
© NSW Health May 2020. 

COVID-19 (ਕਰੋਨੋਾਵਾਇਰਸ) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  

ਦਰੌਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਦਾ ਸਿਆਨ ਰੱਖੋ

1. ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਰਹੋ

ਵਰਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿੇ ਲਈ ਬਹਤੁ ਚੰਗੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾ ਸਕਿੇ ਹੋ ਪਰ ਯਾਿ ਰਹੇ ਜਕ 

ਿਸੂਜਰਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਿੀ ਿਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਬਾਕਾਈਿਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਓਹ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਿ ਕਰਿੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਰਨਾ, 

tai-chi, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੱਿਣਾ (jogging), ਯੋਗ ਿਾਂ ਘਰ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੀ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਰਜਿਸ਼ (indoor workout) ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।

2. ਸਸਹਤਮੰਦ ਖਾਓ

ਜਸਹਤਮੰਿ ਭੋਿਨ ਿਾ ਸੇਵਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਜਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਜਸਕ 

ਜਸਹਤ ਿੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵੱਚ ਫਾਇਬਰ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਜਜ਼ਆਿਾ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਓਹ 

ਖਾਓ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਓਟਸ, ਹੋਲਮੀਲ ਬ੍ੈਡ, ਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼।

ਜਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਨੈਕ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿੇ ਪਿਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਵੱਚ 

ਸ਼ੂਗਰ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਜਸਹਤਮੰਿ ਫੈਟ ਅਤੇ ਨਮਕ ਹੁੰਿਾ 

ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਿਉ। ਜਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 

ਸਨੈਕ, ਜਸਹਤਮੰਿ ਭੋਿਨ ਿੇ ਲਈ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਜਿੰਿੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਿੀ 

ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ, ਊਰਿਾ ਿਾ ਸਤਰ (energy levels), 

ਪਾਚਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੀਂਿ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਿੀ ਹੈ।

3. ਜੁੜੇ ਰਹੋ 
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਿੇ 

ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਿਾਂ ਔਨਲਾਇਨ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਿੋਸਤ/ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਜਪਤ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਪਆਜਰਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ 

ਿਾ ਸੱਿਾ ਜਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ/ਸਹੇਲੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਿਾਣਾ 

ਆਣਾ ਘਟਾ ਜਿਓ। ਿੇ ਿਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਿਰੂੀ ਿਾ ਅਜਭਆਸ 

ਕਰੋ ਅਤੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਿਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ 

ਰੱਖੋ। ਿੇ ਜਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਲਣ ਨਾ ਿਾਓ। 

4. ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ  

ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਵੋ 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁੜੇ ਰਜਹਣ ਜਵੱਚ ਮੱਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਬਹਤੁ ਜਜ਼ਆਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਤਣਾਅ (stress) 

ਵੀ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਕ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਜਮਲਿੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਰੋਸੇਮੰਿ ਸਰੋਤਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਸਰਕਾਰ।  

5. ਇੱਕ ਰਟੂੀਨ ਮੁਤਾਸਬਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ

ਸੌਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿਾ ਸਮਾਂ ਬਨ੍ਹ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਿੀ 

ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਿੋ ਘਰ ਿੇ ਕੰਮ, ਿਜੂਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਨਾਉਣ, 

ਓਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਿ ਕਰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ।

6. ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ 

ਦਰੁਸੁਤਗੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ 
ਇਹ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ 

ਅਤੇ ਿਰੁਸੁਤਗੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਕ 

ਅਜਿਹੇ ਪਜਰਵਰਕ ਸਿੱਸ, ਿੋਸਤਾਂ/ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੂ 

ਰਹੋ ਿੋ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਕ ਜਚੰਜਤਤ ਿਾਂ ਤਣਾਅ ਜਵੱਚ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਜਧਆਨ ਿੇਣ 

ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਧਆਨ ਕੇਂਿਜਰਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਔਖ, ਨੀਂਿ ਠੀਕ ਨਾ 

ਆਉਣੀ, ਿਖੁੀ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਇੰਿ ਲੱਗੇ ਜਕ ਜਕਸੇ ਸਜਥਤੀ ਨਾਲ ਹਣੁ 

ਹੋਰ ਨਜਿੱਜਠਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਜਰਹਾ (overwhelmed)। ਇਹ ਸਭ ਸੰਕੇਤ 

ਹਨ ਜਕ ਹਣੁ ਜਕਸੇ ਤੋਂ ਮੱਿਿ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

7. ਮੱਦਦ ਮੰਗੋ 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਿਾਂ ਜਚੰਤਤ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਕਸੀ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਨਾ ਡਰ।ੋ ਆਪਣ ੇਪਜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਿਸੋਤ/ਸਹਲੇੀਆਂ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਿ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਕ ਜਕਸੇ ਸਜਥਤੀ ਨਾਲ ਹਣੁ ਹੋਰ 

ਨਜਿੱਜਠਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਜਰਹਾ (overwhelmed), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਜਸੱਖੇ 

ਹੋਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਿਨ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ 

ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਿਰੁਸੁਤਗੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ: 

1800 512 348. ਮੁਫ਼ਤ ਜਵੱਚ ਿਭੁਾਸ਼ੀਏ ਿੇ ਲਈ 131 450 ਉੱਪਰ 

ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੋ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਓਸਿਾ ਨਾਂ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 

ਤੁਸੀਂ ਿਭੁਾਸ਼ੀਏ (interpreter) ਨੂੰ ਕਜਹ ਸਕਿੇ ਹੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਈਰਸ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਿਰੁਸੁਤਗੀ (Coronavirus 
Mental Wellbeing) ਮੱਿਿ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਿਾਵੇ।

ਿੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਕ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਿਰ ਚੱਲ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਿੇ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਿਾ ਿੀਵਨ ਿੀਉਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਆਪਣੇ ਿੀਪੀ (General Practitioner) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।l

‘ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ’ (Look after your 
Mental Health Australia) ਮੁਤਾਸਿਕ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ   
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਔਿਟ੍ਰੇਸਿਆ, ਮਾਰਚ 2020 
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