ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺧود در طول
19-COVID
در ﻣواﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾر و ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن ،ﻣراﻗﺑت از ذھن و ﺑدن ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﮭﻣﺗر ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ وﺟود دارد.
ورزش ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺳطﺢ اﻧرژی و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﭘﯾﺎده روی ،ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺷش در
ﺟﻠوی ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺎﻟﮑن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣدﺗﯽ را در
ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕذراﻧﯾد.

ورزش
ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﺑدن ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
روﺷﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻓوق
اﻟﻌﺎده ای ﺑر ﺳﻼﻣت روﺣﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﮕذارد .در
ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ھدﻓﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾد و ﻏذاھﺎی
ﮐﮫ روﺣﯾﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد آﺟﯾل ﯾﺎ
ﺷﮑﻼت ﺗﯾره را ﺧرﯾداری ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺧواب
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﻓرادی ﮐﮫ درﮔﯾر ﯾﺎدﮔﯾری
ھﺳﺗﻧد ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ،اﻣﯾد و ھدف ﺑﯾﺷﺗری
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ذھن ﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗورھﺎی
ﻣﺟﺎزی در ﻣوزه ھﺎ ،ﺧواﻧدن ،اﻣﺗﺣﺎن ﮐردن دﺳﺗور
اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟدﯾد ﯾﺎ ﺣل ﻣﻌﻣﺎھﺎ ،ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﺧﺗﺎر و روال
در طول روز اﺳﺗراﺣت ﻧﻣﺎﯾﯾد  ،اوﻟﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﺻﺑﺢ ﯾﺎ
ﻗﺑل از ﺧواب ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺗﻧﻔس اﺳت ﺗﺎاھﺳﺗﮫ َﺗر ﻋﻣل ﻧﻣوده و
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﻣرﯾن ﻣﮑث ،ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن و "درﺳت
ﺑودن" ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺳﻼﻣت روان ﻣﺎ ﺿروری اﺳت زﯾرا
ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد اﺳﺗرس را ﮐﺎھش دھﯾم ،ﮐﻣﺗر ﻧﮕران ﺷوﯾم
و اﺣﺳﺎس اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم

ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

ﺗﻐذﯾﮫ

L

ﺧواب ﻧﻘش ﻋﻣده ای در ﺳﻼﻣت ﮐﻠﯽ ﻣﺎ دارد و
ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﻧﺣوه ﻣدﯾرﯾت اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﺿطراب ﻣﯽ
ﺷود .ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣواﻗﻊ اﺳﺗرس 7 ،ﺗﺎ  9ﺳﺎﻋت
ﺧواﺑﯾدن ﻣﮭم اﺳت .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از
ﺧواب ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض اﺧﺑﺎر و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد.

ﺑﯾﺎﻣوزﯾد و ﮐﺎوش ﮐﻧﯾد
داﺷﺗن اوﻗﺎت ﻣﻧظم ﺑرای ﻏذا ﺧوردن ،رﻓﺗن ﺑﮫ
رﺧﺗﺧواب و ﺻﺑﺢ زود ﺑﯾدار ﺷدن ،ورزش و ﮐﺎر
ﯾﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﻔظ اﺣﺳﺎس ﻋﺎدی ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
ﻣﮭم اﺳت.

ذھن آﮔﺎھﯽ را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾﯾم .از طرﯾق
ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ و وﯾدﺋوﯾﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ،ﺧﺎﻧواده و
ھﻣﮑﺎران در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد.

1.800.273.8255
Funded by counties through the Mental Health Services Act (Prop 63).
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