4

دوشنبه  12اسفند  | 1398شماره 597
 7رجب  2 | 1441مارس 2020

جامعه

@PasargadNews

@PasargadNews

پيامك300099004806 :

 محمد ترکمان
کرونا وارد ایران شده است و همهی ما را نگران
یدانیم که یکی از مهمترین اقدامات در
کرده است .م 
شرایطحاضروالبتهپرتنشآگاهسازیوتوانمندسازی
مردمجامعهبرایمقابلهبااسترسوفوبیایکروناست.
ترس از کرونا میتواند باعث افزایش آمار مبتالیان و
گومیرناشیازآنتاثیربگذارد.دکترمحمد
حتیمر 
ترکمانروانشناسمعتقداستمیشودباراهکارهای
مفید و کارآمد بر این ترس غلبه کنیم.
ترکمان در ادامه ده قدمی که باعث کاهش
ترس و اضطراب میشود را اینچنین بیان میکند:
اقدام اول :استرس و نگرانی خودتان
را طبیعی بدانید و در مورد آن حرف بزنید.
به نظر این کار خیلی ساده میآید اما باید
در نظر داشته باشید؛ وقتی نگرانی و استرس خودمان
را طبیعی م یدانیم ،به سمت رفتارهای خودمراقبتی
حرکت میکنیم .در نمودار استرس ،اگر شما در مقابل
یکبحرانهیچگونهاسترسینداشتهباشیدممکناست
بزاست .از طرفی اگر استرس
بیخیال باشید و این آسی 
خیلی زیادی داشته باشیم باعث میشود دائما دستپاچه
شوید و کارهای نادرستی انجام دهید .اما وقتی استرس
شمامیانگینجامعهرادربرداشتهباشدومتعدلباشدبه
شماکمکمیکندتادستبهاقداماتمفیدوپیشگیرانه
بزنید .بسیاری از افراد وقتی عالمتهای استرس کرونا
را تجربه میکنند دائما دستپاچه میشوند که چرا من
اینقدر استرس دارم .در این مواقع بهتر است به خودتان
بگویید؛ این خیلی طبیعی است که من استرس داشته
باشم .هر کسی جای من بود هم استرس داشت .به
اطرافیانخودتاننگوییدکهمناصالاسترسندارم.وقتی
شما چنین جملهای میگویید اوال استرس آنها را ناچیز
م یدانید و دارید آنها را زیر سوال میبرید ،دوما باعث
میشویدکهدیگراننگرانسالمتشمابشوندچونوقتی
میبینندکهشمااصالنگراننیستید،احساسمیکنند
که شما در مقابل بیماری مسئولیتپذیر نیستید .حتما
شجاعت باید در کنار عقالنیت معنا پیدا کند .پس تکرار
میکنماسترسخودرابپذیریدودرموردآنحرفبزنید.
اقدام دوم :اضطراب و استرس خودتان
را تحلیل و آن را به موضوع قابلکنترل
تبدیل کنید .از اضطراب و نگرانی خودتان
فاصله بگیرد و مثل یک تحلیلگر از باال به آن نگاه کنید.
از خودتان بپرسید خب ما اینجا چی داریم؟ اینجا یک
کماضطرابونگرانیداریم.ببینیمعلتهایشچیست؟
دقت داشته باشید وقتی که ما نگران هستیم ذهن ما
افکارمختلفیتولیدمیکند.افکاریکهبهذهنماهجوم
میآورندلزومامبتنیبرواقعیتنیستند.مشکلآنجاست
که ما فکرهای خودمان را منطبق بر واقعیت م یدانیم.
یعنی اگر فکری به سراغ ما آمده است که ما هم کرونا
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میگیریم ،ما عزیزانمان را از دست میدهیم ،فکر
میکنیم که این فکر واقعیت است .بهتر است بدانید که
فکر فقط فکر است .این فکر را روی کاغذ بیاورید و سعی
کنید آن را تحلیل کنید .در بسیاری از موارد اضطراب
فعلی ما از اضطرابهای بنیادی ما نشات میگیرد .مثال
ترس از دست دادن عزیزان باعث میشود که ما موج و
حجمزیادیازاضطرابراتجربهکنیم.پسبیایدببینیم
کهاضطرابمادقیقاازکجانشاتگرفتهوچهچراغهایی
درذهنماروشنکردهاست.بانگاهتحلیلیمیتوانیمآن
رابهترتجزیهوتحلیلکنیموبهترهمکنترلشکنیم.
اقدام سوم :به آنچه در ذهنتان
میگذرددقتکنید.افکارزیادیدرذهن
ما این روزها در حال جوالن دادن است.
عموما انسانها در مواقع بحرانی دچار خطاهای فکری و
یاخطاهایذهنیمیشوند.خطاهاییمثلفاجع هانگاری،
بزرگنمایی،کوچکنمایی،تعمیمبیشازحد.مثالاین
فکر که اگر یک نفر مرده پس بقیه هم میمیرند ،یک
تعمیم بیش از حد است یا این فکر که این اوضاع خیلی
وحشتناکاستوقابلکنترلنیست،یکفاجع هانگاری
است .بیایید این فکرها را به چالش بکشید .آنها را روی
کاغذ بیارید و از خودتان سه تا سوال بپرسید :سوال اول؛
چه شواهدی برای درستی افکارم وجود دارد؟ سوال دوم؛
این فکرها چه فایده و چه ضرری دارند؟ سوال سوم؛ از
منظرشخصدیگرآیااینفکرهامیتوانددرستباشدو
به واقعیت تبدیل شود؟ سعیکنید باچنین سوالهایی
فکرهای کارآمدتر را جایگزین فکرهای ناکارآمد بکنید.
فکرهایی مثل این که گرچه این بیماری فراگیر است و
سرایتباالییداردامااثراتتخریبیاشخیلیباالنیست.
یا این فکر که این بیماری قابلکنترل و قابل پیشگیری
است .یا این فکر که من تالش خودم را خواهم کرد.
اگر این افکار را جایگزین کنید حتما میتوانید نگرانی و
استرسخودتانراکاهشدهید.
اقدام چهارم :تمرکز خودتان را به
جایمشکلبهراهکاربدهید.بهترینکاردر
شرایطحاضرایناستکهنگرانیخودتانرا
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ده راهکار برای رویارویی با کرونا
به حل مسئله تبدیل کنید .اینکه ما ذهنیت مشکلساز
داشتهباشیمیعنیفقطدنبالنگرانیباشیموفقطدنبال
اخبار بد باشیم ،مشکلی را از ما حل نمیکند .اما اینکه ما
ذهنیت حل مسئله داشته باشیم یعنی به دنبال اخبار و
راهکارهایعلمیودرستبرویم،میتواندبهمادرکنترل
استرس کمک کند .پس به جای اینکه دائما بگویید؛ وای
چرااینطوریشد؟بهتراستازخودتانبپرسید؛خباالن
چکار میتوانم بکنم؟ تبدیل نگرانی به پیشبینی کمک
میکندکهاحساسکنترلشماافزایشپیداکند.
اقدام پنجم :تکنیکهای کنترل
استرس را روزانه انجام دهید .استرس
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بوی شکوفههای بادام

 نجمه محمودآبادی :عاطفه خودش را در اتاق
حبس کرده است .ترس از کرونا او را از خواب و خوراک
انداخته است .غالمرضا عاجز شده است« :یکسره
دستاشو با آب و صابون میشوره و ضدعفونی میکنه.
وسواس داشت ،وسواسیتر شده ،به هیچی دست
نمیزنه ،راه نمیره ،حرف نمیزنه ،روزی صد بار گوشی
موبایلشو با الکل تمیز میکنه .خودشو بیچاره کرده ،ما را
هم جونبهسر ».غالمرضا جانش به لب رسیده« :روزهای
اول بچهها را هر روز حموم میکرد ،دستاشونو میشست

و ضدعفونی میکرد .داشت دیوونه میشد که مادرش
زنگ زد و گفت عاطفه را بیار روستا پیش ما .پدر و
مادرش توی روستا زندگی میکنن .گفتم هوای روستا
تمیزتره ،بیا بریم اونجا کرونا نیست .خالصه راضی شد
و اومد».
عاطفه توی اتاق است .نشسته است پشت پنجره و باغ را
نگاه میکند .درختان بادام پر از شکوفه شدهاند .باغ یک
دست سفید است .عاطفه خیره شده است به شکوفههای
بادام .رنگش پریده است .لبانش سفید و خشکند.

باعث افزایش هورمون کورتیزول و به طبع آن کاهش
سیستم ایمنی بدن میشود .ضعف در سیستم ایمنی
بدن عامل بسیار مهمی در انتشار این بیماری و اثرات
تخریبیآندارد.پسباتمرینهایروزانهکنترلاسترس
در تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش نگرانی خودتان
قدمهای بزرگی بردارید .کشورهای مختلف مثل ژاپن
این کار یعنی مهارتهای کنترل استرس را در کنترل
بیماری کرونا در اولویت قرار دادهاند .فعالیتهای مثل
تنفسعمیق،تنآرامییاریلکسیشن،خودگوییمثبت،
مدیتیشن،نوشتننگرانیهارویکاغذ،صحبتکردنبا
یک نفر ،انجام دادن فعالیتهای لذتبخش مانند دیدن
«توی شبکههای اجتماعی خونده که دوای محلی دشمن
کرونا است .حاال کارش شده یکسره چای زنجبیل
میخورد .آویشن دم میدهد و میخورد .سیر میخورد.
باورتون میشه سیر شده کیلویی  35هزار تومن .زنجبیل
شده کیلویی  120تومن ،گیر هم نمیاد .چند روز پیش
آویشنتمومکردهبودیم،دربهدردنبالآویشنمیگشتم.
مادرزنم گفت برو از قوم و خویشها بگیر .توی فامیل همه
به هم میگفتن غالمرضا دنبال آویشن میگرده؛ تا دیروز
غالمرضا عقل نداشت حاال غالمرضا شده بود عقل کل.
همه میگفتن آویشن دوای درد کروناست .خالصه همه
بهم میگفتن آویشن نداریم .آویشنها را برای خودشون

فیلم،حواسپرتیمثلبازیکردنبابچههاوفعالیتهای
معنوی مثل ذکر گفتن میتواند به شما در کنترل
استرسکمککند.
اقدام ششم :مراقب اخباری که
دریافت میکنید باشید .شاید مهمترین
منبع استرس این روزها پیگیری مداوم
اخبار در رسانههای اجتماعی باشد .1 .اخبار واقعی و
علمی را دنبال کنید و از اخبار غلط پرهیز کنید .منابع
صحیح مثل سازمان بهداشت جهانی میتواند به شما
کمک کند .2 .به اخبار خوب هم گوش کنید .مثال
اینکه فقط  2درصد افراد مبتال فوت میکنند .یا این
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نگه داشته بودند ».مادر عاطفه پای تنور نانوایی است .او
هم دل پری دارد« :بچهی بدبختم وسواس داشت ،حاال
بدتر شده .از توی اتاق بیرون نمیاد .اسیر اتاق شده .اسیر
چاردیواری خودش شده».
دختران عاطفه در باغ مشغول بازی هستند .غالمرضا
از جایش بلند میشود و نگاهی به دخترانش میاندازد:
«وقتی یه فنجون آویشن یا یه چای زنجبیل و دارچین
میخوره ،حالش بهتر میشه .میاد بیرون و قدمی
میزنه .از روزی سیر شده کیلویی  35تومن دیگه وسعم
نمیرسه بخرم .آخه من کارگر ساختمانی هستم کرونا
خونه خرابم کرده».

بیماری قابل پیشگیری است یا دارند برای تهیه داروی
آن اقدامات مفیدی انجام میدهند .یا اینکه بدنهای
مقاوم میتواند در مقابل این بیماری دوام بیاورد.3 .
در روز فقط یک بار به دیدن اخبار بپردازید یعنی
ساعتهای مشخصی تعیین کنید و دائما اخبار را
چک نکنید .یک منبع مورد اعتماد داشته باشید .این
توصیه برای افرادی که وسواس و اضطراب شدیدی
دارند بسیار مهم است .4 .نگاه انتقادی به اخبار داشته
باشید .رسانهها برای دیده شدن هر کاری میکنند
بهخصوص در فضای مجازی .وقتی خبری را دیدید از
خودتان بپرسید ممکن است این خبر درست باشد یا
غلط و البته با اخبار دیگر هم مقایسه کنید .مثال آیا
م یدانستید که روزانه دهها نفر در تصادف رانندگی
فوت میکنند اما شما باز هم به جاده میروید و یا
مثال م یدانستید که به خاطر آنفلوآنزای فصلی هزاران
نفر در آمریکا فوت کردند .اما باز شما ممکن است که
اخبار آنفلوآنزا را اینقدر جدی نگیرید .پس تالش کنید
که نگاه واقعبینانه به اخبار داشته باشد .مراقب اخباری
که سودجویان منتشر میکنند هم باشید بسیاری از
افراد برای تولید و فروش محصوالت خودشان اخبار
غیرواقعیرامنتشرمیکنند.
اقدام هفتم :مراقب سالمت روان
فرزندان خود هم باشید .بچهها غالبا
نشانههایعاطفیخودشانراازبزرگساالن
مهمووالدینشانمیگیرند.اگرمننگرانباشمفرزندان
من هم نسبت به این موضوع نگران خواهند شد .شیوه
مقابله ما با اضطراب بسیار برای بچهها مهم است .این
را بدانید که بچهها از قدرت و توانایی کمتری نسبت
به ما برای مقابله با اضطراب برخوردارند .شانههای آنها
تحمل این همه اضطراب را ندارد .این بیماری دیر یا زود
میرود اما اضطراب آن برای بچهها میتواند تا سالها
ماندگار باشد .1 .در مورد اخبار کرونا در کنار آنها و در
حضور آنها حرف نزنید .2.از طریق قصه ،بازی و مسابقه
فعالیتهایبهداشتیومراقبتیرابهآنهاآموزشدهید.
 .3به حرفهای آنها گوش دهید و اجازه دهید از طریق
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نان پختن مادر تمام شده است .بوی نان تازه ،بوی
شکوفههای بادام هوای باغ را عطرآگین کردهاند .مادر
با هزار خواهش و تمنا عاطفه را راضی میکند پنجرهی
اتاق را باز کند ،تکهای نان به دست عاطفه میدهد.
عاطفه تکههای بزرگ نان را در دهانش میگذارد.
میجود و قورت میدهد.
پنجرهی نیمه باز کار خودش را میکند .بوی شکوفههای
بادام ،عاطفه را وسوسه میکنند .عاطفه میآید توی باغ.
شکوفه را میبوید .با چشمان غم زده میایستد و بازی
کردن دخترانش را نگاه میکند .ساکت و خاموش.
عاطفه اسیر زندان کرونا شده است.

صحبتکردن یا نقاشی کردن پیش شما احساس
امنیت بکنند .4 .فعالیتهای تفریحی و لذتبخش و
معنادار برای آنها تدارک ببینید تا در این روزهایی که در
خانههستنداوقاتخوشیراسپریکنند.
اقدام هشتم :سبک زندگی معنادار
و هدفمند را ترتیب بدهید .این روزها
خیلیها در خانه هستند .ماندن در خانه
وداشتناوقاتفراغتزیادمیتواندبسیارکالفهکننده
و آزاردهنده باشد .اما ما میتوانیم از این فرصت برای
تغییر سبک زندگی و داشتن زندگی معنادار استفاده
کنیم .1.لیستی از فعالیتهایی که میخواستید قبال
انجامدهیداماوقتشرانداشتیدتهیهکنیدوبرایآنها
برنامهبریزید.2.فعالیتهایلذتبخشمثلتماشای
فیلم،شنیدن موسیقیو مطالعهراانجامدهید .3.یک
مهارت جدید را آموزش ببینید .مثال آموزش زبان
انگلیسی یا مثال مهارت فرزندپروری  .4از کالسهای
آنالین که این روزها برخی از موسسات تهیه کردهاند
استفاده کنید .5.مراقب رژیم غذایی خودتان باشید و
از طریق تغذیه سیستم ایمنی بدن خودتان را تقویت
کنید .6 .در روز و در خانه ورزشهای سبک را انجام
دهید .7.یک برنامه جامع و روزانه برای خودتان تدارک
ببینید
.
اقدام نهم :از هم مراقبت کنید و
مراقب حال همدیگر باشید .دادن نگرش
خوب و احساس خوشبینی و امیدواری به
همدیگر بسیار مهم است .مردم چین روزانه با انتشار
ویدئوهایی تفریحی و لذتبخش از خودشان و یا اخبار
خوبدرفضایمجازیبههمدیگرامیدواریمیدهند.
درگروههایخانوادگیاگرهستیداخبارخوبرامنتشر
بزا جلوگیری
کنید .از انتشار اخبار نادرست و اضطرا 
کنید .این بیماری را انگ ندانید و در مورد افراد مبتال
بهدرستیصحبتبکنید.بههمدیگرپیشنهادسازنده
دهید .پای صحبتهای همدیگر بنشینید .اما نکته
بسیار مهمتر اگر نگران عزیزان خودتان هستید ،بدون
خشم و پرخاش با آنها درباره اصول پیشگیری صحبت
کنید .یکی از تکنیکهایی که میتواند به شما کمک
کند که با عزیزانان به شکل درست صحبت کنید
استفاده از تکنیک زبان «من» است .اینطور صحبت
کنید :وقتی که دستهایت را نمیشوری من نگران تو
میشوم .چون سالمتی تو برای من مهم است.
اقدام دهم :از کمک حرفهای غافل
نشوید .اگر شدت اضطراب و استرس
خودتانراباالارزیابیمیکنیدبهتراستاین
روزها از یک روانشناس کمک بگیرید .در شرایط حاضر
بسیاری از روانشناسان در کشور امکان مشاوره تلفنی و
یاویدئوکالرادربسترهایمختلفمثلواتسآپفراهم
کردهاند.
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شهردار سیرجان خبر داد؛

عملیات گسترده ضد عفونی اماکن و معابر عمومی در سطح شهر
شهردار سیرجان از اجرای گسترده عملیات
گندزدایی و ضد عفونی بازارها ،معابر شهری ،پارکها و
اماکن عمومی پرتردد برای پیشگیری از شیوع ویروس
کرونا توسط نيروهاي تالشگر مجموعههای مختلف
شهرداری سیرجان خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،رضا سروشنیا با اعالم این خبر گفت« :از
زمان اعالم شیوع ویروس کرونا در کشور ،مجموعه
شهرداری سیرجان همه ظرفیتهای الزم را برای ارایه
اقدامات پیشگیرانه در سطح شهر در دستور کار قرار

داد».
وی افزود« :از هفته گذشته به طور مستمر کار
ضد عفونی سايت اداري و خدماتی تمام واحدها و
سازمانهای شهرداری به منظور رعايت بهداشت با
توزیع ماسک و دستكش يكبار مصرف میان کارکنان
انجام شد».
این مقام مسوول ادامه داد« :همچنین از روز
گذشته عملیات گسترده گندزدایی ،ضد عفونی و
شستوشوی معابر شهری ،بازارچهها ،پارکها ،سرویس
بهداشتیهای عمومی ،اتوبوسهای خط واحد و

ایستگاهها ،کامیونها و مخازن حمل زباله ،نیمکتها و
مبلمان شهری و فضای اداری شهرداری و سازمانهای
تابعه به منظور پیشگیری از شیوع کروناویروس توسط
چندین اکیپ از مجموعه شهرداری سیرجان آغاز
و طی هفته جاری با شدت و شتاب بیشتری ادامه
خواهد داشت».
شهردار سیرجان با بیان اینکه میکروبزدایی
مجموعههای بازی کودکان در پارکهای سطح شهر
در حال انجام است تا در صورت استفاده ،کودکان
مبتال به ویروس نشوند ،تصریح کرد« :ارایه مطالب

آموزشي در خصوص پيشگيري از شيوع بيماري كرونا
به شكل بروشور در بين پرسنل و شهروندان انجام
خواهد شد و عالوه بر این نکات آموزشی و بهداشتی بر
روی بنر ،در ورودی شهرداری نصب شده تا شهروندان
و کارکنان در جریان چگونگی مبارزه با ویروس کرونا
قرار گیرند».
در پایان رضا سروشنیا یادآور شد« :اقدامات
پيشگيرانه شهرداري سیرجان در راستای جلوگيري از
شيوع اين بيماري تا پایان اعالم وضعیت عادی توسط
وزارت بهداشت در کشور ادامه خواهد داشت».

توشوی معابر و اماکن عمومی
آغاز عملیات ضد عفونی و شس 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان از آغاز عملیات
گسترده گندزدایی ،شستوشو و ضد عفونی اماکن عمومی ،بازارچهها و
معابر خبر داد.
علی رضایی در گفتوگو با واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،در این رابطه گفت« :برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا،
کار ضد عفونی کردن و گندزدایی خیابانهای سطح شهر با کمک نیروها
آغاز شده است».
وی با بیان اینکه همه عابربانکها ،ایستگاههای تاکسی و خط واحد و

خیابان امام نقاط پرتردد محسوب میشوند ،تصریح کرد« :محلول ضد
عفونیکننده استفاده شده در این عملیات مطابق دستورالعمل وزارت
بهداشت است که در این عملیات از ماشینآالت شهرداری به صورت
شبانهروزی با هدف کمک به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا استفاده
میشود».
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان بیان کرد:
«عالوه بر این ،ضدعفونی ،شستوشو و گندزدایی کلیه خودروهای حمل
زباله ،البسه کارکنان و مخازن حمل زباله در دستور کار قرار دارد و اجرا

می شود».
رضایی اظهار کرد« :تالش بر این است تا فضای عمومی ،عاری از
این ویروس شود تا شهروندان بتوانند بدون هیچگونه نگرانی با رعایت
نکات بهداشتی در سطح شهر رفت و آمد کنند و کارهای روزمره خود
را انجام دهند».
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان ،ویروس
کرونا از طریق تماس مستقیم با قطرههای تنفسی فرد آلوده (از طریق
سرفه و عطسه) و تماس با سطوح آلوده به ویروس منتقل میشود.

ویروس  19-COVIDمیتواند ساعتها روی سطوح زنده بماند ولی
یک ضد عفونی ساده میتواند آن را از بین ببرد و یکی از اولین و
مهمترین اقدامات برای پیشگیری از ابتال و انتقال ویروس کرونا،
شستوشوی منظم دستها با آب و صابون یا استفاده از محلولهای ضد
عفونیکننده است .همین راهکار ساده باعث از بین رفتن ویروسهای
موجود بر روی سطح دست شده و در صورت آلوده بودن دستان شما از
انتقال آن به بدن جلوگیری خواهد کرد».

