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إرشادات للبالغين للتعامل مع "أزمة انتشار وباء كورونا“

ولىة حالتنةا

نمر جميعا بأحداث ضاغطة من الناحية الشخصية والمجتمعيةة والتةق ةد تةثرر لىة مسةا حياتنةا اتلتيةا
النفسية والذهنية والسىوكية ،خاصة حينما يتعىق األمر بقضايا لم نتخيل يوما أنها د تحدث.
يشهد العالم انتشا وباء  covid 19الكو ونا بما فق ذلك فق فىسطين ،مما تسبب فق حالة مةن التةوتر بسةبب الخةو مةن
المجهول ،حيث أن األمو ت زالت غامضة وغير واضحة.
هذا الوا ع الجديد غةم كونةم مث ةت لكةن بةم تحةد لةنمح حياتنةا اتلتيةا ويتطىةب انضةباما اجتماليةا وفر يةا ،كةق نخةر
جميعنا وأحبائنا سالمين.

أهم األعراض التي قد يعاني منها البعض في مواجهة األزمة الحالية:
عدم القدرة على ممارسة النشاطات الحياتية االعتيادية في العمل والبيت والمجتمع

تغييرات في الشهية للطعام

الشعو بالتوتر والعصبية والقىق

فقدان الطاقة

الشعور بعدم القدرة على التحكم

فقدان القدرة على التركيز والتشتت

اإلرهاق الجسدي

االنشغال ساعات طوال بالتلفاز واألحداث الجارية

صعوبات في النوم

الشعور بآالم جسدية كآالم المعدة أو القلب أو الظهر أو الرأس.
صعوبة تحمل األصوات خاصة تلك الصادرة عن األطفال وحركتهم النشطة

كيفية التعامل مع ردود أفعالنا (إرشادات عامة)
 تقبُل و أفعالنا الذاتية وتىك الخاصة بمن حولنا وإلطاء
أنفسنا وغيرنا الشرلية لىتفالل والتألم والتغير السىوكق
المث ت.
 محاولة القيام بأمو تخرجنا من ائرة العجز والشعو
بعدم السيطرة ،كالحصول لى المعىومات الطبية الصحيحة،
اتخاذ إجراءات الو اية الالزمة مثل تعقيم المنزل والمحافظة
لى النظافة وغيرها.
 محاولة القيام بالفعاليات الحياتية األساسية فق البيت
والمحيح د المستطاع.
 متابعة التىفاز واألخبا بشكل مقنن وبدون مبالغة.
 تجنب العزلة بل التواصل مع األسرة واألصد اء وإن لم
يتيسر الىقاء ممكن التواصل من خالل شبكات التواصل
اتلكترونق.
 الولق أن جة ىقنا ألى من المعتا ولذا د نستثا
أسرع ونغضب أسرع ،لذا لىينا اتنتباه لر و أفعالنا والبحث
لن سبل لىتهدئة.

 التعرض إلضاءة الشمس والهواء الطىق هام جدا لرفدنا
بالطا ة وتهدئة النفوس ،الحركة الجسدية كالمشق أو الرياضة
تنعش البدن والنفس.
 تخصيص و ت لىراحة والهدوء والنوم الكافق إن أمكن.
 العناية باألمفال فق األسرة والتجاوب مع احتياجاتهم،
وفحص المعىومات التق يمىكوها لن الفيروس وما يحدث
وتصحيحها لهم بطريقة تتالءم وسنهم.
اتستفا ة من فرصة التواجد مع األسرة فق البيت لىتعر
لى ذواتنا ولى أمفالنا أكثر و ضاء و ت ممتع معهم.
لىينا اتباع مرق التعامل مع التوتر التق سبق وأن تم
استخدامها فق ظرو ضاغطة سابقة وكانت مناسبة ومفيدة.
الحفاظ لى النظافة الشخصية ،ونظافة األسطح وتشجيع من
حولنا لى غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

اتستفا ة من و ت الفراغ المتاح وتحويىم لو ت جو ة،
لىقراءة ،لىد اسة ،لىتعىم لن بعد ولىعمل لى انهاء مهام
تراكمت لىينا سابقا.

تجنب ما يلي:
إن غالبية ردود أفعالنا وقت األزمات شرعية ونابعة من رغبتنا في تقديم العون والمساعدة لعائالت نعرف أنهمم قيمد العمزل الصمحي
إال إننا وبشكل غير مقصود قد نقوم بسلوكيات لها أثر ضار للمدى القريب والبعيد على تلك األسر والمجتمع عموما ومنها:
• حمممب االسمممتطالع لمعرفمممة مممما يجمممول داخمممل هممم األسمممر وبمممما
يشعرون حيث قد يجرحهم ويشعرهم بالتطفل وعد الخصوصية.
• توزيممع نظممرات أو إشممارات غيممر مراعيممة لمشمماعر األخممر فمميمن
نشك أنه من المصمابين أو االبتعماد عمنهم بشمكل جمار إلنسمانيتهم
وكرامتهم أو تنبيه أطفالنا بشكل مستفز للح ر منهم.
• غمممر عممائالت المصممابين باألسممئلة واالستفسممارات واالتصمماالت
الهاتفية المتكررة معهم دون األخم باالعتبمار حماجتهم للخصوصمية
والراحة.

• تصوير أو غمر أهالي المصابين ممن الناحيمة اإلعالميمة إلشمباع
الحاجات الصحفية دون مراعاة لمشاعر األهل.
• نشر اإلشاعات والتجاوب معها أو االنجرار خلفها وهي ظماهرة
تزداد عادة ً في حالة التوتر واألزمات وغياب المعلومة الصحيحة.

• الحد قدر المستطاع من الزيمارات االجتماعيمة والمناسمبات
بتجمعمممات كبيمممرة ألننممما ال نمممود أن نكمممون حممماملين للفيمممروس
وننقل العدوى.

• تجنب زيارات المشافي وأقربائنا من كبار السن.

أخيممرا علينمما كلهممل وبممالغين أال ننسممى الفئممات المعرضممة للخطممر وخاصمةً المسممننين واألشممخا
مزمنة بمراعاة االتي:
•التلكد من النظافة الشخصية والعامة للمسنين والمرضى.
•التلكد من إعطاء وتوفير األدوية الالزمة لهم وتخزين كميات في حال حدوث أي إغالق.
•الحممر علممى غ م ائهم بحيممث يشمممل وجبممات صممحية وداعمممة لجهممازهم المنمماعي وطملنممة المسممنين والمرضممى وتهممدئتهم بلعطممائهم
المعلومات الصحية ومشاركتهم فيها لتخفيف القلق والتوتر لديهم.
•الحر على قضاء وقت معهم وتبادل الحوار واألحاديث.
الم ين يعممانون مممن أمممرا

لنتذكر
مشاعرنا بالخوف هي مشاعر طبيعية وهي التي ستقودنا للتصرف بمسؤولية لحماية أنفسنا ومن نحب

لالستفسار عن المر

أو التبليغ عن أي حاالت مشتبه بها يرجى االتصال على االرقام التالية:
 وزارة الصحة الفلسطينية1800-000-888 :
 القدس والداخل101 :

سممابقة أو

