चिन्ता र घरमा हुने आकचममक आक्रमणहरूको सामना गने
म आज कमतो महसुस गर्ु ु?

म कमतो महसुस गर्ु ु?

हररयो क्षेत्र

ेँ ो क्षेत्र
पहेल

रातो क्षेत्र

तपाईं राम्रो सामना गर्दै हुनुहुन्र्।

आज कायु गनुहु ोस्।
फोन गनुुहोस्:
1-877-AT-AVERA
(1-877-282-8372)

अचहले नै कायु गनुहु ोस्!
फोन गनुुहोस्:
1-877-AT-AVERA
(1-877-282-8372)

●
●

म शान्त महसुस गर्ु ु।
मलाई लाग्र् म बस्न वा चमिर
रहन सक्र्ु ।

●
●

म चवगत 2-3 दर्दनमा सामान्यभन्र्दा
बढी चिचन्तत र्ु ।
चवगत 2-3 दर्दनमा मलाई
सामान्यभन्र्दा बढी आकचममक
आक्रमणहरू भएको र्।

मैले मेरो चिन्ता वा त्रासको औषधी
सेवन गरररहेको र्ु तर यसले धेरै
मद्दत गरररहेको र् जमतो लाग्र्दैन।
मैले अझै पचन चिन्ता, बेिैन वा
डराएको महसुस गरे को र्ु ।

●

●

चिन्ता कम गनुका लाचग मेरो सामान्य
योजनाले काम गरररहेको र्ैन।
चबतेको के ही घण्टामा मैले चनम्न महसुस
गरें :
o मेरो शरीर काप्ने
o मेरो मुटुको िाल बढ्ने
o मैले श्वास फे नु नसक्ने जमतो
o चनयन्त्रणभन्र्दा बाचहर
o तीव्र डर
मैले र्दोधारमा परे को वा चिडचिडाएको
महसुस गरें ।
मेरो औषचधले के ही पचन मद्दत गररको
र्ैन।
मैले मेरो कु नै पचन सामान्य
दक्रयाकलापहरू गनु सचक्र्दन।
अब के गने भन्ने कु रामा म चनचित र्ैन।

म राम्ररी सुचतरहेको र्ैन।
म प्राय: चिन्ताले उठ्र्ु ।
कु नै र्दैचनक दक्रयाकलाप गरररहेको
र्ैन।

●
●

म रातभर उठ्र्ु ।
म 2 वा सोभन्र्दा बढी रात सुचतन।

●
●

●
के मेरो चिन्तालाई औषचधले मद्दत
गरररहेको हो?

●

मेरो औषचधले मद्दत
गरररहेको र्।

●

●
मेरो दक्रयाकलाप र चनद्रा कमतो
र्?

●
●
●

म राम्ररी सुचतरहेको र्ु ।
म रातीमा 7-8 घण्टा सुत्र्ु ।
के ही र्दैचनक दक्रयाकलाप गनु
सक्षम र्ु ।

●
●
●

●

मलाई शान्त महसुस गनु मद्दत गने कु राहरू:
कोठामा माचनसहरूको संख्या
सीचमत गने।

होहल्लाको मतर कम राख्ने।

लाइटहरू कम गने।

शान्त पाने संगीत बजाउने।

आफू लाई शान्त मिानमा भएको
कल्पना गने।

मेरा शान्त पाने श्वासप्रश्वास
व्यायामको अभ्यास गने।

मेरो चिन्ताका रिगरहरूको बारे जान्ने र
चनयन्त्रण गने।

समिुन खोज्ने। मैले पराचजत वा आचिएकी
महसुस गर्दाु कसैसेँग कु रा गने (उर्दाहरण:
सािीहरू, पाररवाररक सर्दमय, िेराचपमट,
पार्दरी सर्दमय, आदर्द)। उनीहरूले कसरी मद्दत
गनु सक्र्न् बताउने।

मवमि मात्रामा चनर्दाउने, सदक्रय
रहने र प्रत्येक दर्दन सन्तुचलत
आहार खाने।

चनर्देशन अनुसार मेरो औषचध सेवन
गने। मेरो चिदकत्सकसेँग त्यसको
बारे मा पचहला कु रा नगररकन कु नै
पचन औषचध सेवन गने रोक्ने वा
पररवतुन गने काम नगने।

अन्य उपायहरू:
Covid-19 तनाव हटलाइनलाई चनम्नमा फोन
गनुहु ोस्: 211

