, a nawet na zewnątrz w 
zatłoczonych miejscach lub nawet w bliskiej wymianie osób nieszczepionych .  
 
W przypadku osób nieszczepionych zadania na zewnątrz, które zapewniają dużo miejsca 
między tobą a innymi osobami, stwarzają mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19 niż zadania wykonywane w domu. 
 
Schlebiaj innym. Znajdź cel w pomaganiu osobom wokół ciebie. Pomaganie innym jest w 
rzeczywistości wyjątkową metodą pomagania sobie. Na przykład e-mail, wiadomość, a nawet 
telefon, aby przejrzeć znajomych, członków rodziny, a także sąsiadów - szczególnie tych, 
którzy są faktycznie starsi. Jeśli rozumiesz osobę, która nie może wyjść, zapytaj, czy jest coś, 
co trzeba mieć, w tym artykuły spożywcze lub receptę. 
 
Pomoc krewnego lub znajomego. Jeśli ukochana osoba lub przyjaciel musi zostać 
odizolowany w domu lub w szpitalu z powodu COVID-19, opracuj techniki utrzymywania 
rozmowy. Może to być na przykład za pomocą urządzeń cyfrowych lub telefonu, a nawet 
poprzez wysłanie notatki, aby rozjaśnić dzień. 
 

Unikaj stygmatyzacji i uprzedzeń 
 
Z góry przyjęte przekonanie może sprawić, że ludzie będą doświadczać segregacji, a nawet 
porzucenia. Mogą odczuwać depresję, zranienie, a także wściekłość, gdy dobrzy przyjaciele i 
inne osoby z sąsiedztwa przeszkadzają im w obawie przed zarażeniem się COVID-19. 
 
Przekonanie szkodzi zdrowiu i dobremu samopoczuciu, a także dobremu samopoczuciu na 
wiele sposobów. Grupom napiętnowanym zazwyczaj można w rzeczywistości odmówić 
źródeł, o które muszą dbać zarówno sami, jak i ich bliscy w czasie pandemii. A także osoby, 
które są uważane za zniesławione, mogą mieć znacznie mniejsze szanse na leczenie. 
 
Osoby, które faktycznie doświadczyły osądu dotyczącego COVID-19, to osoby ze schyłku 
Wschodu, pracownicy służby zdrowia, osoby z COVID-19, a także osoby wypuszczone z 
kwarantanny. Osoby, które są zniesławiane, mogą być faktycznie wykluczane lub trzymane z 
dala od, dyskryminowane, odrzucane w pracy i szansach edukacyjnych, a także mogą być 
celem słownych, psychicznych i cielesnych manipulacji. 


