ુ ાકારીની િંભાળ
તમારી માનસિક સખ
કોરોનાવાયરસ દરે કને અસર કરે છે . તેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયા અને સમગ્ર વવશ્વમાાં િોકો પ્રભાવવત થયા છે .
બધા દે શો, સાંસ્ટ્કૃવતઓ અને પ ૃષ્ઠભ ૂવમના િોકોએ આ વાયરસના ફેિાવાને રોકવામાાં મદદ કરવા અને
તેમના સમુદાયોને સિામત રાખવા માટે તેમના દૈ વનક જીવનમાાં ફેરફારો કયાા છે .
કોરોનાવાયરસની અસરોથી આપણામાાંના ધણા િોકો લ િંતા, તણાવ અને એકિતા અનુભવે છે . તમે
તમારા પોતાના દે શમાાં રહેતા પરરવારજનો અને વમત્રો વવશે પણ લ િંવતત હોય શકો છો. આ કપરા
સમય દરમ્યાન આપણે બધા, આપણા શારીરરક સ્ટ્વાસ્ટ્્યની સાથે સાથે આપણા માનવસક સ્ટ્વાસ્ટ્્યનુ ાં
પણ ધ્યાન રાખીએ તે જરૂરી છે .
તમે તમારા પોતમાના મુડ અને િાગણીઓમાાં કેટિાક ફેરફારો નોંધ્યા હશે અથવા આવા બદિાવ કોઇ
બીજાનામાાં જોયા હશે, જેમ કે:
•

તણાવ અથવા લ િંતાની િાગણી.

•

વનરાશા કે અસ્ટ્વસ્ટ્થતા અનુભવો અથવા સામાન્યરૂપે તમે હોવ તેવા ન હોવ.

•

ઊંઘ ન આવવી કે ઓછી આવવી.

•

તમારા વજનમાાં કે જમવાની રૂલ માાં ફેરફાર.

•

ગભરાટ અનુભવવો અને દૈ વનક જીવન અઘરુાં િાગવુ.ાં

કેટિાક િોકો બીજા તેમને માનવસક સ્ટ્વાસ્ટ્્યની સમસ્ટ્યાવાળા હોવાનુ ાં કહેશે, તેવી બીકે અન્ય િોકો
સાથે તેમની િાગણીઓ વવશે વાત કરવામાાં ડર અનુભવે છે . વાસ્ટ્તવવક્તએ છે કે, આ િાગણીઓ
સામાન્ય છે અને સમુદાયમાાં ઘણા િોકો તેનો અનુભવ કરી રહ્યા છે .
તમે જેનો વવશ્વાસ કરતાાં હોવ, તેવા િોકોનો સાંપકા કરો અને તેમની સાથે વાતો કરો. ફોન, વવરડયો અને
સોવશયિ મીરડયા દ્વારા પરરવારજનો અને વમત્રો સાથે સાંપકા માાં રહેવ ુાં તમારા માનવસક સ્ટ્વાસ્ટ્્યને
મદદરૂપ થઇ શકે છે . તમારી િાગણીઓ તેમને કહો અને તેમને પણ તેમ કરવા પ્રોત્સારહત કરો.
સ્ટ્વસ્ટ્થ રહેવ ુાં તમારા મન અને તન માટે સારુાં છે . શક્ય હોય ત્યાાં સુધી વનયવમતતા રાખવા પ્રયત્ન કરો.
બહાર

ાિવા જઇને, બગી ામાાં જઇને હાથ-પગ િાંબાવીને સ્ટ્નાયુઓને તાંગ કરીને અથવા ઘરમાાં

કસરત કરીને સરિય રહો. સારી ઊંઘ િેવાની, આરોગ્યપ્રદ ખોરાક જેવા કે ફળો અને શાકભાજી
ખાવાની ટેવ જાળવી રાખો અને ખાાંડ વધારે હોય તેવા નાસ્ટ્તા અને પીણાાં મયાારદત રાખો.
મદદ ઉપલબ્ધ છે
જો તમને િાગે કે, આ ક્ષણે જીવનના વધારાના પડકારોનો સામનો કરવા માટે સહાયની જરૂર છે
અથવા જીવન મુશ્કેિ િાગતુાં હોય તો સહાયની માાંગણી કરવી વ્યાજબી છે . પરરવારજન, વમત્ર અથવા
તમારા સ્ટ્થાવનક ડૉક્ટર અથવા વવશ્વસનીય આરોગ્ય વ્યવસાયી સાથે તમારી અંગત જરૂરીયાતો વવશે
અને તમે િઇ શકો તેવા આગિા પગિાાં વવશે વાત કરો.
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કોરોનાવાયરસ માનવસક સ્ટ્વાસ્ટ્્ય સહાય સેવા (કોરોનોવાયરસ મેન્ટિ વેલ્બીંગ સપોટા સવવિસીઝ)ને
૧૮૦૦ ૫૧૨ ૩૪૮ પર ગમે ત્યારે ફોન કરીને તમે કાઉન્સેિર જોડે પણ વન:શુલ્ક વાત કરી શકો છો.
વન:શુલ્ક અને ગોપનીય દુભાવિયા માટે ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો અને તમારી ભાિા કહો. તે પછી તમે
દુભાવિયાને, તમને કોરોનાવાયરસ મેન્ટિ વેલ્બીંગ સપોટા સવવિસને જોડી આપવા કહી શકો છો.
દરે ક જણ, બીજાની સાથે રૂબરૂ વાત કરવાને સક્ષમ નથી હોતા અને તે ઠીક છે . તમે સહાયક
મારહતીવાળી વેબસાઇટ શોધી શકો છો, કૌશલ્યો વવક્સાવવા અને તમારી પ્રગવત નોંધવા એપ અને
પ્રોગ્રામોનો ઉપયોગ કરો, તમારી વાતાા અને અનુભવો ઓનિાઇન ફોરમમાાં જણાવો અથવા ફોન, વેબ
ેટ∕સાંદેશાઓ અને ઇમેિ સેવાઓ દ્વારા વ્યાવસાવયક સાથે વાત કરો.
મારહતી કે સિાહ મેળવવા અને વવશ્વસનીય વન:શુલ્ક અને ઓછી રકિંમતના ઓસ્ટ્રેલિયની ફોન અને
ઓનિાઇન માનવસક સ્ટ્વાસ્ટ્્ય સેવાઓ અને સહાય મેળવવા હેડ ટુ હેલ્થ વેબસાઇટની
headtohealth.gov.au મુિાકાત િો. તેના પર તમારી ભાિામાાં મારહતી અને સાંસાધનોની લિિંક્સ પણ
છે .
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