Η συνεχής έκθεσή μας σε πληροφορίες, ειδήσεις και
δημοσιεύσεις σχετικά με τον κορωνοϊό είναι φυσιολογικό να
μας προκαλεί διάφορες σκέψεις, συναισθήματα και αντιδράσεις.
Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι ενδεχομένως να βιώσεις μέσα
στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες μερικές από τις πιο κάτω
συνήθεις αντιδράσεις:
• Άγχος, ανησυχία, πανικό
• Κοινωνική απόσυρση
• Δυσκολίες συγκέντρωσης
• Δυσκολίες ύπνου
• Θυμό
• Φόβο για το άγνωστο
• Έντονη ενασχόληση με την υγεία και το σώμα σου
(υπερεπαγρύπνηση)

Πώς διαχειρίζομαι
τους φόβους και το άγχος
μου για τον κορωνοϊό;
Συμβουλευτικό
Κέντρο

Παρά το γεγονός ότι ο κορωνοϊός αποτελεί ένα σοβαρό θέμα
υγείας που απασχολεί έντονα τον κόσμο και κατ’ επέκταση
και το Πανεπιστήμιό μας, προσπάθησε να μην αφήσεις τις
ανησυχίες σου για τον ιό να κυριεύσουν τη ζωή σου.

Τρόποι που μπορούν να σε βοηθήσουν
να διαχειριστείς τους φόβους και το άγχος σου

Ενημερώσου σωστά
Είναι σημαντικό να
ενημερώνεσαι από
αξιόπιστες πηγές σχετικά με
τις τελευταίες εξελίξεις σε
σχέση με τον κορωνοϊό.
Για πληροφορίες και
οδηγίες που αφορούν την
πανεπιστημιακή μας κοινότητα
μπορείς να επισκεφτείς την
ιστοσελίδα μας σχετικά με
τον ιό.

Πάρε ανάσα και
δημιούργησε
Περιόρισε την ώρα
που αφιερώνεις για την
παρακολούθηση των
ειδήσεων για τον ιό.
Υπενθύμιζε στον εαυτό σου
να κάνει διαλείμματα και
επιδίωξε να ασχοληθείς
με πράγματα και
δραστηριότητες που σε
ευχαριστούν ή εκφράζουν
τη δημιουργικότητα σου.
Μπορείς να διαβάσεις κάποιο
βιβλίο, να ασκηθείς στο σπίτι,
να περιποιηθείς τον εαυτό
σου, να δεις ταινίες-σειρές,
να γράψεις, να ζωγραφίσεις
ή να αποκτήσεις μια νέα
δεξιότητα.

Διατήρησε μια μη κριτική
στάση και «μπες στη
θέση του άλλου»
Δεν σημαίνει πως κάποιος
ο οποίος έχει βήχα ή
συμπτώματα γρίπης
απαραιτήτως έχει και
τον ιό. Γενικότερα, είναι
σημαντικό να αποφεύγουμε
να στιγματίζουμε και να
δείχνουμε ενσυναίσθηση
και κατανόηση σε άτομα της
κοινότητας ή του ευρύτερου
περιβάλλοντός μας.

Προφύλαξε την υγεία σου
και την υγεία των άλλων
Υιοθέτησε υγιείς συνήθειες:
πλένε τακτικά τα χέρια σου με
νερό και σαπούνι, κάνε χρήση
αντισηπτικού, απόφευγε
τους κλειστούς χώρους,
απόφευγε να αγγίζεις τα
μάτια, τη μύτη και το στόμα
σου προτού πλυθείς, και όταν
βήχεις ή φταρνίζεσαι κάλυπτε
το στόμα με χαρτομάντιλο
ή με λυγισμένο αγκώνα.
Κοιμήσου καλά και ενίσχυσε
το ανοσοποιητικό σου
σύστημα και τη σωματική σου
ευεξία με διατροφή πλούσια
σε βιταμίνες και θρεπτικά
συστατικά.

Οργάνωσε
το διάβασμά σου
Ο προγραμματισμός θα σε
βοηθήσει να αισθάνεσαι
περισσότερο έλεγχο και
ασφάλεια. Προσάρμοσε την
ακαδημαϊκή σου ρουτίνα στα
νέα δεδομένα (παρουσία στις
τηλεδιασκέψεις, καθημερινό
διάβασμα, προετοιμασία
εργασιών κ.ά). Μπορείς
επίσης να κάνεις το διάβασμα
σου πιο διασκεδαστικό,
οργανώνοντας εξ
αποστάσεως ομάδες μελέτης
με τους συμφοιτητές σου.

Μείνε συνδεδεμένος
Η «κοινωνική απόσταση»
ως μέτρο πρόληψης και μη
μετάδοσης του ιού μπορεί
να προκαλέσει διάφορα
δυσάρεστα συναισθήματα.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό
να διατηρήσουμε την
επικοινωνία με άλλα άτομα
μέσω άλλων τρόπων,
όπως τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, το Zoom, το
skype και την τηλεφωνική
επικοινωνία. Κράτησε επαφή
με τους φίλους και την
οικογένειά σου. Μοιραστείτε
συναισθήματα, σκέψεις και
ανησυχίες. Μην παραλείπεις
το χιούμορ, το οποίο κάνει
καλό στην υγεία αλλά και στις
κοινωνικές σου σχέσεις!

Εστιάσου στο εδώ
και τώρα
Η ενσυνειδητότητα είναι η
ικανότητα να αναγνωρίζει
κάποιος τι συμβαίνει
«μέσα» στο κεφάλι του την
παρούσα στιγμή και πώς
ακριβώς έχουν τα πράγματα.
Προσπάθησε να εστιάσεις
τις σκέψεις σου στο εδώ
και τώρα αποφεύγοντας
να δημιουργείς μελλοντικά
σενάρια που σου προκαλούν
ένταση και άγχος. Είναι πολύ
σημαντικό να μην αφήσεις τον
φόβο να ελέγχει τη ζωή σου.

Αναζήτησε βοήθεια
Σε περίπτωση που
αισθάνεσαι παρατεταμένη
και έντονη ανησυχία –
άγχος, τότε είναι σημαντικό
να ζητήσεις στήριξη από
επαγγελματίες ψυχικής
υγείας. Το Πανεπιστήμιο
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες
στήριξης και συμβουλευτικής
προς όλους τους φοιτητές
του. Οι συνεδρίες μπορούν
να προγραμματιστούν μέσω
τηλεδιασκέψεων.

