
Fala com amigos(as) sobre isso - Certifica-te de que informas os(as) teus(tuas) amigos(as) sobre a situação,
e sê honesto(a) quanto a como te sentes e o que necessitas da parte deles(as) durante este período. Ex.:
que mantenham maior contacto, que te enviem memes engraçados, fazer chamadas de vídeo, que te
motivem e apoiem.
Mantém-te em contacto com amigos(as) e família - Acima de tudo, é importante que mantenhas o
contacto, para continuares vinculado(a) à família e amigos(as). Continuem a jogar jogos, a conversar, a ver
filmes em conjunto.
Lidar com o estigma e a culpa - Quer seja contigo ou outra pessoa em tua casa, é importante acabar com o
ESTIGMA. Não é culpa de ninguém, todos(as) estamos a agir da melhor forma possível, e deveríamos
apoiarmo-nos mutuamente durante esta fase E depois de a ultrapassarmos. Encontra aqui um artigo útil
acerca desta temática emitido pela OMS
Execício e Criatividade - Continua a realizar este tipo de atividade. Se tens um jardim, usa-o (nas condições
que forem possíveis) e continua a fazer aquilo de que gostas; mantém o teu cérebro ativo.
Experimenta algo novo - Se te sentires suficientemente bem para tal, esta pode ser a altura perfeita para
experimentares coisas novas; aprende a dançar, experimenta cozinhar, escreve sobre as tuas experiências.
Ar livre e Ar puro - Se tens a sorte de ter um jardim, usa-o. Se não, certifica-te de que abres as janelas tanto
quanto te for possível (não congeles!).
Higiene - Só porque estás doente, não significa que devas negligenciar a tua higiene pessoal. Se possível,
mantém as tuas rotinas usuais - barbear, tomar banho, hidratar a pele, etc.
Rotina  - Mantém alguma rotina durante os teus dias, se te sentires bem para tal. Se te sentires doente, tira
o dia para descansar, tal como farias normalmente.
Partilha de casa - Se estás a viver com amigos(as)/outras pessoas, tenta, se possível, fazer um “plano para
a casa”; apoiem-se mutuamente.
Diversão e atitude positiva - Se te sentires bem o suficiente, continua a incluir atividades divertidas na tua
agenda, quer seja uma pequena atividade por dia ou algo maior para fazeres num fim de semana.
Sê gentil contigo mesmo(a) e com as outras pessoas - Estes são tempos extraordinários. Se não estás tão
motivado(a) como de costume, NÃO HÁ PROBLEMA! Podes mesmo estar debilitado(a), por isso é
importante descansar. Faz apenas o que conseguires, quando te sentires capaz de o fazer.

Estas dicas foram desenvolvidas por profissionais especialistas em saúde mental para jovens, e por jovens
com ou sem experiência de problemas de saúde mental, de toda a Europa. Estas dicas não são soluções
milagrosas, mas sim sugestões sobre como cuidares de ti quando tu ou alguém com quem vives apresenta
sintomas ou foi diagnosticado(a) com COVID19, e precisas de permanecer em auto-isolamento:
 

Cuidar da tua saúde mental
durante auto-isolamento,
para jovens

Se tu és jovem e gostarias de partilhar connosco as tuas dicas ou a tua história
#covid19youth em formato de blog ou de vlog, por favor contacta info@eymh.org -

as tuas histórias podem inspirar e ajudar outros jovens a nível local, nacional e
internacional, durante estes tempos difíceis.
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