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Bu aralar oldukça

karmaşık duygular

hissediyorum. Bu normal

mi?

Öfke Üzüntü Korku Kaygı

Çaresizlik Umutsuzluk ÇökkünlükGerginlik

Panik Tedirginlik Mutsuzluk Huzursuzluk

Tahammülsüzlük

Bunlar gibi pek çok duyguyu

yaşamanız oldukça doğal.



Şu anda küresel düzeyde bir salgınla
karşı karşıyayız. Bu salgın, doğrudan
veya dolaylı olarak insan yaşamını ve

bütünlüğünü tehdit etmektedir. Bu
açıdan, yaşadığımız süreci bir "afet"

olarak değerlendirebiliriz. Diğer
afetlerdeki gibi, bu salgın da bir çeşit

"ruhsal travma"ya yol açabilir.  



Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan
geniş ölçekli bir sorunla karşı karşıya

kalmak, çeşitli olumsuz duygular
yaşamamıza neden olabilir. 

Bu süreçte belirgin olarak yaşanılan korku
duygusu güvenliğimiz için gerekli önlemleri

almamızı sağlayarak yaşantımızı devam
ettirmemizi sağlayacaktır. 

 
Bu nedenle bu türden olayların ardından
yaşanan duygusal tepkiler, "olağanüstü"

durumlara karşı yaşanan "olağan"
tepkilerdir.

 
Böyle zamanlarda kişiler var olmanın ve
yaşamın anlamına yönelik sorularla karşı

karşıya kalabilir,  Hayatın anlamı, var
olmanın nedeni gibi sorgulamalar yapabilir.



Peki psikolojik sağlığımızı
korumak için ne yapmalı?
*Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi

alın.

*Yaşadığınız duyguları fark edin.

*Yaşanılan duyguların belirsizlik

durumlarında ortaya çıkan olağan bir

durum olduğunu kabul edin.

*Stresi ve yaşadığınız duyguları

dengelemeye çalışın. Nefes ve gevşeme

egzersizlerinden faydalanabilirsiniz.

*Sosyal bağlarınızı farklı iletişim

kaynaklarıyla sürdürün.

*Kendinize yeni uğraşlar edinin, aktif

olun.

*Size zarar veren şeyleri tüketmeyi

bırakın.

*Ortaya çıkan değişikliğe uyum

sağlamaya gayret edin. Değişime uyum

sağlama gücüne 

 sahibiz bunu keşfedin.



FİZİKSEL İZOLASYON ŞART! 
FİZİKSEL MESAFEYİ KORUMAK ŞART! 

 
Fakat DUYGUSAL YAKINLIĞIMIZI ve

BAĞLILIĞIMIZI farklı iletişim
araçlarıyla sürdürebiliriz.



Ailenizle kaliteli zaman
geçirin. 

Birlikte aktivitelerin yapılması, ailece
kutu oyunları oynanması, günlük sohbet

edilmesi bu süreçte oldukça önemli.
Ancak bu aşamada televizyon, sosyal

medya, telefon vb. açık olmamalı.
Herkes bir diğerini ilgiyle dinlemeli.



#evdekal

Peki

nasıl ?

Günümüzün büyük çoğunluğunu
okulda, işyerinde, dışarıda, kafelerde,

parklarda geçirirken bir süredir
rutinlerimiz ve yaşam şeklimiz

değişti. Bu değişikliğe uyum
sağlamak oldukça güç olabilir. 



Evde kaldığınız süreyi daha önce

yapmak isteyip yapamadığınız şeyleri

sıraya koyarak, ihmal ettiğinizi

düşündüğünüz şeyleri tekrar gözden

geçirerek ve kendinize zaman

ayırarak geçirmeniz psikolojik

sağlığınıza iyi gelecektir.

Ertelediğiniz kitapları

okumak,yeni bir lisan (dil)

öğrenmek, ilgilendiğiniz

konular hakkında çalışmalar

planlamak, filmler izlemek, yeni

uğraşlar edinmek size iyi

gelecektir.



Evden çalışıyor, evden

eğitim alıyorsanız günlük

rutininizi sürdürmeye

devam edin.  

Örneğin sabah
işe/okula gidiyor

olduğunuz
zamanlardaki gibi erken

kalkmaya, erken
yatmaya özen gösterin.

Uykunuz gelmeden yatağa yatmayın
ve yatakta okuma yapmayın ya da

film izlemeyin.
Gece uykularınızda sorun yaşıyorsanız

gündüzleri uyumayın. 



Ev içinde düzenli egzersizler
yapmaya çalışın.

 
Kahve, çay, sigara ve alkol

kullanımından kaçının.
 

Beslenmenize dikkat edin ve gereksiz
atıştırmalıklardan kaçının.

Yeterli ve kaliteli uyku

hem fiziksel hem

psikolojik sağlığınız için

oldukça önemli!



Güven�l�r b�lg�
kaynaklarından

yeterl� düzeyde b�lg�
ed�n�n!

Sosyal medya vb.

kaynaklarda gerçekliği

olmayan, panik yaratıcı

paylaşımlar

bulunabilmektedir.

Yalnızca güvenilir bilgi

kaynaklarından bilgi

alın.

Belirsizliğin hakim olduğu bu

süreçte bilgi alma ihtiyacı

hissetmeniz  oldukça doğal.

Ancak gün boyu bu türden

haberlere maruz kalmak

duygudurumunuzu olumsuz

etkileyebilir. Haber alma

sürecinizi günde 1-2 saat ile

sınırlandırın.



Çocuklarla bu
sürec� nasıl
konuşmalı?

Küçük çocuklar virüs gibi

gözle görülemeyen

kavramları anlamakta

güçlük çekebilir. Okula

neden gitmediklerini ve

düzenlerinin neden

değiştiğini

sorgulayabilirler.



Bazı çocuklar yaşadıklarını

anlamlandırmak için sürekli

soru sorabilir. Bu soruları

çocuğun yaşına uygun

düzeyde açık ve net bilgi

vererek yanıtlamalısınız.

Çocuğa anlayabileceğinin

ötesinde detaylı ve ürkütücü

bilgiler vermekten kaçının.

Sizin kontrolünüz dışında

haberlere maruz kalmasını

engelleyin.



Bazı çocuklar ise konuşmak

istemeyebilir. Konuşmak

istemediği zaman

zorlamamalısınız. 

 

Çocuklar oyunlarla, resimlerle

duygularını ifade edebilirler. 

 

Çocuğunuza bu etkinlikler için

fırsat yaratın.



Unutmayın!
Bu sürecin ne kadar zaman

alacağı bizim virüsün
bulaşmamasına yönelik
önlemlere dikkat etme

düzeyimize bağlı olarak
değişecek.

Bu sürecin bitiş süresinin
bilinmez olması  ve bu

sürenin pek de kısa olmaması  
yorgunluk ve belirsizlik hissi

yaratabilir.



Bu sürecin kontrolünüzün
dışında olması sizi

korkutabilir ve sizde
olumsuz duygular

yaratabilir. 
 
 



İçinde yaşadığımız durumun bir süre daha bu
şekilde devam edeceğini kendimize
alıştırmamız bunu kabullenmemizi

sağlayacaktır. Bu durumun varlığını kabullenmek
yeni düzene alışmak için günlük olağan

işlerimizi düzenlememize kolaylık
sağlayacaktır.

Yeni uğraşlar oluşturmanız günlerinizi boş
geçirmemeniz ve bu süreci kabullenmeniz, size

kontrol hissi ve gücü sağlayacaktır.
 
 
 
 
 

Endişelerinizi azaltabilirsiniz bunun için kendi
gücünüze inanın. 

Sosyal bağlarınızı farklı iletişim
platformlarında devam ettirin. 

Zorlukların neden olduğu yeni ve rahatlatıcı
imkanları keşfedin.

Güvenilir kaynaklardan bilgi edinin.
Aktif olun, kendinizi meşgul edin.



Tüm çabalarınıza rağmen koronavirüs

hakkındaki düşünceler ve

duygularınız

 

*diğer işlerinize odaklanmanızı

engelliyorsa

*uyku uyuyamıyor ya da çok fazla

uyuyorsanız

*tüm vücudunuzu gergin

hissediyorsanız (kalp çarpıntısı,

titreme, baygınlık hissi, terleme vb.

şikayetleriniz sık sık oluyorsa)

Pek� hang� durumlarda
ps�koloj�k destek almalısınız?

Psikolojik yardım almanız
yaşam kalitenizi artırmak

açısından yararınıza olacaktır.



Yaşadığınız, �l�n İl Sağlık
Müdürlüğü Ps�kososyal Destek

Hatları �le �rt�bata geçerek
telefonla ps�kososyal destek

h�zmet� olasılığını
sorab�l�rs�n�z.



Eğer ölüm ve intihar

düşünceleriniz, kendinize

veya bir başkasına zarar

vermeye ilişkin güçlü

isteğiniz varsa acil olarak

bir sağlık kuruluşuna

başvurunuz.



Unutmayın! Bu bir salgın ve her
salgın gibi bu da eninde

sonunda bitecek. Çevrenizde
olup bitenleri kontrol

edemiyorsunuz, ancak kendi
içinizdeki düşünceleri kontrol

edip bu süreçten nasıl
etkileneceğinizi değiştirmek

sizin elinizde. 


