
Vær sosial sammen med familie og venner - Ikke noe er viktigere. Selv om telefonsamtaler er bra, hjelper
videosamtaler deg ved å legge til et element av fysisk nærhet gjennom når du ser de du snakker med. Enten
du er engstelig eller glad, del hvordan du har det.  Spill gjerne et spill eller se en film sammen. Det er mange
online hjelpemidler som kan være nyttig til dette: Hangouts, Netflixparty og Zoom. Ikke vær alene! Det er det
lettere når man er sammen.
Trening og kreativitet - I tider preget av angst og vanskeligheter kan både det å trene og det å være kreativ
ha stor positiv betydning. Se om du finner inspirasjon på Youtub, lær deg noe nytt via nettet, ta en løpetur,
dans til favorittlåtene dine. Alt dette er er sundt og fint å gjøre.
Utendørs -  Enkelt å få til!  Tren utendørs og bruk natur og friluftsområder i nærheten av deg. Det er
selvfølgelig viktig å huske på fysisk avstand.
Rutine i hverdagen - Hold på rutiner og døgnrytme. Fra mandag til fredag: Stå opp, kle deg, send melding til
venner du vanligvis går på skolen med, lag deg en fast arbeidsplass hjemme, spis matpakke/spis
formiddagsmat til fast tid. Gjør det samme i helger og om kveldene. Ha videomøte med for eksempel
idrettsklubben din, eller andre du pleier å treffe. Finn muligheter til å være sosial via digitale kanaler.
Husarbeid - Hvis du bor sammen med venner eller andre mennesker, kan du lage et arbeidsplan. Hvis dere
ikke allerede har gjort det, bestem hvem og når dere skal foreta rengjøring, matlaging og når dere skal ha
sosialt samvær.
Lekser og studier - Lag en digital gruppe for å hjelpe hverandre med å holde motivasjonen oppe. Be
hverandre om hjelp, men prøv å ikke la chattingen bli en distraksjon.
Frivillighet (hvis det er trygt) - Hjelp andre som er i en vanskeligere situasjon. Det kan være for eksempel
eldre eller noen med kronisk sykdom.
Vær snill mot seg selv og andre - Dette er ekstraordinære tider. Aksepter at du kanskje ikke hele tiden ikke
er så motivert som vanlig. DET ER HELT GREIT! Hvis en venn må i karantene eller isolasjon, må du sjekke
hvordan det står til. Du kan kanskje legge en håndskrevet lapp eller sjokolade utenfor døra. Husk, vi står i
dette sammen, så del de gleder og kjærlighet.
Moro og positivitet - Fortsett å gjøre noe morsomt i hverdagen. Det kan være en mindre aktivitet daglig eller
noe større i løpet av helgen. Det er kjempeviktig å ha noe å se frem til.
Respekter din egen tid - Til slutt, kast bort din egen tid. Det kan i noen tilfeller gi mer angst. Verdsett tiden
du har og nyt deg den. Tilbring tiden med dem du er glad i hjemme eller digitalt. Selv om du nå har mere tid,
ikke krev av deg selv at du må yte enda mer sosialt enn du pleier.

Disse rådene gjelder i de periodene myndighetenes råd er å jobbe hjemmefra og holde fysisk distanse til andre
mennesker og forutsetter at du selv IKKE har symptomer. Nedenfor finner du noen tips beregnet på ungdom.
Rådene er laget av europeisk ungdom under koronaepidemien.  Nederst finner du nedlastbare plakater på en
rekke språk. 
 

Tips til ungdom om hvordan du
kan passe på sin psykisk helsen
når du må holde fysisk avstand

If you are a young person and would like to share your tips, or share your #covid19youth
story as a blog or vlog with us, then please get in touch info@eymh.org - your stories
can inspire and help other young people, locally, nationally and internationally during

these difficult times.
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