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Stres Yönetimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

COVID-19’un 
Yarattığı Stresle  
Nasıl Başa Çıkarız?



COVID-19 herhangi bir etnik kökenden veya 

milletten bağımsız bir şekilde, birçok coğrafi 

bölgede, birçok farklı ülkeden olan insanı 

etkilemektedir.

COVID-19 Nedir?

COVID-19’un Yarattığı Stresle Nasıl Başa Çıkarız?

COVID-19 salgını hepimiz için stresli olabilir. Belirsizlik durumlarında insan zihni felaket 

senaryoları üretmeye eğilimlidir ve bu senaryoların %100 gerçekleşeceğine inanır ama onlar 

sadece senaryodur.  Çünkü beynimiz tehlike sinyallerini algılayabilmemiz için çevremizi 

gözlemleyebilmek üzerine evrimleşmiştir. Böyle bir salgın sırasında, kendimize, önem 

verdiklerimize ve günlük rutinlerimize ilişkin riskler hakkında korkutucu mesajlarla dolabiliriz. Bu, 

kaygı sistemimizi 'aşırı hızlandırabilir ve hastalıktan başka bir şeye odaklanmayı zorlaştırabilir.

Hastalığı olan kişiler COVID-19 için tedavi görmekte 

olan, COVID-19’dan iyileşecek/iyileşmiş ve iyileştikten 

sonra da hayatlarına devam edecek/etmiş olan 

sevdiklerimiz. Bu nedenle, COVID-19 olan insanları 

damgalamamız doğru değildir. 
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Ev içinde de olsa egzersiz yapmaya çalışın. 

COVID-19 hakkında çeşitli kaynaklardan bilgilenmeye çalışıyoruz. Fakat 

SAĞLAM ve DOĞRU bilgi kaynaklarına bağlı kalıyor muyuz? Gerçekleri 

söylentilerden ayırmanıza yardımcı olmak için yerel sağlık yetkilileri 

platformlarından düzenli aralıklarla bilgi toplayın.

Stresle Başa Çıkmak İçin:

Tüm tehlikeli durumlarda olduğu gibi, püf nokta “yeterince  

dikkatli olmak”tır. % 100 güvenlik sağlamaya çalıştığımızda,  

yararsız davranışlara kapılabiliriz. Bazı değişiklikler yapılsa bile günlük rutinlerimizi korumak bize 

yardımcı olabilir, rutinleri korumak, kaygıyı uzak tutmak ve normal hissetmek için iyi bir yoldur.

Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye çalışın.

Sosyal ağlarınızı koruyun, bunun için özellikle 
küçük ve büyük yaş grubu yakınlarınızla 
teknolojiyi (görüntülü arama gibi) kullanın. 

Düzenli uyku rutininizi koruyun.

COVID-19 ve Doğru Bilginin Önemi
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Başkalarının stresleriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak 

toplumumuzu daha da güçlendirebilir. COVID-19 hakkındaki 

gerçekleri paylaşmak ve kendiniz ve değer verdiğiniz insanlar için 

gerçek riski anlamak, salgını daha az stresli hale getirebilir.

Toplum ve Çocuklar

Ebeveynler COVID-19 ile sakin ve güvenli bir şekilde başa 

çıktıklarında, çocukları için en iyi desteği sağlayabilirler. 

Çocuğunuzun COVID-19 hakkındaki sorularını dürüst ve yaşına 
uygun bir biçimde yanıtlayın. Stresleriyle nasıl başa çıkacaklarını 

öğrenebilmeleri için kendi stresinizle nasıl başa çıktığınızı onlarla 

paylaşın. Çocuklarınıza duygularını ifade etmeleri konusunda 

yardımcı olun. Her çocuğun duygularını ifade etmek için kendi 

yolu vardır. Bazen oyun oynama ve çizim gibi yaratıcı bir etkinlik 

bu süreci kolaylaştırabilir. Çocuklar rahatsız edici duygularını 

güvenli ve destekleyici bir ortamda ifade edip iletebilirlerse 

rahatlarlar. Çocuklarınızın endişelerini birlikte ele almak onların 

endişelerini azaltabilir. 

Unutmayın, çocuklar zor zamanlarda kendi duygularını nasıl 

yöneteceklerine dair ipuçlarını yetişkinlerin davranışlarını ve duygularını 

gözlemleyerek öğrenirler.
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