तनावको सामना गन� त�रका

भम��का �वसाय र काया� लयह� पुनः खुले पिन, COVID-19 महामारीले हाम्रो दै िनक जीवनमा िनर�र
असर र प्रभाव पा�ररहे को छ । धेरै मान्छे र �वसाय अझै पिन �ा�, आिथ�क र अ� किठनाइबाट मािथ
उिठरहेका छन् । हामीलाई �ावसाियक र ���गत जीवनमा पालना गनु� पन� नयाँ मापद� वा
िनयमह�मा अ�� �न चुनौतीपूण� �न सक्छ र ती मापद� र िनयमह�का स��मा हाम्रो प्रितिक्रया
फरक फरक �न्छन् ।
लामो समयको अ�रालपिछ भौितक �पमा भेटघाट गद� गदा� , यी किठनाइह�ले हामी र हाम्रा
समुदायह�मा परे को प्रभावका बारे मा �ान िदनु ज�री छ । प्रिविधले हामीम�े धेरैलाई स�� स्थािपत
गन� म�त गऱ्यो तर पुनः भौितक �पमा भेटघाट गन� स��मा हाम्रो उ�ाह र �ग्रता फरक-फरक �न
सक्छ । भम�� मानिसक �ा� िवभाग (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ) ले हाम्रा
समुदायह�लाई मािथ उठ् ने बाटोमा अगािड बढ् न म�त गन� केही सुझावह� स�लन गरे को छ ।
संसाधनह�को िव�ृत सूची फेला पानु�होस् (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ)।

त�ह�का बारे मा जानकारी िलनुहोस्
हामी COVID-19 का साथै खोपह�को सुरि�तपना र प्रभावका�रता(िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी
भाषाको पेज खुल्छ) का बारे मा नयाँ नयाँ जानकारी तथा त�ह� प्रा� ग�ररहे का छौँ । भम�� �ा�
िवभाग र रोग िनय�ण के�ह� (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ) ले सही, नयाँ र
सिजलै पढ् न सिकने त�गत जानकारी उपल� गराउँ छन् । िमिडयाले किहलेकाहीँ अपु� वा अपूण�
जानकारी िदएर COVID-19 को बारे मा �रपोट� गछ� न् । यसले गदा� गलत जानकारी फैिलन सक्छ र

अनपेि�त प�रणामह� िनम्�ाउन सक्छ । तपाईंले सचेत भएर सामािजक स�ाल चलाउनुभयो भने गलत
जानकारी फैलाउन कम गन� र हाम्रो समग्र मानिसक �ा�मा म�त गन� सक्छ ।

दयालु �नु ज�री छ
COVID-19 महामारीले हाम्रो दै िनक जीवन पूण� �पमा बदिलिदयो र हाम्रो जीवनयापनका लगभग हरे क
प�लाई प�रवत�न ग�रिदयो । हामी पिहलेको अवस्थामा फक�दै गदा� र समाजमा घु लिमल �ँ दै गदा� हामी
आफू र अ�प्रित दयालु �नु ज�री छ । महामारीले साँ �ै नै हामीलाई तनाव िदएको छ र िनर�र आघात
पुया�एको छ । सबै कुरामा प�रवत�न �ँदै गदा� �ग्रता, डर र पीडा �नु सामा� कुरा �न् । हामी सबै यसपिछ
के गन� भ�े कुरा प�ा लगाइरहेका �नाले सबैप्रित दया दे खाउनुहोस् ।
�-अनुक�ा (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ) ले हामीलाई आफू र अ�को अझ बढी
�ाल रा� म�त गन� सक्छ । जन�िलङ (दै िनकी ले�े), �ायाम र पौि�क खाना खाने ज�ा गितिविधह�
हामीलाई अगािड बढाउन उपयोगी �न सक्छन् । यस वष�को हाम्रा साना र ठु ला उपल��ह�का बारे मा
आफूलाई र अ�लाई सम्झना गराउनाले पिन हाम्रो आरो�मा सकारा�क प्रभाव पान� सक्छ ।

हामी भम��मा रहे को घरमा कसरी सुरि�त भएर रिहरहे का छौ ँ
(िभिडयो अङ् ग्रेजी भाषामा छ)
िनको �ने ठाउँ बनाउनुहोस्
हामी अझै पिन COVID-19 ले �ा�मा पान� प्रभावह�का बारे मा िच��त छौँ । ��ै हामी कसरी यो
नयाँ, असामा�, यथाथ�मा अगािड बढ् ने भ�े िच�ा पिन छँ दै छ । हामीलाई के कुराले गदा� िच�ा �न्छ र
हाम्रा िवशेष िच�ाह� के के �न् भनेर पिहचान गनु� उपयोगी �ने छ । सहजता र आ�िव�ासको �र
���िप�े फरक-फरक �न सक्छ । केही समय िलएर हामी क�ो महसुस गछ� भ�ेबारे मा िवचार गना� ले
हामीलाई अझ बढी जाग�कता िवकास गन� मौका िमल्छ । तर हामीले सामना गन� के गन� सक्छौँ ? यस गत
वष�को अित�र� बोझ थेगेर कसरी अगािड बढ् ने ? के हामीले मात्रै िच��त छौँ ? सरल त�रकाह� (िल�
��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ) प्रयोग गरे र र अ�सँग कुराकानी गरे र हामी आफ्नो �ग्रता
कम गन� र कसैको साथ पाएको महसुस गन� सक्छौँ ।

अनुभवह�ले हामीलाई एकताब� गराउँ छ
हामी हाम्रा िच�ाह� पिहचान गरे र र हामीलाई चािहने सहायताका बारे मा अ�लाई बताएर एकअका� का
साझा दु ः ख, अिनि�तता र भिव�प्रितको आशाका बारे मा एकताब� �न सक्छौँ । तपाईंलाई गन� र
अ�लाई बताउनन मन लागेको केही छ ? दौडने वा बगैच
ँ ामा काम गन� समू ह खो�� हाम्रा अनुभवह�
बाँड्ने अवसर िसज�ना गन� र बािहरी वातावरणमा अ�सँग सुरि�त ढ�ले भेटघाट गन� रमाइलो त�रका �न

सक्छन् । भौितक �पमा भेट्न तयार �नु�� ? स�ार/स�क� गन� र हामी कसरी अगािड बढ् ने भ�ेबारे मा
कुरा गन� प्रिविधको प्रयोग ग�ररहनुहोस् ।

आफ्नो हेरचाह गन� कुरालाई प्राथिमकता िदनुहोस्
आप�ालीन अवस्था र यसको िनर�र प्रभावह�को सामना गदा� आफ्नो लािग समय िनकाल्नु अझ गाह्रो
�न्छ । यो गनु� पन� अक� कुरा ज�ै ला� सक्छ । तर िहँ ड्ने, योग वा माइ�फुलनेस ज�ा तनाव कम गन�
त�रकाह� (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पे ज खुल्छ) अ�ास गन� वा रमाइलो पु�क वा लेख
पढ् ने गना�ले हाम्रो मनोदशा प�रवत�न �न सक्छ । यी अ�ासह�ले हाम्रो प्रितर�ा प्रणालीलाई पिन बिलयो
बनाएको दे �खएको छ ।

पुनः �स्थ िदनचया� सु� गनु�होस्
COVID-19 र िबरामी �ने िच�ाले हाम्रो दै िनकीमा प�रवत�न �ायो । केही समयका लािग हाम्रा दै िनक
अ�ासह� अव�� �ँ दा वा रोिकँदा हाम्रो िच�ा बढ् न सक्छ । यी िदनचया� ह� पुनः सु� गनु� पदा� अक�
चुनौती िसज�ना �न सक्छ । आजको िदनदे �ख, हामी हाम्रो आरो� राम्रो बनाउने खालका िदनचया� बनाउन
वा ती िदनचया� पुनः लागू गन� सक्छौँ । बािहर िहँ डेर वा कसरत गरे र िदनको सु�वात गदा� हामीलाई हाम्रो
आफ्नो �ा�का लािग समयमै मजबुत ब�मा म�त पुऱ्याउन सक्छ । चलिचत्र हे न�, जन�ल (दै िनकी) ले�े,
वा�वादन बजाउने वा खेल खेल्ने ज�ा मनोर�ना�क स�ाकालीन गितिविधह� गरे र र साथीह� र
प�रवारसँग कुरा गरे र हामी सकारा�क िदनचया� मा बानी पान� सक्छौँ । पिहले झै ँ सामूिहक गितिविध गन�
थाल्नु, शारी�रक �पमा सिक्रय रहनु र समाजमा घुलिमल �नु हाम्रो िनर�र आरो�का लािग मह�पूण�
�न्छ ।

शोक र �ित पुगेको अवस्थामा कहाँ जाने
धेरै मािनसह�ले अझै पिन महामारीबाट शोक र �ित भोिगरहे का छन् । सायद तपाईंले कोही िप्रयजन
गुमाउनु भयो र उहाँ को मृ�ु �ने बेला तपाईं सँगै �न स�ुभएन । अथवा तपाईं साथीह� र प�रवारसँग
बसेर कसैको मृ�ुमा शोक मनाउन स�ुभएन । तपाईंले आफ्नो िप्रयजन गुमाउनु भएको छै न भने पिन
हामीम�े कोहीले जागीर, �ा� वा साथीह� र प�रवारजनसँगको समय गुमाएका छौँ । शोक �ाभािवक
प्रितिक्रया हो ।
�ित र शोकको दायरा िवशाल �न्छ र यसबाट मािथ उठ् न समय लाग्छ । िवशेष गरी शोक र कसैलाई
गुमाउनुको पीडा मनबाट नहराएको अवस्थामा शोकाकुल �नु वा �ितको सामा� भावनासिहत जीवन
िजउनु अच� ला� सक्छ । शोक मनाउने वा �ितको भावना �� गन� त�रका ���िप�े अलग-अलग
�न्छ । यी किठनाइह�को साथसाथै, नवीकरण र पुन: स�� िनमा� णको भावनाले डरला�ो िवरोधाभास
ज�ो महसुस �न सक्छ । िनर�र आउने िविभ� भावनाह�को बारे मा सजग भएर कुराकानी गना� ले
हामीलाई एक साथ �स्थ महसुस गन� म�त गन� छ ।
•

शोकको प्रिक्रयाका बारे मा थप जानकारी पाउनुहोस् (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रे जी भाषाको पेज
खुल्छ)

•
•

तपाईंले COVID-19 महामारीको समयमा आफ्नो िप्रयजन गुमाउनुभएको छ भने (िल� ��क
गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ)
तपाईं दै िनक िदनचया� र जीवनशैलीमा आएका प�रवत� नह�ले गदा� �ित पुगेको महसुस गद�
�नु�न्छ भने (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ)

स�ीय आप�ाल �वस्थापन िनकाय (FEMA) ले COVID-19 सँग स���त अ�ेि� खच�का लािग
आिथ�क सहायता प्रदान ग�ररहेको छ । COVID-19 सँ ग स���त अ�ेि�को बारे मा थप जानकारी
िलनुहोस् (िल� ��क गरे पिछ अङ् ग्रेजी भाषाको पेज खुल्छ)।

