
Koronavírussal 
kapcsolatos szorongás
leküzdése

Kerüld a kamuhíreket - Próbáld meg elkerülni a találgatásokon alapuló híreket és tájékozódj
megbízható forrásokból, például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) weboldalán.
Hírzárlat - Ne nézd túl sokat a híreket, némítsd le a hírportálokat közösségi felületeiden és
határozz meg egy konkrét intervallumot naponta, amíg ezzel foglalkozol.
Pozitív sztorik - Keress új, pozitív történeteket, vagy gondolkodj, hogy mik a pozitív dolgok az
életedben, minden bizonnyal történnek szuper dolgok ma is.
Törődj magaddal! - Csinálj olyan dolgokat, amiket élvezel, ezek elterelik a figyelmed. Az “én-
rutin” fontos. Ha inspirációra van szükséged, keresd fel az Anna Freud National Centre for
Children and Families SELF-CARE weboldalt.
Hírek fiataloknak - Keress fiataloknak szóló oldalakat azzal kapcsolatban, hogy mi és hogyan
hat rád jelenleg.
Mind átéljük - Emlékezz, nem vagy egyedül! Mindenki ideges a maga módján a jelenlegi
állapotokban, ez NORMÁLIS és rendben van :) Beszélj - Beszéld meg az aggodalmaid a
családoddal és barátaiddal. Mint minden mentális problémánál, csak jobb lesz, ha beszélsz róla.
Szóval maradj kapcsolatban.
Önkénteskedj - (Ha biztonságos) segíts azoknak, akiknek még nehezebb, például az időseknek
vagy a krónikus betegségben szenvedőknek. Látogass el a Segitunk Egymasnak  . 
Ne feltételezz - Ne ítélj meg embereket és ne vonj le alaptalan következtetéseket arról, hogy ki
a felelős a vírus terjedéséért vagy olyan emberekről, akik esetleg másképp viselkednek.
Oktatás & Foglalkoztatás - Ha a helyzet jelentős hatással van a munkádra vagy
tanulmányaidra, lépj kapcsolatba a megfelelő intézményekkel vagy munkajogi szervezetekkel. 
Légy kedves - Mindezeken túl, legyél kedves másokkal és emlékezz: együtt vagyunk ebben a
helyzetben.

Az alábbi tippek szakértő mentálhigiénés ifjúsági munkások és Európa szerte élő, néhány esetben
hátuk mögött megélt mentális problémákkal rendelkező fiatalok közös munkája által lettek
kifejlesztve. Nem világmegváltó gondolatok, csak javaslatok, hogy miképp tudod segíteni
önmagad a rendkívüli időkben:
 

Ha fiatal vagy és szeretnéd megosztani saját tippeid vagy
#covid19youth történeted velünk blog/vlog formájában, keress fel

minket az info@eymh.org emailen - a történeted inspirálhat és segíthet
más fiatalokat helyi, nemzeti vagy akár nemzetközi szinten is ezekben a

nehéz időkben.
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.annafreud.org/on-my-mind/self-care/
https://segitunkegymasnak.hu/
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