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 2020 نيسان
179036620 

  توصيات للجمهور للحفاظ على الصحة النفسية خالل فترة اإلغالق 
 
 

األولويات. الصحة النفسية والصحة الجسدية مرتبطتان الى جانب القلق حول الصحة الجسدية, عليكم وضع صحتكم النفسية على رأس سلم 
  وتعززان الواحدة األخرى. لدينا جميعًا درجة معينة من الحصانة النفسية, وهذه فرصة للعمل على تحسينها. 

 

 

إنه أمر شرعي وطبيعي الشعور بمشاعر سلبية في هذه الفترة )مثل الشعور بالخوف, الحزن, الوحدة, الريبة(,  – تطبيع العواطف     1.
  ولذلك عليكم السماح ألنفسكم بذلك. 

مشاركة اآلخرين هي صحة عليكم عدم البقاء مع هذه المشاعر لوحدكم, اهتموا بأن تتشاركوا مشاعركم مع اآلخرين.  – المشاركة    2.
 , وعليكم أمامهم أن تحافظوا على التفاؤل والهدوء.والد الصغار, األهل هم دائًما مثل الصخرة الصامدةة. مع ذلك, بالنسبة لألنفسي

 عليكم أن تشرحوا لهم بأنهم غير معرضين للخطر, ليس هنالك خطر على الصغار. 

حتى وان وصلتم الى وضع عاطفي صعب للغاية, ال تيأسوا, يمكنكم أن تتذكروا بأنه كما حصل في الماضي ان تأقلمتم  -  وجهة النظر   3.
نخفاض. حافظوا على وجهة النظر: هذا في البداية, ومن ثم تبدأ باال تكون كبيرةالتأقلم يكون على شكل موجة: الصعوبة  –مع أحداث صعبة 

 األمر أيًضا سوف ينتهي.

لكل شخص منا يوجد حصانة, وهذا هو الوقت المناسب لكي نتذكر ما هو الشيء الذي  -  ما هو الشيء الذي ساعدني في الماضي    4.
  مات السابقة, وما هي المهارات التي ساعدتكم. حاولوا تطبيق ذلك اآلن أيًضا. قمتم بمواجهة األزساعدنا حتى اآلن. تذكروا كيف 

تذكروا كذلك الحصانة العائلية, االجتماعية والوطنية التي لدينا. انتم لستم لوحدكم! البشرية جمعاء موجودة  – سوف نتخطى هذا معًا     5.
  في نفس الوضع, وسوف نتخطى هذه معًا. 

عة التي ظهر بها, تشتد الظلمة قُبيل بزوغ الفجر. سوف ينتهي وباء الكورونا بنفس السرما دائًما تذكروا بأنه يوجد أمل. دائًما  -  األمل    6.
   وسوف نخرج منه جميعنا تقريبًا بصحة وعافية. 

وقوموا بها.  –على مستوى تصرفاتكم, اعرفوا ما هي األشياء التي تساعدكم على تقليل المخاوف بشكل صحي   - تقليل الخوف   7.
 االستماع للموسيقى؟ ممارسة الرياضة؟ التحدث مع صديق او مع فرد من العائلة؟ النظر الى الخارج من النافذة؟ 

 فترة اإلغالق. الروتين يخفف من القلق.   لاخلقكوا ألنفسكم وألفراد عائالتكم روتين يومي ثابت خال – الروتين 8.

صوا على أن ال تكونوا في انعزال اجتماعي على الرغم من اإلغالق. العالقات احر – تحسين العالقات االجتماعية 9. 

وبالذات اآلن من المهم استخدام كافة وسائل االتصال اإللكترونية لتقويتها. على الرغم من أنكم ربما االجتماعية صحية نفسيًا, 

في والعالقة الدائمة مع أفراد العائلة, األصدقاء, تتواجدون لوحدكم في البيت وهنالك تباعد جسدي, حافظوا على التقارب العاط

  الجيران, المعارف.  
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قوموا بإدخال فعاليات رياضية الى الروتين لكي ال تبقوا جالسين او  – ممارسة الرياضة .10
 كل رياضة تتم ممارستها في البيت مباركة, وتدعم صحتكم البدنية والنفسية. مستلقين طيلة النهار. 

لتقوموا بالعناية جيًدا بأنفسكم: اكتشاف مجاالت اهتمام جديدة, تعلم دورات عبر هذا هو الوقت المناسب  – عالجوا أنفسكم 11.

اإلنترنت, القراءة, االستماع الى محاضرات, مشاهدة مسرحيات عبر االنترنت, االستماع الى الموسيقى, التدرب على التنفس, 

 قوموا باستخدامها!   –ة في شبكة اإلنترنت . هنالك موارد عديدتصفية الذهنممارسة تمارين االسترخاء والخيال الموجه, 

العاطفية لديكم, وتحسين المهارات العاطفية, الذاتية, السلوكية,  -قوموا باستغالل الفرصة لتقوية الحصانة الذاتية – عاطفية -حصانة ذاتية 12.
 الفكرية والجسدية للتأقلم مع الوضع.  

ارات الذاتية مثل القدرة على تحمل الريبة والهدوء, القدرة على التواصل مع الذات يوصى بتحسين المه – تحسين المهارات الذاتية 13.
  بانفتاح وبشكل سليم, القدرة على حل المشاكل, القدرة على النظر الى أفكارنا على أنها "مجرد أفكار" وما شابه. 

الى معرفة األخبار الى حد معين, مرتين في اليوم يكفي ستحتاجون "حمية من األخبار".  -حاولوا البدء ب – الحد من مشاهدة األخبار 14.
  زيد من الشعور بالقلق.  ألخبار بشكل مفرط من الممكن أن توزيادة. مشاهدة ا

 - األهل الذين لديهم أوالد صغار في السن 15.

   .اء في التأقلم بشكل ناجع. استغلوا من المهم مشاركة األوالد بحسب عمرهم وتمكينهم من أن يكونوا شركحاولوا بث الهدوء والسيطرة
  الحياة.  معاألزمة لتعليم األوالد مهارات للتأقلم 

    من المهم منح األوالد الشعور بأن البالغين المقربين اليهم ليسوا عاجزين أمام الوضع. قوموا بشرح الوضع بصدق ولكن ببساطة, بما
  كثيًرا الى األخبار والى المضامين المخيفة التي ال تتالءم مع جيلهم.  يتالءم مع العمر وبتفاؤل, وانتبهوا الى عدم تعريضهم

     انتبهوا الى التعبيرات السلوكية لدى األوالد الذين يعانون من صعوبات, هذه هي طريقتهم في التعبير عن مشاعرهم. في كل جيل, حتى
( واشرحوا لهم بأن ردة فعلهم طبيعية بالنسبة للوضع خوف, قلق وغيرهعلى سبيل المثال, )قوموا بتسمية الشعور الذي يشعر به  مع الرضع,

  وبأنها مشتركة مع أوالد آخرين, وبأنه باإلمكان مساعدتهم والتخفيف من شعورهم. 

   أو مقوموا بإيجاد طرق للمساعدة على مواجهة الشعور بعدم االستقرار والوقت. على سبيل المثال, قوموا بتذكيرهم أي يوم هو اليو ,
  قوموا بتحضير دفتر لرسم التجارب اليومية لألطفال الصغار كطريقة لمتابعة األيام التي تمضي. 
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 :األهل الذين لديهم أوالد مراهقين 16.

   واجد عادةً في غرفته. هذا حاولوا القيام بتحديد روتين يومي يتم خالله اللقاء على األقل مرتين الى ثالث مرات مع المراهق/ة الذي يت
  سيُشعرهم بأنهم جزء من العائلة وبأنه من المهم لديكم رؤيتهم ومعرفة ما يشعرون به.  

  األكثر  المراهقين ه أيًضاانتبهوا الى المزاج وحاولوا االنتباه الى حوادث أخرى يمر بها األوالد في الحيز اإلجتماعي االفتراضي. تذكروا بأن
   تجهًما بحاجة ألن يعرفوا بأنهم مرئيين ومحبوبين. 

 – المواطنين الكبار في السن 17.

     على الرغم من الحجر الصحي عليكم عدم البقاء لوحدكم من الناحية العاطفية. حافظوا على العالقات, قوموا بطلب المساعدة واحرصوا
ى األمل. تذكروا ما هي األمور التي ساعدتكم في الماضي للتأقلم التي بإمكانكم القيام بها اليوم على أن تكونوا فعالين بداخل البيت وحافظوا عل

  للتعرف على مجاالت اهتمام جديدة. وماذا تودون أن تفعلوا في "اليوم التالي". هذا هو الوقت المناسب 

    هم. باإلمكان أن تطلبوا أن يرسلوا اليكم مقاطع فيديو لألحفاد/ األوالد/ مع أفراد العائلة الذين تحبون من الجيد القيام بمحادثة عبر الفيديو
ن أفراد العائلة, التي يمكن مشاهدتها عند الشعور بالوحدة. أيًضا تصفح الصور العائلية التي تجعلكم تتذكرون ذكريات جميلة بإمكانه تحسي

  المزاج. 

 

     .يوصى بالحرص على ساعات كافية من اليقظة واالستغناء عن الراحة خالل اليوم لكي تتمكنوا من النوم بشكل متواصل خالل الليل  

   م. بادروا بأنفسكم إلجراء محادثات عندما تشعرون باالشتياق. ال يتذكرون دائًما االطمئنان عليكتذكروا بأن الجميع متوترين و   

كونوا على وعي بالضغط العاطفي الذي تتواجدون فيه وال تبقوا معه لوحدكم. قوموا بمشاركة اآلخرين واحرصوا  - الطبية الطواقم  18.
على االهتمام بأنفسكم من الناحية العاطفية. استغلوا االستراحات القصيرة لفعاليات مخصصة للحفاظ على النفس )ممارسة الرياضة, تصفية 

 وسيقى وما شابه(.الذهن, االستماع الى الم

 , وتشعرون بأن الضائقة تزداد, توجهوا للحصول على استشارة مهنية. في حال لم تتمكنوا من تطبيق التوصيات – . االستشارة المهنية19

كز باإلمكان كذلك التوجه الى خطوط المساعدة النفسية األولية. في كل بلدة وسلطة محلية يتم تشغيل مرا –. مساعدة نفسية أولية 20
 استعالمات هاتفية للحصول على استشارة ودعم نفسي. كذلك يمكن التوجه الى: 
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 www.eran.org.il. :أونالين في الموقع 

www.sahar.org.il – جمعية ساهار 

    :المراكز التابعة لصناديق المرضى للدعم النفسي في موضوع الكورونا 




 o   كالليت – 2700*

 o مكابي - 3555*

 o   مئوحيدت - 3833*

 o   لئوميت - 507 *

     ساخن للدعم العاطفي المهنيخط  – 250025-1800 وزارة التربية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    6, تحويلة رقم 1201لمساعدة النفسية األولية. الرقم: خط ساخن لتقديم ا – جمعية عيران .  
 أيام في األسبوع, باللغة العبرية, اإلنجليزية, العربية والروسية او تلقي المساعدة  7ساعة في اليوم,  24يتم الرد 
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