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 بهداشت روانی در شرایط شیوع ویروس کرونا
 پژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(

 مقدمه 
ه مسیر انتقال پدیدار شده است. اگرچ 2019-2020نوع جدید ویروس همه گیر کرونا به تازگی و در سالهای 

ر انتقال قابل اکرونای جدید این ویروس هنوز به طور کامل مشخص نشده است، گفته می شود که ویروس 

وع در ترل شیی برای کنتجهیزات کافاز فردی به فرد دیگر بوده و سیستم های مراقبت بهداشتی ممکن است 

ر ی همه گیماری هاعالوه بر این، تصورات و اطالعات غلط درباره این نوع بی. بهره مند نباشندمقیاس بزرگ 

ر مورد اجتماعی، اولویت اصلی د-بهداشت روانی و حمایت های روانیاست و گسترش در حال به سرعت 

و  بوده تضمن رفاه حال جمعیت آسیب دیدهبیماری های همه گیر قبلی بوده است. چنین حمایت هایی م

. در ی کندترس و تصور اشتباه برای سالمت و امنیت عمومی ایجاد می کنند را خنثی م آثار مخربی که

امش و آراد ایجحقیقت، دسترسی به اطالعات، دانش کافی درباره این بیماری و نحوه گسترش آن منجر به 

-ییت روانا در پیروی از دستورالعمل ها کمک می کند. حمابه آنهو حس حمایت افراد آسیب دیده شده 

ه کترس زایی اسار اجتماعی از کارکنان بهداشتی و داوطلبان نیز در بهبود عملکرد آنها در شرایط کاری بسی

ت عاد حمایصوص ابخموثر است. هدف این کتابچه راهنما، ارائه اطالعات پیش زمینه ای در قرار دارند  در آن

. ه می کندا توصیبوده و اقداماتی عملی در این زمینه ر کرونای جدیداجتماعی مرتبط با ویروس -های روانی

ره ر این دودندگی این اطالعات می تواند به افرادی که با بیماران در ارتباط بوده و دچار فشار کاری و ز

ه ی و ارائرونایکبیماران بیماری هستند کمک کند. در حقیقت، مخاطب اصلی این کتابچه افراد در ارتباط با 

 اجتماعی برای افراد بیمار است.-دهندگان خدمات بهداشت روانی و حمایت های روانی

 در مقابل بیماری های همه گیر  رایجواکنشهای 

معموال تصورات غلط و شایعات بسیاری درباره بیماری های همه گیر وجود دارد و افراد آسیب دیده در 

ترس و بی و یا سایر منابع قرار دارند. ها وزارت بهداشت، سازمان سوی معرض دریافت اطالعات متناقضی از 

که افراد به سراغ دریافت اعتمادی نسبت به پیام های بهداشت عمومی در بسیاری از موارد باعث می شود 

خدمات بهداشتی نرفته و یا بیماری خود را پنهان کنند. بر اساس همین تصورات اشتباه است که ارائه 

و یا مورد خشونت قرار می  دهندگان خدمات اجتماعی در برخی موارد از سوی افراد آسیب دیده تهدید شده
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 بهداشت روانی در شرایط شیوع ویروس کرونا
 پژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(

امیدی، به شکل عادی صورت گیرد، خشم، نا خاکسپاریگیرند و در شرایطی که لزوم ممانعت از انجام مراسم 

بین جوامع محلی و  نارضایتی و ترس در بین این افراد ایجاد می شود. بنابراین، ضروری است ارتباطی موثر

ایمن تر  به ویژه رهبران دینی برقرار شده و از این افراد برای توصیف شرایط و ارائه راهکارهای جایگزین و

 استفاده شود. ته د جانباخبرای تکریم افرا

 شایعات مربوط به ویروس کرونای جدید

 برخی شایعات رایج در خصوص شیوع بیماری کرونا به شرح زیر هستند:  

مان ایروس در صرفا به افراد مسن حمله می کند و کودکان و افراد جوان از این و ی جدیدکرونا ویروس ●

 هستند. 

ونه شتن اینگقابل انتقال از طریق حیوانات خانگی است و افراد باید از نگه دا ی جدیدروناک ویروس ●

 حیوانات پرهیز کنند.

 ا از بینر ی جدیدناها ، آنتی بیوتیک ها و مشروبات الکلی قوی می تواند ویروس کرو دهانشویه از استفاده ●

 ببرد. 

 ز ویروس کرونای جدید جلوگیری کند. ا تواند می بازی آتش انجام و بخار حمام به رفتن ●

 دادن رقرا هدف برای که است میکروبی سالح یک حقیقت در و شده ایجاد قبلی قصد با بیماری این ●

 . است شده طراحی خاص جمعیتی

 . شوند می ویروس گسترش به منجر و بوده آلوده غذایی مواد ●

 گر منتقل کنند. ه می خواهند آن را به افراد دیک کنند می پنهان را خود بیماری دلیل این به بیماران ●

 

 بیماری های همه گیر  برابرواکنش ها و رفتارهای متداول در 

 مرگ و بیماری از ترس ●

 هستند درمان قابل راحتی به که هایی بیماری و عالئم از ترس ●

  شود یم درمانی مراکز یا بهداشتی کارکنان به افراد مراجعه از مانع که مرگ و بیماری از ترس ●

 به کار از شدن جاخرا و قرنطینه دوره در فعالیت و کار امکان عدم معاش، امرار وسایل دادن دست از ترس ●

  آلودگی از کارفرما هراس دلیل

 در قرنطینه  بودن نتیجه در افسردگی و درماندگی احساس ●

 هستند مرتبط بیماری این با که افرادی به نسبت عصبانیت و اعتماد عدم ●
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  پرستاران و بهداشتی های مراقبت کارکنان بیماران، به نسبت ترس و بدگویی ●

  آنها کیفیزی یا کالمی تهدید و پزشکی خدمات دهندگان ارائه و داوطلبان با برخورد از خودداری ●

 قبت از افراد کم سن و سال و بدون همراه به دلیل ترس از آلودگی مرا از خودداری ●

 است افراد نجات راه تنها دعا اینکه به باور ●

  

س العمل و عک اگرچه بعضی از این ترس ها و واکنش ها ناشی از خطرات واقعی هستند، بسیاری از رفتارها

ت افراد وری اسبنابراین، ضرهای افراد از عدم آگاهی، گسترش شایعات و اطالعات غلط سرچشمه می گیرند. 

 هیحتی اگر فرض در عین حال، بدانند که احساسات و رفتارهای آنها، تصورات اشتباه خود را تصحیح کرده و

طلبان اشت، داون بهدنهفته در آنها اشتباه باشد، کامال واقعی هستند. در شرایط شیوع ویروس کرونا، کارمندا

ه این ه گفتبو کارکنان محلی ناچار هستند از محیط خانواده و شبکه اجتماعی معمول خود خارج شوند و 

  :دارنداد، در مراحل اولیه شیوع این ویروس، افراد جامعه چنین تصوراتی درباره آنها افر

 .هستند کرونا ویروس گسترش مسئول و بیماری ناقالن افراد این ●

 .و خانواده شان ندارند خانه در جایگاهی و هستند کننده سرایت افراد این ●

  .کنند جامعه وارد را بیماری این تا اند کرده دریافت پول احمر هالل و سرخ صلیب سوی از افراد این ●

 

عدم  تهم بهمبرخی داوطلبان از سوی جوامع و ذینفعان مورد خشونت قرار می گیرند و در چنین شرایطی، 

بران ویژه ره ه و بههمکاری با رهبران جامعارائه ابزارهای الزم برای حمایت از مردم می گردند. بنابراین، 

 دینی، گامی اساسی برای مقابله با چنین تصورات اشتباهی است. 

 

 اجتماعی -فعالیت های مربوط به بهداشت روانی و حمایت روانی
جتماعی ا-وانیرافت جامعه، فعالیت های فراوانی را می توان در زمینه بهداشت روانی و حمایت ببسته به 

ر زمان ها در هاد و ارزیابی ها و نظارت های مداومی باید صورت بگیرند تا بهینه ترین فعالیت انجام د

 مشخص شوند. برای انجام این کار، می توان از فهرست زیر الهام گرفت: 
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 هدر جامع ازهای جامعه و ارائه بازخورد به مدیران و سرپرستان در مورد تحوالت مثبتنی ارزیابی ●

  ریسک مداوم ارزیابی ●

  ارکاتتد و بهداشت ها، تماس بر نظارت و پیگیری جمله از ها بخش سایر بر نظارت از پشتیبانی ●

 همکاران بین در پشتیبانی های فعالیت ●

ن اارائه دهندگ اولیه روانشناختی و ارتباطات حمایتی برای داوطلبان، های کمک زمینه در اساسی آموزش ●

 خدمات بهداشتی و مددکاران اجتماعی 

 :طریق از ذینفعان سایر و داوطلبان کنترل و پشتیبانی نظارت، ●

o  ه ارائ به منظورآموزش افزایش حساسیت نسبت به پیام های مربوط به ویروس کرونای جدید

مات ان خدنتیجه افزایش آرامش، احساس امنیت و اعتماد به ارائه کنندگ اطالعات صحیح و در

 بهداشتی و اثربخشی آنها 

o نظارت منظم و پشتیبانی مدیریت موارد ابتال 

o  جمع آوری داده ها در مورد تعداد افراد مبتالیی که خدمات دریافت می کنند  

o اجتماعی  -ارزیابی تاثیر فعالیت های روانی 

o  پیگیری فعالیت های انجام شده 

o  ایجاد، تطبیق و گسترش مطالب اطالعاتی، آموزشی و ارتباطی 

 

 

 اجتماعی در جامعه -نیازهای مرتبط با بهداشت روانی و حمایت های روانی 

 کاهش ترس و ارتقاء توانمندسازی و کارایی 

 د.کنی ارزیابی را جدید کرونای ویروس درباره جامعه درک و اعتقادات ●

 منفی تاثیر یرگ همه بیماری این کنترلی اقدامات بر توانند می که جامعه در موجود اقدامات و شایعات ●

 .کنید جلوگیری آنها از و شناسایی را بگذارند

 جامعه کلیدی اعضای سایر و پزشکان مقامات، دینی، رهبران ها، فروشگاه مدیران ای، منطقه رهبران با ●

 ید. کاری نمایهای همکاری و افزایش کارآمدی و توانمندسازی جامعه مشارکت و هممسیر شناسایی زمینه در

ع ضای جوامها یا اع را در اختیار جامعه هدف و به ویژه افراد، گروهآموزنده درباره این بیماری  اطالعات ●

یماری برل این و اقدامات کنت آگاهی دهندهآسیب دیده و گروه ها و افراد ذینفعی که نسبت به پیام های 

 همه گیر مقاومت از خود نشان می دهند قرار دهید. 

 اعضای سایر یزن و شده مرخص پزشکان دیده، آسیب های خانواده اختیار در را روانشناختی اولیه کمکهای ●

 . دهید قرار جامعه دیده آسیب
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 ازگردند؛ط عادی ببتواند آنها را به شرایفعالیت هایی برای خانواده های آسیب دیده در نظر بگیرید که  ●

، و گساالنفعالیت هایی همچون بازی و فعالیت های تفریحی برای کودکان، گروه های حمایتی برای بزر

 مراسم های آیینی و یادبود ضمن تضمین کنترل بیماری.

باس های ه لدربار آنها اشتباه تصورات تا کنید معرفی جامعه اعضای به را شخصی محافظت تجهیزات ●

 محافظتی را از بین ببرید.

 

 کاهش بدنام سازی در جوامع و بازیابی حمایت 

تا  رار دهیده اند قاجتماعی در اختیار افرادی که از بیماری ویروس کرونای جدید بهبود یافت-حمایت روانی ●

 به آنان در بازیابی اجتماعی و خانوادگی کمک کنید. 

با همکاری  واهی ندارند و نیز سایر کودکان آسیب پذیر حمایت کرده رهم که سالی و سن کم افراد از ●

 متخصصان حمایت از کودکان، با خویشاوندان این افراد ارتباط برقرار کنید.  

 کمک غذا، از دافرا این های خانواده نیز و درمانی مراکز در درمان تحت افراد که کنید حاصل اطمینان ●

 منابع بهره مند می شوند.  سایر و روانشناختی اولیه های

 در دوره درمان، ارتباط میان بیماران و اعضای خانواده هایشان را تسهیل کنید.  ●

 افزایش را امعهج بازیابی قدرت و آگاهی طریق، این از و کرده فراهم را ذینفع اعضای میان گفتگو امکان ●

 . دهید

وس کرونای های آسیب دیده به سبب مرگ یا ابتال به ویر خانواده اختیار در مالی کمک و پشتیبانی ●

 جدید قرار دهید. 

 

 مشارکت و همکاری 

 ثیر مثبتد تا تاایجاد کنیبهداشت روانی و اجتماعی، اعضای جامعه و ذینفعان  همکاری موثر میان فعاالن ●

 فعالیت در بین این جمعیت ها را به حداکثر برسانید. 

اجتماعی از -مایت های روانیحجامعه را نسبت به تاثیرات مثبت  اری کرده وهمک ارتباطی های تیم با ●

 آگاه کنید.طریق فعالیت های صلیب سرخ و هالل احمر 
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اجتماعی در کلیه فعالیت های مقابله ای در برابر -مولفه های بهداشت روانی و حمایت روانی

 بیماری های همه گیر 

 کنترل بیماریافزایش آگاهی در مورد پیشگیری و 

ره ه، با بهو رسان استفاده کنید تا هنگام طراحی پیام برای مخاطبان مختلف اجتماعی-یک رویکرد روانی از ●

 گیری از روش های ارتباطی حمایتی به افزایش تغییرات رفتاری کمک کنید. 

ا رادن فعال دکمک های اولیه روانشناختی بیاموزید تا مهارت گوش ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به  ●

  آموخته و اعتماد اعضای جامعه را به دست آورند.  

ا ترس در جامعه ت کنید استفاده اجتماعی بسیج های فعالیت در اجتماعی-روانی خدمات ارائه داوطلبان از ●

د ایی ماننروش ه را کاهش داده، باورها را عوض کرده و پیام های آموزنده درباره این بیماری را از طریق

 بازدید از خانوارها و برگزاری جلسات اجتماعی هدفمند ارائه دهید. 

 قرنطینه افراد مشکوک، احتمالی و موارد تایید شده 

 . کنید برقرار تماس نظارتی های تیم اب شده شناسایی موارد گزارش برای ●

 ترس تا نیدک استفاده بهداشتی خدمات های فعالیت و ها نظارت در اجتماعی-روانی حمایت داوطلبان از ●

 . دهند ائهار را بیماری این درباره آموزنده های پیام و کرده عوض را باورها داده، کاهش را افراد

 و نظارت ات پیگیری ارتباط

فعان، عضای جامعه و ذینا و یاخانواده شان آنها، یا مقاومت ا ب ارتباط به نسبت افراد مقاومت با مقابله برای ●

 تا با شما همکاری کنند. اطالعات و آگاهی را در این افراد افزایش دهید

 مدیریت موارد شناسایی شده 

 کارکنان اب اجتماعی،-روانی های فعالیت در جامعه افراد مشارکت و پذیر آسیب موارد شناسایی برای ●

 . بگیرید تماس بهداشتی های مراقبت

 .دهید افزایش کنند خودداری درمان از است ممکن که هایی خانواده در را حساسیت ●

ش داده و در جوامع هدف، ترس را کاه حساسیت افزایش و آموزشی-روانی های فعالیت انجام طریق از ●

د ایر افراان و سباورهای نادرست را اصالح کنید. گروه های هدف می توانند بیماران مرخص شده از بیمارست

 متاثر از ویروس کرونای جدید، همسایگان، اعضای جامعه و رهبران دینی باشند. 

فراهم  اربیمارستان ران مرخص شده از ابیم و دیده آسیب های خانواده برای اجتماعی-روانی حمیات ●

 کنید.
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  به هم پیوند دهید.  را اند شده جدا هم از که هایی خانواده ●

 .نمایید فراهم ار همکاران حمایت حوزه، این با مرتبط افراد سایر و بهداشتی خدمات دهندگان ارائه برای ●

دامات کنترل مراسم تدفین به دلیل اق در معمول آداب برخی زیرا کنید حمایت را متوفی های خانواده ●

ها گوش مهای آنبا آرامش در کنار چنین خانواده هایی باشید، به ترس ها و غبیماری قابل اجرا نیستند. 

نند ا می تواکه کج کنید، حس امنیت به آنها بدهید، پشتیبانی عملی ارائه دهید و در نهایت به آنها بگویید

 کنند. کمک یا اطالعات بیشتری دریافت 

 

 اجتماعی به داوطلبان-ت های روانیآموزش بهداشت روانی و حمای

  سازند تا:داوطلبان را قادر می هاآموزشاین 

 . دنعی آنها را شناسایی و ارزیابی کناجتما-گروه های آسیب پذیر و نیازهای حمایت روانی ●

 د. نبرنامه ریزی و اجرا کن را آسیب دیده افراد برای روانشناختی های فعالیت ●

راکز می و به افرادی که ممکن است به مداخالت بهداشت روانی بالینی احتیاج داشته باشند را شناسای ●

 . کننداجتماعی وارد -موجود در جامعه ارجاع داده و آنان را در سایر فعالیت های روانی

 . نمایند لکنتر را زا استرس عوامل آن، با مقابله و استرس مدیریت زمینه در آگاهی افزایش از پس ●

 مه دهید. رایط، به فعالیت خود اداش بهبود با و کاربردی های مهارت و جدید اطالعات کسب از پس ●

 . بگیرند ادی گیرند قرار استفاده مورد اضطراری شرایط انواع در توانند می که را جدیدی رویکردهای ●

  .کنند تقویت و ایجاد خود در را تیمی کار توانایی ●

 

ینک های عتی و داوطلبان باید از حمایت کافی در قالب مشوق ها، حمل و نقل، مواد غذایی، تجهیزات حفاظ

مایت مخصوص برخوردار شوند و سیستم های نظارت و پشتیبانی همکاران نظیر جلسات تیمی منظم، ح

 همکاران و سیستم های دوستی نیز باید برای داوطلبان فراهم شوند. 

 مالحظات ارتباطی در بیماری های همه گیر 
، فراموش نکنید که برخوردی حمایتگر داشته ی جدیدهنگام مالقات و صحبت با افراد متاثر از ویروس کرونا

باشید زیرا ممکن است این افراد ترسیده و بی اعتماد باشند. کارکنان و داوطلبان باید در مورد این بیماری 

ند تا درباره پیامی که انتقال می دهند مطمئن باشند. بعالوه، این افراد باید در اطالعات کافی داشته باش
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همه بحران زمینه ارائه کمکهای اولیه روانشناختی، ارتباطات حمایتی و گوش دادن فعال آموزش دیده باشند. 

و آنچه  ها شخصی هستند، واکنش افراد نسبت به یک بحران بسته به تجارب قبلی می تواند متفاوت باشد

یک فرد آسیب دیده در این باره می گوید ممکن است با آنچه در درون تجربه می کند تفاوت داشته باشد. 

درک تجربیات چنین افرادی می تواند اضطراب ایجاد شده را برطرف کرده، فرصتی برای ایجاد یک ارتباط 

 حمایتی فراهم کرده و افراد قادر سازد که به خود کمک کنند. 

یازها ن. این روه را در نظر گرفته و درک کنیدتعامل با افراد آسیب دیده، نیازهای هر فرد و گهنگام 

 عبارتند از:

 سن، زیرا برای توضیح دادن به کودکان باید از زبان ساده تری استفاده کرد. ●

 ونهاینگ نیز مردان و کنند صحبت خود های همجنس با دهند می ترجیح زنان مثال برای جنسیت، ●

 . هستند

 . کنند می اجتناب چشمی ارتباط برقراری از ها گروه برخی مثال برای فرهنگ، ●

 دارند. خوراک به مربوط مالحظات یا پردازند می کردن دعا به افراد که زمانی مثال برای مذهب، ●

 .اتوانی ها در شرایط  نیاز به کمکن و نیازها ●

 عبارات روانشناختی کلیدی برای بیان توجه و همدلی: 

 من نگرانی های شما را درک می کنم ... ●

 (باشید...  عصبانی، ناراحت،) دارید حق شما ●

 ... گویید می چه فهمم می ●

 ... هستید نگران که کنم می درک ●

 ...  است طبیعی شما العمل عکس شرایط، این در ●

 ...  کنیم صحبت ممکن های حل راه درباره بتوانیم شاید ●

 پیشنهاد کرد این است که ... توان می که چیزی ●

 ... هستم شما نگران من ●

 ... خواهیم می ما شما، رضایت با ●
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 اجتماعی برای افراد در قرنطینه-بهداشت روانی و حمایت های روانی

می دلی و گران همارتباط دقیق کالمی حائز اهمیت فراوان است زیرا بسیاری از ابزارهای غیرکالمی برای بی

، صورت از طریق حاالت چهره و تماس ممکن است به دلیل مسائل امنیتی از قبیل لباس محافظ، ماسک

 ممنوع باشند. مجاز نبودن تماس فیزیکی و غیره 

 .کنید ادایج آرامش بتوانید تا دهید قرار افراد اختیار در یماریب شیوع درباره دقیقی اطالعات ●

 . کنید استفاده کلیدی روانشناختی عبارات از ●

 بپرسید. سوال ●

 .کنید تشویق ●

 . دهید ارجاع و کرده راهنمایی ●

نزا، نفوالآنظیر  بی خطرعالئم اولیه ویروس کرونای جدید شبیه عالئم بسیاری از بیماری های رایج و 

افراد  وط بهسرماخوردگی ساده، اسهال و غیره بوده و توصیه هایی که در این قسمت ارائه می شوند مرب

نطینه رد در قراینکه ف. جدیدندر نتیجه آزمایش ویروس کرونای که در انتظاهستند قرنطینه شده و آنهایی 

ی وجود زیاد ست و در طی این دوران، چیزهایبوده یا منتظر نتیجه آزمایش خود باشد بسیار استرس زا ا

 ند: ت کمک کنه مثبدارند که از کنترل افراد خارج هستند. با این حال، توصیه های زیر می توانند به مقابل

 ر شرایطدهدف گذاری و رسیدن به اهداف حس کنترل به فرد می دهد. اهداف باید  هدف گذاری کنید: ●

رت گیری مهاا یادموجود واقع گرایانه باشند. این اهداف می توانند مواردی مانند نوشتن دفترچه خاطرات ی

م انجا نندی توامهای جدید را در بر گیرند. در مورد کارکنان و داوطلبان خدمات بهداشتی نیز این اهداف 

 تشریفات اداری حتی در شرایطی که امکان حضور در محل کار فراهم نیست را شامل شوند. 

ازی هید و بدکتاب بخوانید، بنویسید، بازی کنید، جدول حل کنید، بازی سودوکو انجام  فعال باشید: ●

ی ز کتابهاتی افحادیشه طراحی کنید. مثال می توانید داستان فیلم ها یا صهای ذهنی برای تحریک قدرت ان

 ی زیادی می توان انجام داد. کارهامختلف را به یاد بسپارید. 
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واند تشوخ طبعی می  :کنید دار خنده را شرایط خود یا کرده پیدا را شرایط این در موجود طنز ●

ف را برطر اامیدیباشد و حتی لبخند زدن و خنده از درون می تواند اضطراب و ن ناامیدیپادزهری قوی برای 

 کند. 

ک کرده و تق.یت بدن شما کماین کار به  تا حد امکان ورزش کنید:به اندازه کافی غذا بخورید و  ●

 تاثیرات جسمی استرس را خنثی می کند. 

 بی داشتهتقاد قلبه یک چیز معنادار مانند خانواده، دین، کشور و یا ارزش های خود اع امیدوار باشید: ●

  باشید. 

ی تکنیک های آرام سازی بدن م استفاده کنید: به شکل فعاالنه از روش های مدیریت استرس ●

ز افراد اری اتوانند سطح استرس را کاهش داده و در مدیریت درد و آشفتگی های عاطفی موثر باشند. بسی

ان خوبی ون زماگرچه با تکنیک های مدیریت استرس آشنا هستند، در عمل از آنها استفاده نمی کنند. اکن

 ایی است. ه تکنیکبرای ترغیب افراد به استفاده از چنین 

طفی قرار گرفتن در یک موقعیت استرس زا می تواند واکنش های عا احساسات خود را بپذیرید: ●

ین ااشد. بمختلفی مانند خشم، ناامیدی، اضطراب، پشیمانی، تردید و سرزنش خود را به دنبال داشته 

 احساسات واکنش های عادی به موقعیت های غیر طبیعی هستند.

 

 بهداشتی ه دهندگان خدماتئویژه در بین اراعوامل استرس زای 

 رونایکشرایط اضطراری همیشه استرس زا هستند، اما عوامل استرس زایی که منحصر به شیوع ویروس 

 هند. اینار می دافراد جامعه تحت تاثیر قرسایر جدید هستند، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را در کنار 

 عوامل استرس زا عبارتند از: 
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 %100دید نای جخطر آلوده بودن و آلوده کردن سایرین، به ویژه در شرایطی که شیوه انتقال ویروس کرو ●

 مشخص نباشد. 

 امنیتی:-اقدامات سختگیرانه زیستی ●

o  فشار فیزیکی تجهیزات محافظ 

o  قرنطینه فیزیکی و لزوم پایبندی به سیاست خودداری از تماس 

o نیاز به آگاهی و هوشیاری مداوم 

o ضروروت پیروی از رویه های سختگیرانه و خودداری از رفتارهای ناگهانی 

ا سایر یب ساده عالئم شایع می توانند اشتباها عالئم ویروس کرونا تشخیص داده شوند همانطور که یک ت ●

 .عالئم ممکن است منجر به ترس از مبتال شدن شود

 تنش بین اولویت های بهداشت عمومی و خواسته های بیماران  ●

 دارند. سر و کاربدنام کردن پزشکان و پرستارانی که با بیماران مبتال به ویروس کرونای جدید  ●

ویایی جوامع و خانواده ها: تضعیف شدن شبکه اجتماعی، از دست رفتن پعواقب شیوع بیماری در  ●

ولت و ت به د، خشم احتمالی نسبخود اران بهبود یافته از سوی جوامعبیم اجتماعی و اقتصادی، طرد شدن

 ساختارهای بهداشتی، کارکنان، داوطلبان و غیره. 

 

 مدیریت استرس
وستان ا و دهپیش از مشارکت در جلوگیری از یک بیماری همه گیر، نگرانی کامال طبیعی است و خانواده 

 و غیره. باشندنممکن است نگران باشند، اطالعات کمی در مورد بیماری داشته باشند، از ماهیت کار مطلع 

  گیرید:بر را در نظر شوید، نکات زیمی پس هنگامی که آماده فعالیت در زمینه یک بیماری همه گیر 

داشته  یا شما وممکن است افراد خانوداه و دوستان دغدغه هایی درباره امنیت خود  خانواده و دوستان: ●

 بارهپرده در و بی باشند. این دغدغه ها را جدی گرفته، اطالعات مناسب را در اختیار این افراد قرار داده

ک های ی صحبت کنید. بهره گیری از حمایت موهومات نگرانی ها و خطرات موجود، خطرات واقعی و خطر

 نزدیکان شما کار را راحت تر می کند.  ازفرد آگاه 

درباره این بیماری، راه های جلوگیری از آلودگی، اقدامات  درباره ویروس کرونای جدید بیشتر بدانید: ●

اد می شود. کارکنان بهداشت، اطالعات به دست بیاورید زیرا آگاهی منجر به آرامش و اعتمایمنی و غیره 
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پزشکان متخصص در زمینه بیماری های همه گیر، پرستاران، و وب سایت های سازمان بهداشت جهانی و 

/https://go.ifrc.org  .می توانند به پرسش های مربوط به این ویروس پاسخ دهند 

سانه برخی ر واطالعات نادرست بسیاری در زمینه این بیماری وجود دارد  نگاه انتقادی داشته باشید: ●

 ید. ت کسب کنطالعااها نیز سعی در اغراق در زمینه شیوع این بیماری دارند. پس فقط از منابع قابل اعتماد 

 ی همهماری هااطمینان حاصل کنید که قبل از شروع کار در زمینه بیاقدامات امنیتی را انجام دهید:  ●

 مواره ازید. هگیر، گزارش مناسبی از آن دریافت کرده و می دانید چگونه از تجهیزات ایمنی استفاده کن

ه ندارند،  ر و کارفراموش نکنید که اقدامات امنیتی با امنیت همه سو دستورالعمل های امنیتی پیروی کرده 

 صرفا امنیت شما. 


