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కోవిడ్-19కి సంబంధించిన ఆందో ళన, దిగులను అధిగమంచడం

కోవిడ్-19 విజ ృంభణ అకస్మాత్త
ు గమ త్లెత్తున అస్మధారణమైన పరిస్త్త
థి . దీని వలల మనృం రోజు వమరీ
జీవితాలలల హఠమత్త
ు గమ మారపులు అవసరమయ్ాాయి. స్మమాజిక దూరృం పమటృంచడృం, ఇళ్ళలలృంచి
బయ్టకి రమకుృండా ఉృండడృం, ఖచిిత్మైన పరిశుభరతా పరమాణాలు పమటృంచడృం లాృంటవి చెయ్ాాలి. అదే

సమయ్ృంలల మనృం భయ్ృం, అస్థిరత్తో నిృండిన వమతావరణృంలల జీవిసతునానృం. మన భదరత్ గురిృంచి,
మనృం ప్రరమృంచే వమరి భదరత్ గురిృంచి భయ్పడత్తనానృం. ఇలాృంట పరిస్త్
థి తలలల కొనిన కిలష్టమైన
భావోదేేగమలకు, ముఖాృంగమ ఆృందో ళ్నకు లలనవేడృం అనేది సహజృం.
స్మధారణృంగమ ఆృందో ళ్న అనేది సృందిగధమైన పరిస్త్
థి తలు, మనృం నియ్ృంత్తరృంచలేని విష్య్ాల వలల
ఏరుడుత్తృంది. పరసు తత్ృం ఉనన పరిస్త్
థి తలు మనలల చాలా మృందిలల ఆృందో ళ్న కలిగిస్ు మయి. కోవిడ్-19
గురిృంచి మనృం స్మధారణృంగమ ఆృందో ళ్న చెృందే విష్య్ాలు ఏృంటృంటే:
•

వినాశనృం(కేవలృం దారపణమైన పరిణామాలిన మాత్రమే ఊహృంచతకోవడృం)

•

వమరు లు/మీడియ్ా కథనాలిన అదే పనిగమ చూసూ
ు ఉృండడృం.

•

‘లక్షణాలు’ ఉనానయిేమో అనే భయ్ృంతో మన ఆరోగమానిన అత్తగమ పరావేక్ిృంచడృం.

•

ఆృందో ళ్ననత కలిగిృంచే ఇత్ర కమరకమలు: విశమరృంత్త లేకపో వడృం, ఏకమగరత్ కోలలువడృం, ఆకలి/నిదరలల ల
మారపులు, గుృండె కొటటటకునే వేగృం ప్ెరగడృం మొదలెైనవి.

సమాజానికి ఇది చాలా తీవరమైన ఆరోగా విపత్త
ు అయినపుటకీ, మీరప దీనికి త్గిన ముృందత జాగరత్ులు
తీసతకోవడృం మృంచిది. ఆృందో ళ్న వలల కొనినస్మరపల మనృం పరిష్మారమల వెైపు అడుగులు వెయ్ాకుృండా
ఆగిపో తాృం. కేవలృం సమసా మీదనే అత్తగమ ద ష్థటప్ెడతాృం. కమబటట ఇలాృంట పమరపృంచిక విపత్త
ు త్లెత్తున

సమయ్ృంలల మన శరరయ్సతు గురిృంచి మనృం జాగరత్ులు తీసతకోవమలృంటే ఆృందో ళ్ననత అధిగమృంచడృం
ముఖాృం.
1. మీ భావోదేేగమల పటల అపరమత్ు ృంగమ ఉృండృండి- మీ మనసతకి ఎలా అనిప్థసు తృందో గురిుృంచృండి. ఆ
భావోదేేగమలు కష్ట మైనవెైనా సరే వమటని అనతభూత్త చెృందే అవకమశృం మీ మనసతకి ఇవేృండి. బాధ,
భయ్ృం, కోపృం, విసతగు లాృంట భావోదేేగమలు మీకు కలగొచతి. ఈ భావోదేేగమలనత అనతభూత్త

చెృందకుృండా మమాలిన మీరప అదతపుచేసతకోవదతు. అలా అనిప్థృంచడృం సహజమేనని మీకు మీరప
చెపుుకోృండి.
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2. మీరప ప్రరమృంచే వమరితో మాటాలడృండి. స్రనహత్తలెైనా, కుటటృంబ సభుాలెైనా సరే మీ భావమలనత

పృంచతకుృంటూ, వమరితో మాటాలడత్ూ ఉృండృండి. ఇృంటలల ఆడే ఆటల దాేరమ, మాటాలడుకోవడృం దాేరమ
వమరికి దగగ రగమ ఉృండృండి.

3. స్మమాజిక సృంబృంధాలు కొనస్మగిృంచే మారమగలు వెత్తకోాృండి. స్రనహత్తలతో వీడియో కమల్సు మాటాలడడ ృం,
కలిస్థ వమాయ్ామృం చెయ్ాడృం. సరదాగమ కమమడీ పో డ్ కమస్టట లు వినడృం, ఆనెల న్
ల టాక్సు, చరిలలల లల
చేరడృం, ఆనెల న్
ల కోరపులు నేరపికోవడృం లాృంటవి చెయ్ాృండి.

4. వేరే విష్య్ాల గురిృంచి కూడా మాటాలడృండి. కోవిడ్-19 కి సృంబృంధిృంచిన మాటలు, చరిలు మీ
కుటటృంబృంతో భోజనృం చేస్ర సమయ్ృంలలకి, స్రనహత్తలతో జరిప్ర సరదా సృంభాష్నలలలకి, ఫో న్ కమల్సు
లలకి కూడా ఇపుటకే పరవేశృంచి ఉృండొ చతి. దాని గురిృంచి మాటాలడడ ృం వీలెైనృంత్గమ త్గిగృంచృండి.

5. మీరప సరైన సమాచారమనిన ప ృందేలాగమ చూసతకోృండి- అనిశిత్త నెలకొని ఉనన పరసు తత్ త్రపణృంలల
నమాకమైన వనరపల నతృంచి వచేి సరైన సమాచారృం ప ృందడృం అనేది చాలా ముఖామైనదిగమ
మారిృంది. త్పుుడు సమాచారృం త్రచతగమ ఆృందో ళ్న, దిగులుకు కమరణమవుత్తృంది.

6. మృంచి పరిణామాలిన కూడా తెలుసతకుృంటూ ఉృండృండి- కొనినస్మరపల మీడియ్ా కేవలృం జరపగుత్తనన
చెడు మీద మాత్రమే ఎకుావగమ చూప్థసు తృంటటృంది. మృంచి పరిణామాలిన రిపో ర్డడ చెయ్ాడృం
మరిిపో త్తృంది. మృంచి వమరు ల కోసృం వెత్కృండి. అవి పరసు తత్ పరిస్త్త
థి కి సృంబృంధిృంచిన వమసు వ ద కఫథృం
అలవడేలాగమ చేస్ు మయి.
7. వమరు లు,

స్ో ష్ల్స

మీడియ్ా

చూస్ర

సమయ్ృం

త్గిగృంచృండి-

వమసు వమలనత

ఎపుటకపుుడు

తెలుసతకుృంటూనే, మీ మనసలు అత్తగమ వమరు ల మీద కేృందీరకరిృంచకుృండా చూసతకోృండి. వమరు లు
చూడాడనికి కొనిన నిరిధష్టమైన సమయ్ాలనత కేటాయిృంచృండి. నిరృంత్రృం ఫో న్, టీవీలలల వమరు లు,
సమాచారృం చూడాడనికి పరిత్ప్థృంచిపో వడృం త్గిగృంచృండి.

8. మృంచి విష్య్ాలు, మీరప నిృంయ్ృంత్తరృంచగలిగిన విష్య్ాల మీద ద ష్థటప్ెటటృండి. ఆృందో ళ్న వలల మనృం
చాలా రకమలుగమ ‘ఒకవేల అలా జరిగితే ఎలా’ అని భయ్ృంకరమైన పరిణామాల గురిృంచి ఆలలచిస్ముృం.
మీ మనసత ఎపుుడు వినాశనృం గురిృంచి ఆలలచిసతుృందో గురిుృంచి అపరమత్ు ృంగమ ఉృండృండి. మీ

నియ్ృంత్రణలల ఉనన వమటని నిరేహృంచతకోవమలని మనసతకి గురపుచెయ్ాృండి. పరసు తత్ సమయ్ృంలల
పరశమృంత్ృంగమ, సతరక్ిత్ృంగమ ఉృండడానికి అవసరమైన చినన చినన జాగరత్ులు తీసతకోృండి.

9. మీ ఆరోగాృం జాగరత్ుగమ చూసతకోృండి- ఆరోగాకరమైన ఆహారృం త్తనడృం, వమాయ్ామృం చెయ్ాడృం, సరిగగ మ
నిదరపో వడృం, విశమరృంత్త తీసతకోవడృం లాృంటవి మమాలిన బలృంగమ, ఆరోగాృంగమ ఉృంచడమే కమకుృండా
పరిస్త్
థి తల మీద మీకు నియ్ృంత్రణ ఉృందనన భావన కలిగిస్ు మయి.

10. శమేస వమాయ్ామాలు, సతలభమైన ధాానృం,యోగ స్మధన చెయ్ాృండి. బలృంగమ, పరశమృంత్ృంగమ ఉృండృండి.
11. మీరప తీవరమైన ఆృందో ళ్నలల ఉనానరనిప్థస్రు నిపుణుల కౌనిులిృంగ్, భావోదేేగపరమైన సహాయ్ృం కోసృం
ఐకమల్స ని సృంపరదిృంచృండి. మా వివరమలు కిృంద ప ృందతపరిచాృం:
కోవిడ్ పరతేాక ఫో న్ లెైన్: +91-9152987820 (స్ో మవమరృం నతృంచి శనివమరృం వరకూ - ఉదయ్ృం
10:00 గృంటల నతృంచి – స్మయ్ృంత్రృం6:00 గృంటల వరకూ)
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ఐకమల్స (iCALL): +91-9152987821
Email: icall@tiss.edu

ప్రల స్ోట ర్డ లల nULTA య్ాప్ డౌనలలడ్ చేసతకోృండి.
సమయ్ృం: స్ో మవమరృం నతృంచి శనివమరృం వరకూ ఉదయ్ృం 10:00 గృంటల నతృంచి స్మయ్ృంత్రృం 8:00
గృంటల వరకూ.
కోవిడ్-19కి సృంబృంధిృంచిన ఆృందో ళ్న, దిగులనత అధిగమృంచడృం
1.

(WhatsApp ChatBot) Phone number: 8297104104

2.

(Facebook messenger) www.facebook.com/ArogyaAndhra

3.

(Youtube) https://www.youtube.com/channel/UClZgF5O0-VITZ98JIRmwJIw

4.

(TeleMedicine) Phone number: 14410

