ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ
ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਧਾਰਣ ਸੁਝਾਅ ਹਨ
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ
ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹਿੱਲਜੁਲ ਕਰੋ ੋ
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਿੱਲਜੁਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ
ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ, ਨੱਚਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ ਜਾਂ
ਬਾਹਰ ਤੁਰੋ - ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੇਕਅਵੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ
ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰੋ। NHS inform ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ
ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਪੀਓ (ਪਾਣੀ, ਬਸ!)
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ੰ ਦਿਨ ਭਰ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ - ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਭੁੱਖੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨੋ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ
ਸੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਨੰ ਦ
ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਦਿਆਲਤਾ
ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਮਕਸਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਚੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋ ਟ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ
ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ, Ready Scotland ਵੇਖੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇੈ।ਸਲਾਹ ਲਈ SAMH ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Mental Health Foundation ਦੇ ਅੱਠ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ।ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ।ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੁਝੇਵੇਂਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਥੇ ਦੇਖੋ
clearyourhead.scot

