
Tippek koronavírus idejére:

hogyan óvd meg a mentális egészségedet?

MI TÖRTÉNIK MOST?

A koronavírus terjedése krízisállapotot
teremtett, amely során az egyén úgy
érezheti, hogy elvesztette a kontrollt az
élete történései felett: változások a
munkahelyen, korlátozott utazási és
szabadidős lehetőségek, pánikszerű
közhangulat. Ehhez társul még az
elszeparált mindennapi lét: homeoffice,
karantén.
 
A krízisállapotra adott egyéni reakció
általában a szorongás, melynek testi és
viselkedéses, valamint kognitív tünetei és
megnyilvánulásai is lehetnek pl:
alvászavar, étvágytalanság, visszahúzódás,
lehangoltság, kedvtelenség, beszűkült
gondolkodás, katasztrofizálás.
 

MIBŐL MERÍTHETEK
ERŐT?

Az alábbiakban arról olvashatsz,
milyen lehetséges lépéseket tehetsz
annak érdekében, hogy megkűzdj a
járvány kiváltotta krízissel, és
hatékonyan alkalmazkodj a
megváltozott élethelyzethez!

Összeállította: Tóth Ildikó



KERESEM A
LEHETŐSÉGEKET
Bár a járvány alatt
eluralkodhatnak rajtunk a negatív
érzelmek, félelmek, aggodalmak,
megpróbálhatod átformálni ezeket
és megtalálni bennük a
lehetőséget, hogy fejlődj! Például
azt a tényt, hogy "Ma egész nap
otthon kell ülnöm" közelítsd meg
abból a nézőpontból, hogy "Ma
itthon leszek, és lesz időm
elolvasni azt a jó könyvet." Vagy
azt a félelmetes érzést, hogy
"Tartok attól, hogy elkapom a
vírust és megbetegszem"
megvizsgálhatod abból a
szempontból, hogy megtanulod,
mit tehetsz az ellen, hogy
megfertőződj.

MÉRSÉKELEM A
MÉDIAFOGYASZTÁST
Lépten-nyomon a járvánnyal
kapcsolatos hírekbe futhatunk a
médiában, közösségi oldalakon, de
sok hamis, és pánikkeltő közülük.
Naponta egyszer vagy kétszer
elegendő informálódnod, és válassz
hivatalos forrást!
 

Tipp:

koronavirus.gov.hu

https://www.who.int

Készíts magadnak egy bakancslistát
otthonra, tűzz ki célokat, amelyeket
elérhetsz azalatt, amíg otthon kell
tartózkodnod. Vedd vissza a kontrollt,
irányítsd Te, mi történik Veled:
próbálj meg módot találni rá, hogyan
dolgozhatsz otthonról, tanulj meg új
dolgokat, mozogj otthon, hívj fel régi
barátokat.

OTTHONI
BAKANCSLISTÁT ÍROK



TARTOM A NAPI RUTINT,
KÖVETEM AZ ELŐÍRÁSOKAT
Nem jó, ha az eddig kialakult napi rutin
felborul. Kelj fel úgy, mintha munkába
mennél, tisztálkodj úgy, mintha elhagynád
a lakást. Tarts ebédszünetet, pihenőket
(pl. kávézás).
Emellett nagyon fontos, hogy tartsd be a
hatóságok által alkotott szabályokat a
megelőzés és a vírus terjedésének
megakadályozása érdekében: moss kezet
minél gyakrabban, maradj otthon amikor
csak teheted, kerüld a kézfogást/puszit/
ölelést.

HUMORIZÁLOK
Ne engedd, hogy negatív
gondolatok és   letargia uralja a
napodat. Keresd meg a neked
való humorforrást, nézz
vígjátékokat, hallgass stand-up
comedyket, olvass vicceket! 

RELAXÁLOK, MEGENGEDEM
MAGAMNAK A NYUGALMAT
A relaxáció vagy meditáció segít elhessegetni
a negatív gondolatokat, csökkenti a stressz
szintet és frusztrációt. Találd meg a hozzád
illő relaxációs módszert és gyakorold
minimum naponta egyszer!

https://roadster.hu/just-like-buddha-applikacio/?
fbclid=IwAR317QVUImxtik0u-
hDZKl1Si2o4Khh44hc50c1wW1-gKWi-AZJ3HGDfpEg

Tipp: 

https://www.youtube.com/watch?
v=nHlVrXVBQJA
https://www.mafab.hu/article/100-
remek-film-melyet-ingyen-nezhetsz-
amig-zarva-tartanak-a-mozik-15

Tipp: 



VAN SEGÍTSÉG!

Beszélj a gondolataidról, aggodalmaidról, érzéseidről másoknak, ne tartsd
magadban a vírussal kapcsolatos félelmeidet. Barátokkal, családtagokkal
beszéljétek meg, mit tehettek egymásért, hogyan érhetitek el egymást. 
Ha úgy érzed, hogy egyedül nem tudsz megbírkózni a frusztrációddal,
félelmeiddel, szorongásoddal, akkor bátran fordulj szakemberhez. 
 

Tipp:
https://segitohalo.hu/temak-lista/covid19/
 

TOVÁBBI HASZNOS OLDALAK, APPLIKÁCIÓK

A vírus lelki oldaláról
http://mpt.hu/2020/03/17/pszichologiai-vonatkozasu-kerdesek-es-valaszok-a-
koronavirussal-kapcsolatban/
https://index.hu/techtud/2020/03/17/koronavirus-magyarorszagon-szorongas-
pszichologia-jarvany/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-
anxiety.html

Relaxáció, meditáció
http://calm.com
https://www.headspace.com/headspace-meditation-app
https://www.tenpercent.com/coronavirussanityguide?
fbclid=IwAR15u8KvrtfAtsTPosfDngef8h1rMkJSyiORoi6eZ45qbh07OTy1KmKlbPU
(angol nyelvű)

Kultúra, szórakozás otthonról
https://virtualiskiallitas.mng.hu/home?
fbclid=IwAR1wGXDA1iZkkfS5Y8u4_oaWYQv-ittcSpCxpim29ZnOH8XnrB7gOZaEfZY
http://konyvespolc.com
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-
virtual-tours?
fbclid=IwAR1f71PZkvyoLX0r_ktbvlZr_LHMwQfOcoohrNeY8BWsCSvMOhaQzmzHr_
w
https://bfz.hu/hu/media/karantenestek/?
fbclid=IwAR1VBmn4y7x6mcGyWIewzKT2wPK_Xh7BmS4k994zAbmURgxwltba48mh
YdE

http://mpt.hu/2020/03/17/pszichologiai-vonatkozasu-kerdesek-es-valaszok-a-koronavirussal-kapcsolatban/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://traumakozpont.hu/mentalis-egeszseg-megorzese-es-pszichologiai-elsosegely-koronavirus-idejen?fbclid=IwAR2buMAyTFbiiuyho0HtaQ55-N519n6dK3wY-Qvhw4Xn8qjp8DtOOwpDrw0

Forrás:

 


