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కోవిడ్-19 సమయంలో ఉద్య ోగ బాధ్ోతల నిర్వహణ 
మునుపెననడూ లేని విధంగా ఎదుర ైన ఈ సంకట పరిస్థితులలో  మనలల చాలా మంది ద ైనిందిన జీవితాలు 
మారిపో యాయి. మనలల క ంత మంది ఇంటి దగ్గర నుంచే ఉదయ ోగ్ బాధోతలు నిరవహిసుు న్ానరు. ఈ 
మారుుకి అలవాటుపడ్ాా నికి పరయత్ననసుు న్ానరు. ఇలాంటి సమయంలల ఏదయ  కోలలుయినటుు గా, విసుగాగ , 
నిససహాయంగా, ఇతర పరత్నకూల భావోదేవగాలు కలగ్డం సహజం. ఈ పరకిియను తేలిక చేసుకోవడ్ానికి, 
ఇంటి దగ్గర ఉండ్ి సమరివంతంగా పనిచేసుకోడ్ానికి మీరు అనుసరించాలిసన క నిన సూచనలు ఇకకడ 
అందిసుు న్ానం.  

ఒక ట ైం టేబుల్ ని అనుసరించండ్ి: ఒక ట ైం టేబుల్ రూప ందించుకుని, దానికి కటుు బడి్ పనిచ యోడం వలో మీపైె మీరు 
మరింత నియంతరణ సాధిసాు రు. మీ ఆఫీస్ లల మీకు నిరిిష్ుమ ైన పని గ్ంటలు ఉంటే, వాటిని అనుసరించడ్ానికి 
పరయత్ననంచండ్ి. పరత్నరోజూ వీలునూ బటటు  మీ అంతట మీరు పని మొదలుపెటిు , ఆపేసే్ సమయం నిరాి రించుకోండి్.  

పనిచేసుకోవడ్ానికి ఒక పరతేోక పరదేశం నిరధిశంచుకోండ్ి: మీ దృష్థు  మళ్ళకుండ్ా చేసుకోవడ్ానికి ఒక పరతేోక పరదేశం 
ఎంచుకుంటే ఒక సరిహదుు ని ఏరురుచుకుని తేలిగాగ  పనిచ యోడ్ానికి సహాయపడుతుంది. మీ పనికి సరిగాగ  సరిపో యేి 
పరదేశానిన మీ ఇంటలో  ఎంచుకోండి్. ఎకుకవ సే్పు కూరచొని పనిచ యోడ్ానికి అనువుగా ఉండే్లా చూసుకోండి్.  

విరామాలు తీసుకోండ్ి. : సహాదయోగ్ులతో కలిస్థ ఒక బృందంగా పనిచేసే్టపుుడు మనం తరచుగా చినన చినన విరామాలు 
తీసుకుంటాం. మీరు ఇంటి దగ్గర కూడ్ా ఇలా విరామాలు తీసుకునే్లా చూసుకోండి్. కాసే్పు సో ష్ల్ మీడి్యా చూడాం లేదా 
వారులు చూడాం లాంటివి చ య్యోచుొ. అలాగధ ఫో న్, టటవీ చూడని విరామాలు కూడ్ా తీసుకోండి్. పైెకి లేచి ఒళ్లో  విరుచుకుని, 
కాసే్పు నడవండి్. కాసు  కదులుతూ ఉండండి్.  

ఆలసాోనిన తగిగంచుకోవడం: ఇంటి దగ్గర మీరు డజనో క దదు  ఇతరతరా  పనులు కూడ్ా చేసూు  ఉంటారు. కాబటిు  మీ 
ఉదయ ోగానికి సంబంధించిన పని సమయానికి చ యోడం చాలా కష్ుమవుతుంది. మీరు చ యాోలిసన పనుల గ్ురించి ఒక జాబితీ 
తయారుచేసుకుంటే సమయ నిరవహణ అనే్ది క ంత వరకూ తేలికవుతుంది. చ యాోలిసన పనుల పరా ధానోతా కిమానిన 
నిరణయించి, ఒక కిమంలల చ యోండి్. ఒకోక దానికి సమయానిన కధటాయించండ్ి. మీరు చాలా తకుకవగా ఆసావధించే పని, మీ 
కష్ుంగా అనిపథంచే పనితో మీ రోజుని మొదలుపెటిు  దానిన తవరగా పూరిు చేసే్ు  పరయోజనం ఉంటుంది. మీ దృష్థుని మళ్ళంచే 
వాటిని గ్ురిుంచండ్ి. వాటిని నుంచి బయటపడే్ మారాగ లు అనే్వష్థంచండ్ి.  

ఆఫీసు పనివేళ్ల తరావత పని గ్ురించి మరిొపో ండ్ి: సాధారణంగా వసుు వులన్నన సరుు కుని ఇంటికి బయలేు రడం, 
పరయాణం చ యోడం, ఆఫీసు వాతావరణం నుంచి ఇంటి వాతావరణానికి మారడం లాంటివి లేకపో వడం వలో ఇపుుడు మీ 
ఆఫీసు పని ఆలలచనలన నుంచి బయటపడాం కాసు  కష్ుమవుతుంది. చాలా మంది సరిపడ్ా పనిచ యోలేదని, మరింత ఎకుకవ 
పని పూరిు చ యోడ్ానికి ఖాళీగా ఉనన సమయానిన వినియోగించలేదని ఆందయళ్న చ ందుతుంటారు. న్నరస్థంచిపోయినటుు  
అనిపథంచకుండ్ా ఉండ్ాలంటే రోజు పని పూరిు చేసే్ సమయానికి కటుు బడి్ ఉండడం ముఖోం.  

ఒంటరతినం/ఏకాంతానికి సంబంధించిన భావోదేవగాలను భరించడం: ఇది అకసాాతుు గా వచిొన, అనివారోమ ైన 
మారుు. ఇంతకు ముందులాగా ఆఫీసుకి, ఇంటికి త్నరగాలిస రాకపో వడం క ంత ఉపశమనమే. అయితే దదని వలో ఒంటరితనం, 
విసుగ్ు లాంటి భావనలు కలుగ్ుతాయి. ముఖోంగా మీరు గ్నక ఇపుుడు కుటుంబం నుంచి దూరంగా ఉంటే వీటికి ఎకుకవగా 
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లలనవుతారు. ఈ కిోష్ుమ ైన భావోదేవగాలిన గ్ురిుంచి, వాటిని అనుభూత్న చ ందండి్. ఫో నుో  ఇతర మారాగ ల దావరా సనినహితులతో 
మాటాో డుతూ ఉండండి్.  

చివరగా చ పేుది ఏంటంటే, ఇవి అసాధారణమ ైన పరిస్థితులు, మీరు కిోష్ుమ ైన పరిస్థితులను 
ఎదురచకంటున్ానరు. ఇది మీపెై రకరకాలుగా పరభావం చూపథసుు ంది. మీ పని మీద కూడ్ా దదని పరభావం 
పడుతుందని అరిం చేసుకోవచుొ. ఇంతకు ముందులాగా మీరు సమరివంతంగా పనిచ యోలేకపో తే దాని 
గ్ురించి మరీ ఎకుకవ ఆందయళ్న చ ందొదుు . మీ గ్ురించి జాగి్తులు తీసుకోండ్ి. మీరు చేస్థన పనికి సంతృపథు  
చ ందండ్ి.  

మీరు గ్నక తీవరమ ైన ఆందయళ్నతో ఇబబంది పడుతుంటే నిపుణుల కౌనిసలింగ్, భావోదేవగ్పరమ ైన 
సహాయం కోసం ఐకాల్ ని సంపరదించండ్ి. మా వివరాలు కింద ప ందుపరిచాం: 

కోవిడ్ ప్రతే్య క ఫోన్ లైన్: +91-9152987820 (సోమవారం నంచి శనివారం వరకూ - 

ఉదయం 10:00 గంటల నంచి – సాయంప్రం6:00 గంటల వరకూ) 
 

ఐకాల్ (iCALL): +91-9152987821 
Email: icall@tiss.edu 

ప్ల స్టసోర్ లో nULTA యాప్ డౌన్లస్టడ్ చేసుకోండి.  

సమయం: సోమవారం నంచి శనివారం వరకూ ఉదయం 10:00 గంటల నంచి 

సాయంప్రం 8:00 గంటల వరకూ. 

కోవిడ్-19కి సంబంధించిన ఆందయళ్న, దిగ్ులను అధిగ్మంచడం 

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 
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