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COVID-19 (कोरोनाभाइरस) महामारीको  
समयमा आफनो मानससक स्ास्थयको हेरचाह गन्नुहोस्

१. ससरिय रहन्होस्
व्या्याम तपयाईको दिमयाग र शरीरको लयादग रयाम्ो हुन्छ। 
तपयाई ंबयादहर व्या्याम गर्न घर ्छोड्र सकरनुहुन्छ तर अरूबयाट १.५ 
दमटर टयाढया रहर सम्झरनुहोस।् दर्दमत व्या्याम र गदतदिदिहरु ्छरौट 
गरनु्नहोस ्जनुर तपयाईले आरनिको महसनुस गरनु्नहुन्छ। ्ो दहडंयाई, तयाई-ची, 
द्छटो द्छटो दहड्ंरे, ्ोगया िया आनतररक कसरत हुर सक्छ।

२. स्स्थ खाना खान्होस्
सिस्थ खयारया खयार हयाम्ो मयारदसक र शयारीररक 
सियास्थ्लयादग रयाम्ो हुन्छ। िरैे प्रकयारकया दिदिनर फलफूल 
र तरकयारीहरू र अन् खयारेकनु रया फयाइबर बढी िएको खयारनुहोस ् 
जसतै खरैो चयामल, जई, सयाबनुत रोटी, मसरू र दसमी। 

असियास्थ्कर रयाशतया र पे् पिया्थ्नहरू सीदमत गरनु्नहोस ्जनुर दचरी, 
असिस्थ िोसो र रनुरको मयात्या अदिक ्छ। असिस्थ चमरेया खयारया 
खयारयाले सिस्थ खयारयाको लयादग कम ठयाउँ ्छोड्ि्छ, तपयाइकँो मनुड,  
ऊजया्न सतर, पयाचर, र दरद्यालयाई बढयािया दिर आिश्क ्छ।

३. सम्पकनु मा रहहरहन्होस् 
सयामयादजक समपक्न मया रहरनु हयाम्ो मयारदसक  
सियास्थ्कोलयादग महतिपरू्न हुन्छ। फोर िया अरलयाइर 
मयाफ्न त पररियार र सया्थीहरूसँग समपक्न मया रहरनुहोस।् तपयाईकंो ियािरया 
दप्र्जरहरू र तपयाईकंो समनुिया्कया दिश्वसरी् व्दतिहरूसँग सया्झिेयारी 
गरनु्नहोस ्र दतरीहरूलयाई तपयाईसंँग सया्झिेयारी गर्न आमदनत्त गरनु्नहोस।् 
तपयाईकंो पररियार र सया्थीहरूको सया्थ तपयाईकंो आित जयाित सीदमत 
गरनु्नहोस।् ्दि तपयाइ ँभ्रमर गरनु्नहुन्छ िरे, शयारीररक िरूी र १.५ दमटरको 
िनुरीमया रहरे अभ्यास गरनु्नहोस,् र रयाम्ो व्दतिगत सिच्छतया कया्म 
रयाखरनुहोस।् ्दि तपयाई असिस्थ हुरनुहुन्छ िरे भ्रमर रगरनु्नहोस।् 

४. समाचार र सामासिक संञ्ाल 
बाट एउटा स्श्ाम सलन्होस् 
सयामयादजक संञजयाल तपयाईलंयाई समपक्न मया रहर मद्दत गि्न्छ, 
तर िरैे सम् हयामीलयाई तरयाि महसनुस गरयाउर सक्छ। ्ो सदूचत रहर 
रयाम्ो हुन्छ, तर जयारकयारी को दिश्वसरी् स्ोतहरु को ्छरौट गरनु्नहोस,् 
जसतै सरकयार।

५. दसैनकीमा रहहरहन्होला
दर्दमत सनुतरे सम् र खयारे सम् दलरनुहोस।्  
आफरो दिरको ्ोजरया बरयाउरनुहोस ्तयादक तपयाईसँंग घरको कयामकयाजको 
लयादग सम् होस,् अरूसँग समपक्न मया रहर, तपयाईलें आरनि दलरनुहुरे 
गदतदिदिहरू, र आरयाम गरनु्नहोस।्

६. त्पाईको मासनसक स्ास्थय  
र हकहहतको खयाल राखन्होला 
तपयाईको मयारदसक सियास्थ् र हकदहत(कल्यार)को अरनुगमर गरनु्न 
ियासतिम ैमहत्िपरू्न ्छ। दचदनतत िया तरयािग्रसत हुर सकरे पररियार, 
सया्थीियाइ र द्छमकेीहरूबयारे पदर सचते रहरनु रयाम्ो हो। समयािेश 
गर्नकयालयादग बयादहर हरेनु्न परने कनु रयाहरुमया ध्यार केदनद्त गर्न कदठरयाइ, 
दरद्या रलयागरे, र दचदनतत िया दिचदलत महसनुस पि्न्छर।् ्ी अब  
मद्दत मयागरनु प्छ्न िनरे संकेतहरू हुर।् 

७. सम्थनुनको खोिीगन्नुहोस् 
्दि तपयाई ंतरयाि िया दचदनतत महसनुस गिदै हुरनुहुन्छ कसैसँग 
कनु रया गर्न रडरयाउरनुहोस।् तपयाईलें कसतो महसनुस गिदै हुरनुहुन्छ  
दमत्हरु र पररियार संग कनु रया गरनु्नहोस।् तपयाई ंबो्झ बनि ैहुरनुहुनर।

्दि तपयाई अत्नत दिचदलत हुरनुिएको ्छ िरे, तपयाई कनु रै पदर  
सम् प्रदशदषित सललयाहकयार संग कनु रया गर्न सकरनुहुन्छ, कनु रै दिर  
कनु रै पदर सम्मया कोरोरयाियाइरस मयारदसक कल्यार लयाइर लयाई 
१८०० ५२१ ३४८ मया फोर गर्न सकरनुहुरे्छ । दर: शनुलक टेदलफोर 
िोियाषकेया लयादग १३१ ४५० मया फोर गरनु्नहोस ्र तपयाईलंयाई चयादहरे 
ियाषया िनरनुहोस।् त्सपश्यात तपयाइ ँिोियाषलेयाई कोरोरयाियाईरस मयारदसक 
कल्यारकयारी सम्थ्नर सेियामया समपक्न  गरयाईदिर अरनुरोि गर्न सकरनुहुन्छ। 

्दि तपयाई ंजनुर बयाटो जयँाि ैहुरनुहुन्छ ्सले तपयाईकंो िदैरक जीिरको 
लयादग गयाह्ो बरयाइरहकेो ्छ िरे, तपयाईकंो स्थयारी् जररल प्रयाकसदटसरर 
(जीपी) लयाई समपक्न  गरनु्नहोस।्

तपाईकंो मानसिक स्ास्थ्य अष्ट्रेसि्याको हरेरचाहबाट स्वीकार गररएको हो,  
मानसिक स्ास्थ्य अष्ट्रेसि्या (Mental Health Australia), माच्च २०२०
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