
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرداختن به سالمت روان و

اجتماعی –های روانی جنبه  

COVID-19 شیوع   

 

۵.۱نسخه   

۰۲۰۲فوریه   
در زمینه سالمت روانگروه مرجع    IASC 

اجتماعی در مواقع بحران-و حمایت روانی  

 
درسا مظاهری :ترجمه  

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 انستیتو روانپزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران



 

 شیوع اجتماعی-روانی هایجنبهو  به سالمت روانپرداختن 
COVID-19 

 

 ویروس را در ارتباط با شیوع کرونا( )MHPSS این گزارش خالصه مالحظات کلیدی سالمت روانی و حمایت روانی اجتماعی
COVID-19  به روز شد ۰۲۰۲آخرین بار در فوریه  مطلباین  .کندمیبیان.  

 مفهوم و زمینه:
 ومعنی  مفهومCOVID-19 در حال تکامل است دائما  آن  دانش و درک ما از به سرعت در حال تغییر است در حالی که. 
 :برای دسترسی به اطالعات به روز شده مراجه کنید به 

- 2019-https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus 
- https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdash

 -board/in
dex.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf
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- Local and/or state public health agencies 

 
 (MHPSSاجتماعی ) -سالمت روان و حمایت روانی 

 تعاریف جهانی:

شرایط در  MHPSS برای( (IASC آژانس بین المللی در راهنمای کمیته( )MHPSS اجتماعی -سالمت روانی و حمایت روانی  صطالحا
 سالمت اختالالتگیری یا درمان یا پیش یا خارجی که با هدف حفاظت یا ارتقا رفاه روانی و داخلیبه منظور توصیف "هر نوع حمایت  بحران

 بحرانشرایط  درکه  حامیانیای از برای متحد کردن طیف گسترده MHPSS سیستم بشردوستانه جهانی از اصطالح .شودروانی" استفاده می
اجتماعی در  -جمله کسانی که با رویکردهای زیستی و رویکردهای فرهنگی کند، از استفاده می کنندمی کار COVID-19 عمانند شیو

 "و همچنین "بر نیاز به رویکردهای متنوع و مکمل در ارائه پشتیبانی مناسب کنندهای بهداشتی، اجتماعی، آموزشی و اجتماعی کار میزمینه
 .کنندتاکید می

 
 IASC هایدستورالعمل

 .های پاسخ به شیوع ادغام شوندکند که چندین سطح از مداخالت در فعالیتتوصیه می شرایط بحراندر  MHPSS برای IASC هایدستورالعمل
، اعم از را ببینید( ۱ شکلاجتماعی همخوانی داشته و در هرمی از مداخالت ) -سالمت روان و نیازهای روانی  نیازهایاین سطوح با طیفی از 

اصول اصلی  .شوندتر، نشان داده میات اساسی، تا ارائه خدمات تخصصی برای افراد با شرایط سختمالحظات اجتماعی و فرهنگی در خدم
های موجود، اتخاذ مداخالت عبارتند از: عدم آسیب رساندن، ارتقا حقوق بشر و برابری، استفاده از رویکردهای مشارکتی، ایجاد منابع و ظرفیت

 اندتهیه شده IASC ها توسط گروه مرجعها برای استفاده از دستورالعملچک لیست ه.رچهای حمایتی یکپاچند الیه و کار با سیستم

 

 اجتماعی -هرم مداخله برای سالمت روانی و حمایت روانی : ۵شکل 
 

 

 

IASC Reference Group on MHPSS in Emergency Settings (Circulated on: 17 March 2020) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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 COVID-19اجتماعی به -روانی یهاواکنشسالمت روان و       

در های معمول افراد گیر، متداول است که افراد استرس و نگرانی داشته باشند. واکنشدر هر بیماری همه ⮚

 3این موارد باشد: ممکن است شامل (هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم) معرض خطر
 ترس از ابتال به بیماری و مرگ 

 
 

 

  

اند، اعضای خانواده ، از جمله نسبت به افرادی که مبتال شدهCOVID۱۱ تواند باگ و تبعیض اجتماعی میان
گ و تبعیض انهایی باید برای برخورد با گام .بهداشتی و دیگر کارکنان اصلی مرتبط باشد انها و مراقبآن

 تاثیرافرادی که تحت مراقب باشید که .برداشته شود COVID۱۱ در تمام مراحل واکنش اضطراری
COVID۱۱ نگاهبدون اینکه بیش از حد مورد هدف قرار گیرند )، در جامعه ادغام شوند، اندقرار گرفته 

 ۵ .کنید به اصول جامع: رویکرد "کل جامعه"(

ر مورد یافتن د افتخاراتینکته مثبت این است که برخی افراد ممکن است تجربیات مثبتی داشته باشند، مانند ⮚ 

کاری عالی نشان دوستی و هماغلب نوع بالیااعضای جامعه در مواجهه با  .های مقابله و تاب آوریروش
های هایی از فعالیتنمونه ۶ .دهند و مردم ممکن است از کمک به دیگران رضایت زیادی داشته باشندمی

 :تواند شامل موارد زیر باشدمی COVID۱۱ در طول شیوع MHPSS جامعه

 

 

  

 تسهیالت بهداشتی به دلیل ترس از آلوده شدن در هنگام مراقبتو استفاده از  اجتناب از نزدیک شدن ▪

 درمانی

 اخراج از محل کار ترس از و قرنطینه کار در طول عدم تواناییترس از از دست دادن معیشت،  ▪

به ) یماریب نیدر ارتباط بودن با ا لیبه دل نهی/ قرار گرفتن در قرنطیاجتماع تیترس از محروم  ▪

ناطق م نیاز ا شوندمیتصور  ای از کرونا دهید بیکه از مناطق آس یافراد هیعل یعنوان مثال نژاد پرست

 هستند(

 احساس ناتوانی در حفاظت از عزیزان و ترس از دست دادن عزیزان به خاطر ویروس ▪

 قرنطینهبه علت لزوم رعایت ترس جدا شدن از عزیزان و مراقبان  ▪

افراد دارای معلولیت یا افراد مسن به  کردنیا جدا و مراقب مراقبت از کودکان بدون همراهامتناع از  ▪

 اند.خاطر ترس از عفونت، به این دلیل که والدین یا مراقبان به قرنطینه فرستاده شده

 بودن در انزوا تنهایی و افسردگی به خاطر ،خستگی ،احساس درماندگی ▪
 گیر قبلیهتجربه همبه وقوع پیوستن ترس از   ▪

 

  

 وعیشی در مورد استرس زا هستند، اما عوامل استرس زا خاص شهیهم ی وبحرانیاضطرار طیشرا ⮚
COVID-19 هستند: ریشامل موارد ز عوامل استرس زا. گذاردمی ریتأث تیبر جمع 

 ٪۱۲۲به طور  COVID-19انتقال  که طریقو آلوده کردن دیگران، به خصوص  شدنریسک آلوده  ▪

 .نیستمشخص 

گرفت و به ترس  اشتباه COVID-19با عالیم  توانمیتب( را  مثال  عالیم رایج دیگر مشکالت سالمت ) ▪
 .دمنجر شو ابتال به این بیماری  از آلوده شدن

به )مناسب  تیبدون مراقبت و حما نگران کودکان خود یاندهیمراقبت کنندگان ممکن است به طور فزا ▪

ب بر زنان داشته باشد که اغل متفاوتی تأثیرمدارس ممکن است  یلیتعط. باشند (مدرسه یلیتعط لیدل

 یتصاداق یهاو فرصت شانکار دهند و در ادامهانجام میها را در داخل خانواده یرسم ریمراقبت غ

 محدود خواهد شد.
تر ، برای مثال بزرگساالن مسنوجود دارد پذیرسالمت جسمی و روانی افراد آسیببدتر شدن ریسک  ▪

رفته باشد و حمایت دیگری  قرنطینه به(، در صورتی که مراقبت ۰( و افراد معلول )مداخله ۱مداخله )

 ۴ نداشته باشد.
رانندگان  کادر درمان ارانیبه کارکنان خط مقدم )از جمله پرستاران، پزشکان، ن،یعالوه بر ا⮚

 :تجربه کنند COVID-19 وعیرا در طول ش یشتری( ممکن است استرس برهیآمبوالنس و غ
 .کنندیها کار مآن یایو بقا COVID-19بیماران مبتال به که با  یکسان به نسبت انگ ▪

 :رانهیسختگ امنیتی-زیستی اقدامات ▪
 محافظ زاتیتجه یکیزیف فشار-
بیماری است را دشوار  در اضطراب ای ماریکه ب یکس یبراو راحتی آرامش  جادیا ،یکیزیف یانزوا-
 کندیم
 و گوش به زنگی مداوم یاریهش-
 سختگیرانه و شدید یهادستورالعملجلوگیری از خودمختاری و استقالل به دنبال -

کردن  و دنبال یریگیو پ ماریتعداد ب شیافزا، یطوالن یشامل ساعات کار ،کار طیتقاضا در مح شیافزا ▪

 COVID19به روزترین اطالعات و اقدامات در مورد 

 



های اجتماعی استفاده رسانه به ویژه با افرادی که از ،های واقعی در جامعهبه اشتراک گذاری پیام ▪

 کنندنمی

 اند.ارائه مراقبت و حمایت از افرادی که از خانواده و مراقبان خود جدا شده ▪
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امعه گ در جانشدید و  یزمانبندی کاربه علت برای استفاده از حمایت اجتماعی  وتوانایی کاهش ظرفیت ▪
 نسبت به کارکنان خط مقدم

شخصی یا ظرفیت برای مراقبت از خود، به خصوص در میان افرادی که با یک مراقبت  ناکافی بودن ▪

 کنندزندگی می ناتوانی

-COVIDبا بیماران مبتال به مدت یقرار گرفتن طوالنعواقب در معرض اطالعات ناکافی در مورد  ▪

19 

 کارشان واسطه  به دوستان و خانواده  از انتقال دادن این بیماری به خط مقدم کارکنانترس  ▪

 تواندیم COVID-19 وعیش یط تیو عوامل استرس زا در جمع هاتی، عدم قطعی، نگرانیترس دائم ⮚

 شود. ریپذبیها و افراد آسبلندمدت در جوامع، خانواده یامدهایمنجر به پ

 یپویایی محلی و اقتصاد، های اجتماعیفرسودگی شبکه ▪ 

 توسط اجتماع هاآنیافته از این بیماری و در نتیجه پذیرفته نشدن نجات بیماران  انگ زدن به ▪

 خط مقدم کارکنانقدرت احساسی باالتر، خشم و پرخاش بر علیه دولت و  ▪

 هایو پرخاش احتمالی علیه کودکان، همسران، شرکا و اعضای خانواده )افزایش خانواده و خشونتخشم  ▪
 خانوادگی نزدیک(

 شده توسط دولت و سایر مراجععدم اطمینان احتمالی از اطالعات ارائه ▪

عود و یا بدتر  تممکن اس درمان اختالالت روانی خود و یا مصرف مواد هستندافرادی که در حال  ▪

تند کنند و یا قادر نیسها از امکانات بهداشتی دوری میآنبه این علت که ، شدن عالیم خود را تجربه کنند

 به ارائه دهندگان خدمات درمانی خود دسترسی داشته باشند.

 

  

ها و اما بسیاری از واکنش ،گیرندها از خطرات واقعی سرچشمه میها و واکنشبرخی از این ترس⮚

 .شوندمیناشی رفتارهایی از کمبود آگاهیشایعات و اطالعات نادرست 
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پاسخ به  در( MHPSS (اجتماعی-روانی اصول فراگیر برای سالمت روان و حمایت ⮚
COVID-19 

 :ترگستردهزمینه  ⮚
  

  اجتماعی-سالمت روان و حمایت روانیبرای  شدهارائهاصول) MHPSS باید بر اساس بافت و )
در  مسائلاز پیش موجود در جامعه و همچنین  مسائلهر جامعه اجرا شود همچنین باید نسبت به  زمینه  

 .کرد جدا MHPSSرا از  مسائلتوان این حال پیشرفت آگاه بود زیرا نمی
 ی برای رسیدگ اصل یا روش یکسان کند، نباید یکسرایت میهم ویروس به کشورهای دیگر  ازآنجاکه

 متناسب باشد. جوامع همه   اجتماعی –روان و نیازهای روانی  سالمتبه
  های خاص در جمعیت که ممکن است موانعی را برای دسترسی در هر زمینه، درک نیازهای گروه

حمایت  باالی عفونت باشند، ضروری است درخطربه اطالعات، مراقبت و حمایت تجربه کنند یا 
MHPSS افراد دارای (۱ مداخله) سالمندان، (۳ مداخلهمناسب برای نیازهای کودکان ) طوربه ،

سیستم ایمنی و  ضعفافراد دارای  مثالعنوانبهپذیر )های آسیبسایر گروه و(۰ مداخلهت )معلولی
قرار گیرد. همچنین باید به نیازهای خاص زنان، مردان،  و در دسترس تطبیق(اقلیت قومیهای گروه

 دختران و پسران توجه شود.
 دبیماری مانن اگر پاسخ به COVID-19 بازتولیدهای سالمتی را عدالتیباشد و جنسیت و بی مناسب 

پذیری افتراقی زنان و ها، و روابطی که بر آسیبیا تداوم ندهد، مهم است که هنجارهای جنسیتی، نقش
 هکاینگذارند، و نیز می تأثیر شده دریافتهای مردان در برابر عفونت، مواجهه با پاتوژن ها و درمان

و  موردتوجههای مختلف زنان و مردان متفاوت باشند، است در میان گروه چگونه این موارد ممکن
 بررسی قرار گیرند.

 های روشMHPSS  تأثیر تحتنیاز به تکامل و انطباق با نیازهای هر جمعیت COVID-19  و در
 .، قبل، حین و بعد از نرخ باالی عفونت(یعنیهای مختلف شیوع دارد. )زمان

  شود. در زمان شیوعتوجهی باعث بهبود و تسریع واکنش به آغاز شیوع بیماری میقابل طوربهآمادگی 
آماده  MHPSSاحتمالی  پاسخکشورهایی که این اپیدمی هنوز گسترش نیافته است، باید  در بیماری،

شده در انجام MHPSSو کار  COVID-19کنند. چنین کشورهایی باید از واکنش فعلی به شیوع 
 سازی خود استفاده کنند.آماده و بلی، برای هدایتطول شیوع ق

 های مثال: فعالیتMHPSS نباشد یا استفادهقابلدر چین ممکن است در کشورهای دیگر  مورداستفاده 
، زبان، سالمت و بافرهنگسازگاری  ازجملهممکن است نیاز به تطبیق با بافت جدید داشته باشد )

 .اجتماعی و غیره( هایدستگاه
 

 COVID-19پاسخ به  در( MHPSS (اجتماعی-سالمت روان و حمایت روانیتقویت  ⮚
 MHPSS عمومی باشد بهداشتاقدام ای هر باید جز هسته 
   ر گیری از خطروان و مالحظات روانی اجتماعی کلید توقف انتقال و پیش سالمتبهشناخت و پرداختن

 پیامدهای بلندمدت در سالمت و توانایی مقابله با نامالیمات است.
 های شامل ادغام رویکردها و فعالیت موضوع اینMHPSS های جامعه، توسعه جامعه، در استراتژی

های قرنطینه بهداشتی و مکان تأسیساتی در یهاشناسایی موارد و ردیابی تماس، و همچنین فعالیت
 است. بهبودیمراقبت پس از و های ترخیص ، و در استراتژی(۴ مداخله)

 ( های بهمراقبت ازجملهمداخالت سالمت روانی باید در خدمات سالمت عمومی)شود  انجامداشتی اولیه
تواند در سایر ساختارهای از پیش موجود در جامعه مانند مدارس، مراکز اجتماعی، و عالوه بر آن می

 شود. دهیسازمانجوانان و مراکز ارشد 
 پزشکان و حمایت قرار گیرد.  موردتوجهباید  درمان خط مقدم ارکنانسالمت روان و بهزیستی ک

 MHPSSکارمندان بهداشت و درمان و بسیاری از کارمندان و داوطلبان دیگر نیاز به ارائه پرستاران 
 :مثال( ۵ مداخله) مداوم در طول و بعد از شیوع آن دارند. طوربه

 

 
 

 باشندآزادانه داشته  توانند در طول روز انتخابدر قرنطینه که می یدهد که افرادتجربه نشان می 
، داشتن یک برنامه روتین و ساختاریافتههای ، دسترسی به فعالیتهای غذایی(، انتخابمثالعنوانبه)

ر بهت زیاداحتمالبههای متنی(روی تابلوهای اعالنات یا از طریق پیام بر)شده  روزبهاطالعات  دریافت
 -جاندن یک روش روانی گن کنند.عمل میو عدم داشتن استقالل  از افراد محدود به یک منطقه مجزا

ها های آنافراد قرنطینه و خانواده سالمتبهتوجهی قابل طوربههای قرنطینه اجتماعی در ایجاد مکان
 کندکمک می

 



 بر هماهنگی: تأکید

 سازی تخصص فنی های هماهنگی شفاف و یکپارچهمکانیسمMHPSS .حیاتی است 
  به اشتراک گذاشتن اطالعات و ابزارهایMHPSS  اضطراری در حین  هایستون/  هابخشبین همه

 در منابع بسیار مهم است. گذاریسرمایه منظوربهشیوع بیماری 
  در موارد  کنندگانشرکتجایی که شکاف در دانش و مهارت وجود دارد, آموزش آنالین برای

 ها گنجانده شود.ها و سازماناضطراری باید تسهیل و بین دولت
  :در(۶ مداخلههای سالمت روانی مثبت )پیام گنجاندن .ر کلیدی هر شیوع استعنص بیان خطرمثال 

جمعیت را ارتقا خواهد داد. این  رفاههای اجتماعی و غیره(، رسانهتلویزیون) عمومی هایرسانپیامتمام 
ها است اعضای رسانه ازجمله( بهداشت، رفاه اجتماعی، حفاظت، آموزش مانندها )مسئولیت همه بخش

ش آموز منظوربههایی را به اشتراک بگذارند. یک کمپین جامع برای آگاهی عمومی باید که چنین پیام
 د.ن، بسیج شوو ابتال از سرایت ازحدبیشترس  هرگونهجامعه، پرداختن به انگ و تبعیض و 

 خط مقدم پشتیبانی و حمایت کنند. کنانمردم را تشویق کنید که از کار 
 خدمات موجود:

  مهم است که ساختارهای تخصصیMHPSS  بخش خصوصی بهداشت  ازجملهبخش موجود در هر
 عمومی، رفاه اجتماعی و خدمات آموزشی را ترسیم کنیم.

  های ها با نگرانیکودکان و خانواده کهاینبرای اطمینان از  نبخشی بیسیرهای ارجاع ایجاد یا افزایش م
 ازموردنیبه خدمات  سرعتبهبتوانند های شدیدتر یا تنش وحفاظت، نیازهای بقا و غیره( ماننددیگر )

ر بهای به بازماندگان خشونت ارجاعدسترسی داشته باشند، ضروری است. اطمینان حاصل کنید که 
 باشد. کنندگانراجعهطمینان از امنیت ساکنان و مهایی برای اشامل پروتکل اساس جنسیت

 مانده د یا زن باقیمر کنانکارMHPSS در  ممکن استMHPSS آموزش داده  در شرایط اورژانس
، خدمات موجود را به اورژانسسازی در شرایط شی و ظرفیت. فراهم نمودن امکانات آموزشده باشندن

 تشویق خواهد کرد. COVID-19 درزمینه   MHPSS ارائه
  اختالالت روانی و سو  مبتالبهاقدامات احتیاطی باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که افراد

و حمایت در طول شیوع بیماری، هم در جامعه و هم در  به دارو دسترسی دارندمصرف مواد همچنان 
دارای . حق رضایت آگاهانه باید در تمام مدت درمان برای افراد داردامه اد هاکلینیکو  مؤسسات

 شود. مساوی با سایر افراد محترم شمرده طوربهسالمت روانی و اختالالت مصرف مواد مخدر 
   عالئمافرادی که COVID-19  کنند باید می پیدارا در طول اقامت در مرکز بهداشت روانی بستری

 کنند.را دریافت کنند که همه افراد دیگر دریافت می مناسب باکیفیتحمایت همان سطح درمان و 
  مراکز نگهداری و ، امکانات بهداشت روان و بستری در بیمارستان(مثالعنوانبه) مراکزو  مؤسسات 

روندهایی برای به  باید(مدتطوالنی و نگهداری مراقبت مراکزهای سالمندان و خانه مثالعنوانبه)
 .به افراد مبتال ایجاد کنند سیدگیر برایی یهاو پروتکل COVID-19 ابتال حداقل رساندن خطر
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  اده شودخدمات را تغییر د رسیدگی وخدمات موجود باید با شرایط جدید تطبیق داده شوند و الگوهای، 
الزم تا حمایت  کنندهای خود دیدن از مردم در خانه سیاررسانی از طریق واحدهای کمک مثالعنوانبه
روانی قبلی و اختالالت مصرف مواد  اختالالت مبتالبهکه  هاییآن ویژهبه، نمایندفراهم  هاآنبرای  را

 برای)هنی ذهای جسمی و برای افرادی با معلولیت ویژه که به خدمات اجتماعی است. شما ممکن اندبوده
 نیاز پیدا کنید. رسانیدکه خطر عفونت را به حداقل  ایگونهبه( مثال مداخالت مبتنی بر گروه

 
 برخی خدمات مثالعنوانبه :MHPSS ممکن است در طول شیوع COVID-19 شوند. چنین  عطیلت

های با استفاده از روش MHPSSدیده جهت ارائه فرصتی برای کارکنان آموزش عنوانبهتعطیالتی 
 د. کنهای اجتماعی عمل میی و رسانههای ویدیویی و تلفنتر مرسوم، برای مثال از طریق تماسکم

 

 ساختارهای مراقبت محلی ایجاد کنید ⮚

 
  های های سالمت روانی ملی، مراقبت اجتماعی و رفاهی، محیطبرنامه

کلیدی در  دولتی و غیردولتی محلی باید نقش هایآموزشی و سازمان

 .ایفا کنند MHPSS اجرای
  در مناطقی که خدمات رسمیMHPSS  وجود ندارد، منابع اصلی

ها، های اجتماعی، و در برخی زمینهها، گروهخانواده مانند)مراقبت 

کرده  همکاریها را شناسایی کنید تا با آن (رهبران مذهبی و طبیبان سنتی

 .کارکنیدها و از طریق آن
  جامعه ممکن  مورداحترامرهبران مورد اعتماد و  ازجملهمحلی، حامیان

اصلی خدمت کنند که حمایت  دهندگانارائه عنوانبهاست در حال حاضر 

و  مسائل مربوط به مرگ ازجمله اجتماعی از جوامع خود، -روانی 

 دهندشیوع بیماری ارائه می، اندوه و از دست دادن مربوط به سوگواری
  پشتیبانی از این فعاالن با آموزش دادن در موردCOVID-19 اندازه  به 

های اولیه کمک: مثالعنوانبه)MHPSS هایمهارتآموزش در مورد 

برای ارجاع دادن به افرادی که ممکن است  (و کجا)و چگونگی  (روانی

 ارکنانکاطمینان حاصل کنید که . تر نیاز داشته باشندحمایت تخصصیبه 

به  MHPSS ارائهکافی مجهز به دانش و مهارت برای  اندازهبه

 بر اساس جنسیتهای بازماندگان خشونت ،افراد دارای معلولیت ،کودکان

 .پذیر هستندآسیب ساالنبزرگو دیگر 
 یا  توسط خانواده طردبرخی از کارکنان خط مقدم ممکن است : مثال

برخی از  درواقع نگ تجربه کنند؛ابه خاطر ترس و جامعه خود را 

نیز ممکن است بدنام شده و از جامعه خود  کارکنان خط مقدمهای خانواده

دیده افراد آسیب روانیتواند برای سالمت این انگ زنی می. جدا شوند

د را بسیار دشوارتر کن برانگیزچالشتواند یک موقعیت مضر باشد و می

در طول این . (قرار دهد تأثیر تحترا  کنانممکن است روحیه کار و)

تعامل با رهبران . حفظ شودکارکنان  سالمت رواناز مدت، مهم است که 

های گروه. جامعه یک گام کلیدی برای مقابله با چنین تصورات غلط است

به کارکنان بهداشتی نیز ممکن است  خدمات ارائهحمایتی برای 

ایجاد  گیریهمههای اجتماعی در طول برای سایر حمایتهایی را فرصت

 .کنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 کنندهمحافظتهای محیط ⮚
 

 بیشتری شود. تأکیدپذیری روی قدرت و منابع جوامع باید بجای نقاط ضعف و آسیب 
  شده برای مراقبت و استفاده از منابع و های امن و حفاظتباید به دنبال ایجاد محیط و خدماتاقدامات

 های موجود باشدقدرت
 کنند.را محافظت و ترویج می یاقدامات رفاه که مطمئن شوندباید  کارکنان 
  امید، ایمنی، آرامش، پیوستگی اجتماعی و خودکارآمدی  ازجملهاجتماعی کلیدی،  -اصول روانی

 ای گنجانده شوند.اجتماعی، باید در هر مداخله
 کودکان، افراد معلول،  ازجملهپذیر، های آسیبای برای تضمین حمایت از گروهباید مالحظات ویژه

و  نقص ایمنیافراد مسن، زنان باردار و شیرده، افراد در معرض خشونت جنسیتی، افراد دارای 
 گیرند، در نظر گرفته شود.گ یا تبعیض قرار میانومی / فرهنگی که هدف های قگروه

  در جامعه  که برای حمایت از افرادی مؤثرابزاری  عنوانبهساعته ممکن است  ۰۴خطوط تلفنی
/ که اطمینان حاصل شود که کارکنان . مهم استدکنند، عمل کناحساس نگرانی یا پریشانی می

های اولیه کمک مثالعنوانبهدیده و تحت نظارت هستند )آموزش MHPSSطلبان در داو
 گیرندهتماسداشته باشند تا از آسیب به  COVID-19اطالعات فعلی در مورد شیوع  و (شناختیروان

 .جلوگیری شود
  :مثالWeChat ،WatsAppتوانند برای ایجاد آوری میهای اجتماعی و دیگر اشکال فن، رسانه

هستند،  و قرنطینه برای کسانی که در انزوا ویژهبههای حمایتی / حفظ حمایت اجتماعی، گروه
 .قرار گیرند مورداستفاده

  .ه ک مناسبیهای ، جایگزیننیست پذیرامکاناگر دفن سنتی افراد سوگوار نیاز به سوگواری دارند
 MHPSSبه دستورالعمل اقدام  لطفا  کنند باید شناسایی و اجرا شوند )محلی را حفظ می ورسومآداب

IASC )رجوع کنید. 

 رویکرد "کل جامعه" ⮚
 های هدف وجود دارد، نیاز به مداخالت متمرکز با اهداف خاص و گروه کهدرحالیMHPSS  به یک

 رویکرد "کل جامعه" نیاز دارد.
  رویکرد "کل جامعه" نیازمند رسیدگی به نیازهایMHPSS دیده بدون در نظر گرفتن تماس کل جمعیت آسیب

 است. هاآنبه ها با ویروس، نژاد / قومیت، سن، جنسیت، شغل یا وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم آن
 های فعالیتMHPSS از: اندعبارتاجرا هستند که برای تمام اعضای جامعه قابل 

هایی بر اساس تمرین یا سازیآرام تمریناتنات تنفسی، های مراقبت از خود، مانند تمریترویج استراتژی -
 فرهنگ

 مداخلهحمایت کنند ) توانند از دیگرانیی که افراد میهاروشو  ترس و اضطراب سازینرمالی برای هایپیام-
۶) 
چگونگی دسترسی به کمک در صورت  ازجمله COVID-19اطالعات واضح، مختصر و دقیق در مورد -

 بیماریبروز احساس 
  غیرازبهمثال: مرگ ممکن است به دالیلی COVID-19 الریه.یا ذات آنفوالنزا، برای مثال اتفاق افتد 

مربوط به سوگواری نیاز دارند، درست  MHPSS، به اندقرارگرفتهها این مرگ تأثیر تحتهایی که خانواده
 .انددادهازدست COVID-19بیماری هایی که اعضای خود را به خاطر مانند خانواده

 
 بلندمدت اندازچشم

، رای تقویت سالمت روانی بلندمدتتواند منجر به هجوم منابع شود که فرصتی مهم بشرایط اضطراری می ▪
 .شوداجتماعی ایجاد میتارهای رفاه مراقبت اجتماعی و ساخ

-COVIDفعلی  اپیدمیدر  MHPSSاز  تنهانه و سایر کارکنان محلی یبهداشت کارکنان ثال: ایجاد ظرفیتم ▪
 کنند.برای موارد اضطراری آتی نیز پشتیبانی می مادگی، بلکه از آندکحمایت می 19
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 شده جهانیهای توصیهفعالیت

اجرا شوند را خالصه  COVID-19به  اقداماتبخشی از  عنوانبهلیست زیر چهارده فعالیت کلیدی که باید 

 د:کنمی

 
خاص فرهنگی، نیازها و منابع موجود، شامل نیازهای  MHPSSو مسائل  بافتیک ارزیابی سریع از   .1

 IASCهای دستورالعمل بهانجام دهید ) افراد نیازمند مراقبتدر میان طیف موجود  هایشکافآموزشی و 

MHPSS  .۱مراجعه کنید) 

تقویت  کنندگانشرکت، دولت و سایر MHPSS هایآژانسرا با تسهیل همکاری بین  MHPSS. هماهنگی  .2

باشد. اگر  عواملسایر و محافظت  ،بهداشت ازجمله جانبههمهباید از ابتکارات  MHPSSکنید. هماهنگی 

 هابخشدر همه  کارکنانبرای حمایت از  MHPSS، باید یک گروه کاری فنی شودمیجلسات بخش برگزار 

 ایجاد شود.

ها و منابع موجود، فشده، شکانیازهای شناسایی ازجملههای حساس به جنسیت، از اطالعات حاصل از ارزیابی .3
دید و و ش شایعافراد با شرایط سالمت روانی کمک به یک سیستم برای شناسایی و ارائه مراقبت به  یابرای ایجاد 

بخشی از تقویت مداوم سیستم بهداشت، هر مرکز بهداشتی باید  عنوانبهاختالالت سو مصرف مواد استفاده کنید. 
دیده و یک سیستم در محل داشته باشد تا مراقبت از افراد دارای شرایط سالمت روانی فرد آموزشحداقل یک 

. این دهدشناسایی و ارائه  رار ابزارها(و سای MhGAPاستفاده از راهنمای مداخله بشردوستانه  بامشترک و شدید )
بر بودجه، هماهنگی  یرگذاریتأث برای MHPSSو توسعه استراتژی حمایتی  بلندمدتامر نیازمند تخصیص منابع 
 است.  بلندمدتکیفی و ابتکارات پایدار و 

موارد در  ویژهبهها )، بازماندگان، تماسCOVID-19های برای پرونده MHPSSایجاد یک استراتژی  .4

های خاص یا ه به نیازهای گروهتر، با توجه ویژ، اعضای خانواده، کارکنان خط مقدم و جامعه وسیعانزوا(

، زنان باردار و شیرده، افراد در معرض خطر و در مسن ساالنبزرگکودکان،  مثالعنوانبهپذیر )آسیب /

این موارد در نظر  هااستراتژیاین در . اطمینان حاصل کنید که معرض خشونت جنسیتی و افراد معلول(

و نیازهای دیگر که  رف مواد(سو مص مثالعنوانبههای مقابله منفی ): ترس، انگ، استراتژیشودگرفته می

 پیشنهادشدهای راهبردهای مقابله و بناشدهشوند و بر روی یک جامعه مثبت از طریق ارزیابی مشخص می

 دهدجوامع و خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی را ارتقا می بیننزدیک همکاریو 

ها ادغام کنید. موانع دسترسی زنان و دختران اجتماعی را در تمام فعالیت -سالمت روانی و مالحظات روانی  .5

و یا ممکن  هستندرادی که در معرض خشونت آن دسته از اف ویژهبهاجتماعی،  -به خدمات حمایتی روانی 

 است در معرض خطر خشونت قرار داشته باشند را در نظر بگیرید.

 مبتالبهبرای کارکنان خط مقدم، بیماران  COVID-19حاصل کنید که اطالعات دقیق در مورد اطمینان   .6

COVID-19  و همچنین اعضای جامعه در دسترس باشد. اطالعات باید شامل اقدامات مبتنی بر شواهد

برای ی هایهای بهداشتی، و همچنین پیامبرای جلوگیری از انتقال، چگونگی جستجوی پشتیبانی از مراقبت

 (6 مداخلهارتقا رفاه روانی اجتماعی باشد )

پرستاران، رانندگان آمبوالنس، داوطلبان،، معلمان و دیگر رهبران  شاملهمه کارکنان خط مقدم )به   .7

اجتماعی  -در مناطق قرنطینه، بر روی اصول مراقبت روانی  غیربهداشتیکارکنان  ازجمله، جامعه(

و  COVID-19های اولیه روانی و نحوه ارجاع در صورت نیاز آموزش دهید. عملیات ضروری، کمک

باشد. در صورت عدم امکان گرد  MHPSSدیده های جداسازی / قرنطینه باید شامل کارکنان آموزشمحل

 های آنالین استفاده شودعفونت، ممکن است از آموزش هم آوردن کارکنان به دلیل خطرات

که شامل سالمت و محافظت از خشونت )افراد با مسائل سالمت روان  بین بخشی ارجاع مناسب شیوه  از  .8

 اطمینان حاصل کنید. اطمینان یابید که تمام کارکنان از این سیستم آگاهی داشته باشند. جنسیتی است(

 

 

 

 

 
 

 

اجتماعی فراهم  -به منابع حمایت روانی دسترسی درگیر هستند  COVID-19برای تمام افرادی که با  .9



ها از طریق دانش و تجهیزات کافی در این امر باید با اطمینان از ایمنی فیزیکی آن. (۵ مداخلهکنید )

خط مقدم برای  اجتماعی کارکنان -اولویت قرار گیرد. در صورت امکان، بررسی منظم وضعیت روانی 

 ها، مسائل در حال ظهور و پاسخ به نیازهایشان را تضمین کنید.شناسایی ریسک

با فرزندان خود در  بتوانندها را توسعه دهید که والدین، معلمان و خانواده هافعالیت ها ومجموعه ابزار  .11

ودکان ها. کگیری از گسترش بیماری مانند بازی شستن دستدر پیش ازجمله، سرگرم شوند هاآنا بقرنطینه 

. اگر جداسازی باید رخ دهد، یک بیماریگیری از نباید از خانواده خود جدا شوند مگر برای درمان و پیش

اقدامات حفاظت از  کهدرحالیتماس خانوادگی معمولی  شرایط واعتماد باید پیدا شود جایگزین امن و قابل

مالحظه کنید: حداقل استانداردهای حفاظت از کودکان در اقدامات ) فراهم شود کنیدمیرعایت ن را کودکا

 (دوستان  انسان

های بهداشت عمومی را برای دیدگان جهت سوگواری به روشی که استراتژیهایی برای داغایجاد فرصت .11

 باشد عههای جامها و آییندهنده سنتشانبه خطر نیندازد، اما ن COVID-19کاهش شیوع 

های قرنطینه. ارتباط با خانواده و دوستان منفی انزوای اجتماعی در مکان تأثیرایجاد اقداماتی برای کاهش  .12

های انتخاب در فعالیت مثالعنوانبهدهند )و همچنین اقداماتی که استقالل را ارتقا می قرنطینهخارج از 

 .(۴ مداخلهروزانه( باید تسهیل و ارتقا یابد )

 
در مرحله بهبود اولیه، از مقامات بهداشتی برای ایجاد سالمت روانی پایدار و مبتنی بر جامعه و خدمات  .13

 اجتماعی حمایت کنید. -روانی 

. MHPSS مؤثرهای گیری فعالیتنظارت، ارزیابی، پاسخگویی و یادگیری برای اندازه هایمکانیسمایجاد   .14

 .مراجعه کنید( ۰.۰صفحه اقدام  IASC MHPSSهای دستورالعمل به)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :۵مداخله 

 COVID-19 یماریبکمک به افراد مسن برای مقابله با استرس در طی شیوع 

 
هستند در انزوا که  هاییآن ویژهبه سالمندان  ⮚

 دارند،/ زوال شناختی عقلو کسانی که زوال 



ممکن است در طول شیوع بیماری یا در 

کوک، مضطرب، مش ازحدبیشقرنطینه 

ای هاز طریق شبکه .عصبانی، بی قرارشوند

و متخصصان  (هاخانواده) غیررسمی

بهداشت روانی، حمایت عاطفی فراهم کنید. 

حقایق ساده را در مورد آنچه در حال رخ 

دادن است به اشتراک بگذارید و اطالعات 

شنی در مورد چگونگی کاهش خطر رو

عفونت در کلماتی که افراد مسن با / بدون 

توانند درک کنند، ارائه نقص شناختی می

دهید. در صورت لزوم این اطالعات را 

 تکرار کنید.

در مورد افراد مسن  عموما  زیر  یپیشنهادها ⮚

کند. برای افراد مسن ساکن جامعه صدق می

، کمک به مثالعنوانبهدر مراقبت از منزل )

، مدیران و های سالمندان(زندگی، خانه

کارکنان باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات 

 و دوطرفهایمنی برای جلوگیری از عفونت 

 مانند) ازحدبیشبروز نگرانی یا وحشت 

جای خود قرار دارند. به  درها(بیمارستان

 مراقبتی که کارکنانهمین ترتیب، باید از 

رنطینه / حبس طوالنی با ممکن است در ق

ساکنان باشند و نتوانند در کنار 

 هایشان باشند، حمایت شود.خانواده

 COVID-19 ومیرمرگتر، و میزان باالی ایمنی ضعیف هایدستگاهبا توجه به منابع اطالعاتی محدود،  ⮚

تر پذیرخاص در برابر این بیماری آسیب طوربهتر مسن ساالنبزرگشود، تر یافت میکه در جمعیت مسن

ی و یا بدون بستگان نزدیک زندگ تنهاییبهتر که های پرخطر، یعنی افراد مسنای به گروههستند. توجه ویژه

وال های همراه مانند زاقتصادی پایین و یا بیماری -کنند، داشته باشید. افرادی که دارای وضعیت اجتماعی می

تر با اختالل شناختی خفیف یا مراحل اولیه های روانی هستند. افراد مسنا سایر بیماریشناختی / زوال عقل ی

برای  هاییروشمطلع شوند و از ظرفیتشان  اندازه  بهافتد ها اتفاق میآن اطرافدر  ازآنچهزوال عقل باید 

 کنند. استفادهاضطراب و استرس خود کاهش 

 

 

 

ها باید در روزانه آن وزندگیقرار دارند، نیازهای پزشکی ر دمانس آخبرای افرادی که در مراحل متوسط و  ⮚

 زمان قرنطینه برآورده شود.

   بدونبا یا تر مسن ساالنبزرگنیازهای پزشکی COVID-19 در طول شیوع بیماری برآورده  باید
دیابت، سرطان، بیماری کلیه، اچ آی  برایدسترسی بدون وقفه به داروهای ضروری ) شود. این شامل

 .است شدهارائه. اطمینان حاصل کنید که تدارکات کافی استوی(
 قرار گیرند. مورداستفادهتوانند برای ارائه خدمات پزشکی پزشکی از راه دور و خدمات پزشکی آنالین می 

  خطر و شانس بهبودی ارائه امل اطالعات واقعی در مورد عو و یا مبتال باید قرنطینه شدهسالمندان به
 د.شو

 تنظیم کنید ) فّناوریخدمات مراقبت از منزل را برای استفاده از  ر طول قرنطینهدWeChat ،
WatsApp) همچنین شامل آموزش  که در خانه فراهم شود، ه/ مشاوره برای مراقبین خانوادتا آموزش

 .شودنیز می ههای اولیه روانی برای مراقبین خانوادکمک

 .رسانی داشته باشندهای پیامتر ممکن است دسترسی محدودی به برنامهافراد مسن ⮚

 دسترس در مورد شیوع اطالعات و حقایق دقیق و قابلCOVID-19، ،های درمان و استراتژی پیشرفت
 تر فراهم کنیدمسن ساالنبزرگبرای جلوگیری از عفونت را برای  مؤثر

   بعو از چندین من ، زبان ساده، فونت بزرگ(مثالعنوانبهدر دسترس باشند ) راحتیبهاطالعات باید 
 اعتماد(خدمات بهداشتی قابل دهندگانارائههای اجتماعی و عمومی، رسانه هایرسانهمورد اعتماد )

 .وندگردآوری ش مؤثرغیر مانند استفاده از گیاهان دارویی  غیرمنطقیگیری از رفتارهای پیش منظوربه

 ها و یا از طریق بازدیدهای منظم شخصی هترین راه برای ارتباط با افراد مسن از طریق تلفن ثابت آنب



مرتب با بستگان قدیمی  طوربهاست. خانواده یا دوستان خود را تشویق کنید که  صورت امکان( در)
 .(چتها یاد دهید که چطور از ویدئو استفاده کنند )خود تماس بگیرند و به آن

 گیری آشنا نباشند و یا از استفادههای پیشتر با استفاده از وسایل حفاظتی و یا روشممکن است افراد مسن ⮚

 .ها خودداری کننداز آن

 

 های مربوط به نحوه استفاده از وسایل حفاظتی باید به روشی روشن، مختصر، محترمانه و دستورالعمل
 صبورانه بیان شوند

نند چگونه از خدمات آنالین مانند خرید آنالین برای تدارکات روزانه، مشاوره / تر ممکن است نداافراد مسن ⮚

 تلفن همراه، یا مراقبت بهداشتی استفاده کنند.

، مانند تماس با گی استفاده از خدماتدهید و در صورت نیاز چگون ارائهجزئیات را به افراد مسن  ▪

 .توضیح دهید هاآنبرقی را برای  تاکسی و یا قطع کردن لوازم

، مواد ها(کنندههای صورت، ضدعفونیماسک مانندگیری کننده )توزیع کاالها و خدمات مانند مواد پیش ▪

افراد مسن  را در زندگی روزمره تواند اضطراباضطراری می ونقلحملغذایی کافی و دسترسی به 

 کاهش دهد. را

ر خانه یا در قرنطینه انجام دهند تا تحرک های فیزیکی ساده فراهم کنید تا دبرای افراد مسن ورزش ▪

 را کاهش دهند. خود خود را حفظ کرده و خستگی
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 -COVID-19 یریگهمهفراهم کردن و حمایت از نیازهای افراد دارای ناتوانی در طول 

ها به مراقبت و اطالعات ضروری برای تواند مانع دسترسی آنها با موانعی مواجه هستند که میو مراقبان آن ناتوان افراد
 شود COVID-19ها در طول شیوع کاهش خطر آن

 موانع ممکن است شامل موارد زیر باشند:این  

 :موانع محیطی ⮚
  ارتباط برای ارتقا سالمتی و جلوگیری از گسترش عفونت و کاهش استرس در جمعیت ضروری کاهش

های ارتباطی ایجاد نشده و به اشتراک گذاشته ناتوانی مبتالبهاطالعات اغلب برای افراد  حالباایناست، 
 شوند.نمی

 وانع شهری و فقدان بسیاری از مراکز درمانی برای افراد معلول جسمی در دسترس نیستند. به دلیل م
های دسترس، افراد معلول ممکن است قادر به دسترسی به مراقبتعمومی قابل ونقلحمل هایدستگاه

 .نباشند تأسیساتبهداشتی در 

 :موانع سازمانی ⮚
 توان مالی خدمات ضروری را  با معلولیتشود که بسیاری از افراد های بهداشتی مانع از آن میهزینه مراقبت

 د.داشته باشن
   در قرنطینه ناتوانفقدان پروتکل برای مراقبت از افراد. 

 موانع نگرشی: ⮚

  ،قدامات اتوانند نمیناتوان این باور که افراد  ازجمله، دارای ناتوانیگ و تبعیض علیه افراد انتبعیض
 .تصمیمات خود را بگیرند بارهدراین یا را انجام دهندشیوع بیماری  پیشگیرانه

 
 COVID-19ها در طول شیوع تواند منجر به استرس بیشتر برای افراد معلول و مراقبان آناین موانع می

 شود

برای حفظ سالمت جسمی و  شرایط بحرانریزی شیوع و در طول برنامه ناتوان گنجاندن نیازهای افراد 

 ملهازجاجرا باید توسعه یابند، های ارتباطی قابلاست: پیام حیاتی COVID-19روانی و کاهش خطر ابتال به 

ها . مثالاجتماعی( -های حسی، ذهنی، شناختی و روانی ناتوانی شاملمالحظاتی برای افراد دارای معلولیت )

 ممکن است شامل:

 توانند اطالعات های بینایی میناتوانی مبتالبهکنند که افراد اطمینان حاصل  هارسانه و هاسایتوب
 کلیدی در مورد شیوع بیماری را بخوانند.

  شود که توسط رسمی زبان اشاره می مترجمانطبوعاتی در مورد شیوع شامل خبری و م هایاجالس
 .اندتأییدشدهناشنوایی  مبتالبهافراد 

 تالبهمبتوسط افراد  تأییدشدهن اشاره زبا ترجمانشناسند یا حداقل ماره را میکارکنان بهداشت زبان اش 
 ناشنوایی دارند

 اجتماعی به  -های ذهنی، شناختی و روانی فهم برای افراد دارای ناتوانیهای قابلهایی به روشپیام
 شوند.اشتراک گذاشته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند باید طراحی و استفاده شوند این موارد شامل بر اطالعات نوشتاری تکیه نمی صرفا  اشکال ارتباطی که  ⮚
 تعاملی برای ارتباط اطالعات است. هایسایتوبو یا استفاده از  رودرروارتباط 

⮚ I هایی برای تضمین حمایت مستمر از افراد الزم است مراقبان به قرنطینه منتقل شوند، باید برنامه اگر

 هستند، تهیه شود.ازمند حمایت و مراقبت که نیناتوان 



توانند شرکای مفید در برقراری ارتباط و فراهم نمودن حمایت های اجتماعی و رهبران جامعه میازمانس ⮚

MHPSS  اندجداشدهبرای افرادی باشند که از خانواده و مراقبان خود. 

 .قرار گیرند وردحمایتم ها باید در تمام مراحل شیوع بیماریو مراقبان آن ناتوانافراد  ⮚
⮚ Sources: 

- ONG Inclusiva. Recommendations for health protection of people with disabilities during outbreaks: Lessons learned from the 
2019 novel coronavirus. ONG Inclusiva: 2020. 

- Campbell, V. A., Gilyard, J. A., Sinclair, L., Sternberg, T., & Kailes, J. I. Preparing for and responding to pandemic influenza: 
implications for people with disabili- ties. American journal of public health, 2009: 99 Suppl 2(Suppl 2), S294–S300. 
https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.162677 

- Department of Health UK. Pandemic Influenza: guidance on preparing mental health services in England. Department of Health UK: London, 
2008. 

⮚  
 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.162677
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هنگام  با اضطراب و نگرانی کنار آمدنبرای کمک به کودکان در  ییهاتیفعال 
 COVID-19 شیوع

 

تشویق به گوش دادن فعال و درک  ⮚
رفتار کودکان. کودکان ممکن است به 

های مختلف به یک وضعیت دشوار و روش
به ن کننده پاسخ دهند: چسبیدیا ناراحت

نشینی، عقبمراقبان، احساس اضطراب، 
هیجان، داشتن کابوس،  احساس خشم و یا

 .و غیره سترخیس کردن ب

 
اگر بتوانند احساسات  معمولا کودکان  ⮚

آشفته خود را در محیطی امن و حمایتی ابراز 
کنند. هر کودکی روش کنند، احساس راحتی می

خود برای بیان احساسات را دارد. گاهی اوقات 
درگیر شدن در یک فعالیت خالقانه مانند بازی 

واند این فرآیند را تسهیل کند. تکردن و نقاشی می
های مثبتی برای بیان اهکودکان کمک کنید تا ر به

احساسات مزاحم مانند عصبانیت، ترس و 
 .ناراحتی پیدا کنند

 

نیاز دارند و اغلب در  ساالنبزرگ. کودکان به عشق به نیازهای کودکحساس امن و یک محیط  به ایجاد تشویق ⮚
 .شوندمیمحتاج  آندوران سخت بیشتر به 

 کهاینگیرند، بنابراین به یاد داشته باشید که کودکان اغلب اشارات عاطفی خود را از افراد مهم در زندگی خود می ⮚
احساسات خود را  ساالنبزرگدهند بسیار مهم است. مهم است که به بحران واکنش نشان می ساالنبزرگچگونه 

ها ها صحبت کنند و به آنن گوش دهند و با مهربانی با آنهای کودکاکنترل کنند و آرام بمانند، به نگرانی خوبیبه
اطمینان دهند. در صورت مناسب بودن و بسته به سن، والدین / مراقبان را تشویق کنید که فرزندان خود را در آغوش 

ر احساس بهت هاشود که آنکنند. این کار باعث میها افتخار میها را دوست دارند و به آنبگیرند و تکرار کنند که آن
 و امنیت بیشتری بکنند.

 هایی برای کودکان فراهم کنید تا بازی کنند و استراحت کنند.در صورت امکان، فرصت ⮚

و تا جایی که ممکن است از جدا  داریدنگهکودکان را نزدیک والدین و خانواده خود و ایمنی او خطری ندارد  برای کودکاگر  ⮚
 .ها اجتناب کنیدکردن کودکان و مراقبان آن

 است دهشارائهاصلی خود دارد، اطمینان حاصل کنید که مراقبت جایگزین مناسب  کنندهمراقبتاگر کودک نیاز به جدا شدن از   ⮚
 خواهد کرد. پیگیریمنظم کودک را  طوربهو یک مددکار اجتماعی، یا معادل آن، 

 اناطمینای ویدئویی(هاز طریق تلفن، تماس مثالعنوانبههای منظم و مکرر )شوند، از تماساگر کودکان از مراقبان خود جدا می ⮚
 .اندقرارگرفته موردتوجهو دوباره اطمینان حاصل کنید که تمام اقدامات حفاظت و محافظت از کودکان  حاصل کنید.

ری، یادگی بههای جدید در محیط های روتین و منظم داشته باشید و یا به ایجاد برنامهتا جایی که ممکن است برنامه ⮚
های روزمره را که بازی کردن و استراحت کمک کنید. در صورت امکان، کار مدرسه، مطالعه و یا دیگر فعالیت

، حفظ کنید. اگر سالمتی کودکان نافاتی نداردداشتی ممقامات بهدستورات اندازد و یا با کودکان را به خطر نمی
 ها باید به مدرسه رفتن ادامه دهند.نیست، آن درخطر

حقایقی در مورد آنچه در جریان است، ارائه دهید و اطالعات روشن و دوستانه از کودک در مورد چگونگی کاهش  ⮚
، ارائه دهید. برای کودکان نشان دهید که چگونه توانند درک کنندها میخطر عفونت و ایمن ماندن در کلماتی که آن

 .ها نشان دهید(ها را به آندست مؤثر، شستن مثالعنوانبه) دارندنگهتوانند خودشان را ایمن می



 

 نشده در مقابل کودکان خودداری کنید. تأییددر مورد شایعات و یا اطالعات  صحبت کردناز  ⮚

ن سن، صادقانه و متناسب با ئبه روشی مطم بیفتداتفاق  و یا ممکن است افتاده اتفاقطالعاتی در مورد آنچه ا ⮚
 ، فراهم کنید.کودک

ها باید فعالیتاین هایی برای کودکان در طول انزوای خانگی / قرنطینه. / مراقبان با فعالیت ساالنبزرگحمایت از   ⮚
 برای مثال: دتی در مدرسه نیستند فعال نگه دارکودکان را وق حالدرعین، ویروس را توضیح دهد

 شعر و موسیقیها با شستن دست 
 شوندمیچگونه وارد بدن در مورد ویروس که تصویری های داستان 
  کننده تبدیل کنیدکردن خانه را به یک بازی سرگرم ضدعفونیتمیز کردن و 
 آمیزی شوندباید توسط کودکان رنگها ترسیم کنید که ها و میکروبتصاویری از ویروس 
 ها نترسندتجهیزات حفاظت فردی را به کودکان توضیح دهید تا آن 

Source: WHO. Helping children cope with stress during the 2019-nCOV outbreak (Handout). WHO: Geneva, 2020. 

 

 :۴مداخله  

 شده یجداسازسالمت روان و حمایت روانی اجتماعی برای بالغین در قرنطینه / ویژه  یهاتیفعال

های ارتباطی ایمن باید برای کاهش تنهایی و انزوای روانی فراهم شود در زمان قرنطینه، در صورت امکان، کانال
 .های اجتماعی و خطوط تلفنی(، رسانهمثالعنوانبه)

 :دکندر طول انزوای خانگی / قرنطینه حمایت می ساالنبزرگهایی که از رفاه فعالیت

 

یوگا، تای  مثالعنوانبهورزش بدنی ) ▪
 چی، کشش(

 تمرینات شناختی ▪
تنفس،  مانندتمرینات تمدد اعصاب ) ▪

 مدیتیشن، ذهن آگاهی(
 روزبه ها و مجالتخواندن کتاب ▪
تماشای تصاویر ترسناک در   ▪

 دهیدتلویزیون را کاهش 
و کاهش زمان گوش دادن به شایعات  ▪

ا ملی ی رادیوجستجو از منابع معتبر )
 اخبار ملی(

کاهش زمان جستجو برای اطالعات  ▪
هر  جایبهبار در روز،  ۰ - ۱)

 (ساعت
باید درک کرد که خانه گاهی اوقات  ▪

مکان امنی برای تمام زنان نیست و 
اینکه اطالعات باید در دسترسی به 

وری در دسترس ایمنی و یا امنیت ف
 باشد.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 :۵مداخله 

 کنندکار می COVID-19 مبارزه باکه در افرادی حمایت از 

 کارکنان خط مقدم: ی برایهایپیغام

ت ، عادی اسدرواقعکنید. تجربه می احتماال   همکارانتانای است که شما و بسیاری از احساس استرس تجربه  ⮚
ممکن است احساس کنند که کار خوبی انجام  کنانداشته باشیم. کارچنین احساسی که در شرایط کنونی 

 ها وجود دارد.دهند و تقاضای زیادی برای آننمی



 

 کهیناتوانید کارتان را انجام دهید و یا دهنده این نیست که شما نمینشان وجههیچبه استرس و احساسات مرتبط  ⮚
 تواند مفید باشد. در حال حاضر، احساساسترس می درواقعحتی اگر چنین احساسی داشته باشید.  ،ضعیف هستید

 .حفظ کند شمارااسترس ممکن است 

اجتماعی در این زمان  -خود بروید و هدف خود را درک کنید. مدیریت استرس و سالمت روانی  سرکاربه 
 مدیریت سالمت جسمانی مهم است. اندازهبه

های مقابله مفید برای اطمینان از استراحت و استراحت در های اولیه خود باشید و از استراتژیمراقب نیاز ⮚
 ودنب در تماسهای فیزیکی، و ت در فعالیت، خوردن غذای کافی و سالم، شرککارینوبتطول کار و یا بین 

مواد  مانند سیگار، الکل و یا دغیرمفیهای مقابله استفاده کنید. از استفاده از استراتژی ،با خانواده و دوستان
 .آسیب بزندجسمی و ذهنی شما  سالمتبهد توانمی هااینمدت، والنیمخدر دیگر خودداری کنید. در ط

مجبور به ترک خدمت  ،نگ خانوادگی یا اجتماعی خوداممکن است به دلیل  متأسفانه کنانبرخی از کار  ⮚
 امکان، برقراری ارتباطرا بسیار دشوارتر کند. در صورت  برانگیزچالشتواند یک موقعیت شوند. این می

 .است. به همکاران خود مراجعه کنیدهای حفظ ارتباط های دیجیتال یکی از راهن از طریق روشبا عزیزا
داشته  ممکن است تجربیات مشابهی همکارانتانو مدیر یا افراد مورد اعتماد دیگر برای حمایت اجتماعی 

 باشند.

اگر  خصوصبهاست،  ارکنانسابقه برای بسیاری از کو بی فردمنحصربهیک سناریوی  احتماال   موضوع این ⮚
 دیریتبرای م درگذشتهایی که ه، استفاده از استراتژیحالبااینهای مشابه درگیر نشده باشند. ها در واکنشآن

 کنندهمککنیز  استرسد بردن از های سوژیتواند به سود شما باشد. استراتاید، اکنون میاسترس استفاده کرده
 ، حتی اگر سناریو متفاوت باشد.است

کند می استرس را تجربه ت بکنید، شما مقصر نیستید. هر کساگر استرس شما بدتر شود و شما احساس شکس ⮚
تواند بر سالمت ذهنی قدیمی از زندگی شخصی می کند. فشارهای مداوممقابله می یمتفاوت طوربهو با آن 
کار خود شوید، ممکن است حالت بگذارد. ممکن است متوجه تغییراتی در نحوه  تأثیرکار روزانه  شما در
مکن است احساس خستگی و یا اضطراب، م غمپذیری، احساس نند افزایش تحریکشما تغییر کند ما خلقی

های استراحت احساس راحتی بیشتری بکنید و یا ممکن است یا ممکن است در طول دوره ،مزمن بکنید
 شکایات فیزیکی غیرقابل توضیحی مثل درد بدن و یا درد شکم داشته باشید.

و حتی پس از بهبود وضعیت نیز بر شما  باشد تأثیرگذارسالمت ذهنی و کار شما تواند بر استرس مزمن می  ⮚
وید تا مطمئن ش مراجعه کنیدنمای خود یا فرد مناسب به راه لطفا  فرسا شد، استرس طاقتبگذارد. اگر  تأثیر

 .است شدهدادهکه حمایت مناسبی به شما 

 :گروهمدیران یا رهبران  ی برایهایپیغام

تمام کارکنان در برابر استرس مزمن و و حمایت از داشتن  دورنگههستید،  گروهاگر شما رهبر یا مدیر 
ایفای نقش خود چه  ها ظرفیت بهتری برایبه این معنی است که آن بحرانسالمت روانی ضعیف در طول این 

 ایفا خواهند کردکننده و چه در نقش پشتیبانی در نقش بهورز

 

 

 

 

 
 

اشته باشید و محیطی را تحت نظر د شانسالمتیکارکنان خود را به خاطر  گرانهحمایتمنظم و  طوربه ⮚
ویق ، تشکنندبا شما صحبت می شانروانیدر صورت بدتر شدن وضعیت ن افرادی که که در آ فراهم کنید

 شوند.می

ین . ااست شدهفراهماطالعات دقیق برای همه کارکنان  روزرسانیبهخوب و نان حاصل کنید که ارتباط اطمی ⮚
تا احساس  کنددارند کمک  رکنانکه کا ینگرانی در مورد عدم قطعیت هرگونهتواند به کاهش میموضوع 
 .بیشتری داشته باشندکنترل 

در نظر بگیرید که آیا ظرفیتی برای اطمینان از اینکه کارکنان شما استراحت و بهبودی الزم را کسب  ⮚
 کنند، وجود دارد یا خیر.می

های خود مراقبتی دهد تا فعالیتاجازه می انکناستراحت برای سالمت جسمی و روانی مهم است و به کار ⮚
های خود را بیان کنند و ان بتوانند نگرانیکنفراهم کنید تا کار یالزم را انجام دهند. جمع مختصر و منظم

ای ، توجه ویژهرازداری. بدون شکستن یدتشویق کنبین همکاران را خود را مطرح کنند و حمایت  سؤاالت
ی مت روانی ضعیفسال قبال  کند، د در زندگی شخصی خود مشکالتی را تجربه میدانیبه هر کارمندی که می

 است، داشته باشید. به دلیل طرد شدن جامعه( احتماال  ) بهرهیا از حمایت اجتماعی بی و کردهرا تجربه 

مک کبرای ارائه پشتیبانی الزم به همکاران  مهارتو کارکنان در داشتن  تواند به مدیرانمی PFA آموزش  ⮚
 کند.



 -توانند به خدمات پشتیبانی روانی و روانی کارکنان از جایی که می کهاینتسهیل دسترسی و اطمینان از  ⮚
در محل، در صورت وجود یا پشتیبانی مبتنی  MHPSSکارکنان  ازجملهاجتماعی دسترسی داشته باشند، 

 های خدمات از راه دور، آگاه باشند.بر تلفن یا سایر گزینه

بالقوه فشار اضافی در  طوربهکارکنان خود و  امشابهی ب زایاسترسعوامل  و رهبران تیمی بامدیران  ⮚
های باال هم برای کارگران و مواجه خواهند شد. مهم است که مفاد و استراتژی ،سطح مسئولیت نقش خود

های مراقبت ستراتژیا استفاده از، و اینکه مدیران قادر به هم برای مدیران در جای خود قرار داشته باشند
 .از خود برای کاهش استرس هستند

 
 :موارد زیر مراجعه کنید به COVID-19در زمان شیوع  کنانبرای اطالع از حقوق کار

 

WHO. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: Rights, roles and responsibilities of health 
workers, including key considerations for occupational safety and health. WHO: Geneva, 2020. 
https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-
19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0 

 

Source: WHO and the International Labour Organization (ILO). Occupational safety and health in public health emergencies: A manual 
for protecting health workers and responders. WHO & ILO: Geneva, 2018. 

 

 :۶ مداخله

 COVID-19شیوع در طول  MHPSS کمیتههای پیام

 .دتمرکز دار COVID۱۱از  متأثرهای زیر بر ارتقای سالمت روانی و رفاه در جوامع پیام 

 :COVID-19های عمومی برای مقابله با استرس در زمان شیوع پیغام

  ترس و یا عصبانیت ، نگرانی، سردرگمی، بودن فشارتحتطول بحران احساس ناراحتی، طبیعی است که در
 بکنید.

 با دوستان و خانواده خود تماس بگیرید. ید.حرف بزن د،اعتماد داری هاآنه که ب باکسانی 

  ( رژیم غذایی مناسب، خواب، ورزش و ارتباط اجتماعی  شاملاگر باید در خانه بمانید، یک سبک زندگی سالم
 حفظ کنید. رابا عزیزان خود در منزل(

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0


 

 

 خانواده و دوستان در تماس باشید های اجتماعی باهای تلفنی و استفاده از رسانهاز طریق ایمیل، تماس. 

 الکل و یا مواد مخدر دیگر استفاده نکنیدسیگارمقابله با احساسات خود از  برای ،. 

 ر در جامعه و یا فرد مورد اعتماد دیگ یار، مددکار اجتماعی، متخصصکنید، با یک بهاگر احساس شکست می
 .، رهبر مذهبی و یا رهبر جامعه(مثالعنوانبهخود صحبت کنید )

  برنامه داشته باشید که در صورت نیاز به کجا بروید و برای سالمت جسمی و روانی و نیازهای روانی- 
 اجتماعی درخواست کمک کنید.

  ست آورید.خود و نحوه انجام اقدامات احتیاطی به د ابتالی حقایق را در مورد ریسک 

  سازمان بهداشت جهانی یا یک آژانس  سایتوباز منابع معتبر برای کسب اطالعات استفاده کنید، مانند
 .بهداشت عمومی محلی یا دولتی

  کنید را کاهش دهید. از ای میصرف تماشا کردن یا گوش دادن به اخبار بد رسانه تانخانوادهزمانی که شما و
 .کمک بگیریداید، یریت احساساتتان استفاده کردهدر دوران سخت برای مد درگذشتههایی که مهارت

Source: WHO. Coping with stress during the 2019-nCOV outbreak (Handout). WHO: Geneva, 2020. 
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Important Documents & Web-Links 

Psychological First Aid 
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/ 

 

 
 

https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/


1
3 

 
 

IASC Guidelines for mental health and psychosocial support in emergency settings 
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-
settings-0/documents- public/iasc-guidelines-mental 

 

IASC Inter-Agency Referral Guidance Note for Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-
support-emergency-settings/content/iasc- inter-agency-referral 

 

IASC Common monitoring and evaluation framework for mental health and psychosocial 
support in emergency set- tings 
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-
support-emergency- settings/iasc-common 

 

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action Guidance note: Protection of children 
during infectious dis- ease outbreaks 
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-
infectious-disease 

 
 

This is version 1.5 of this document (Feb 2020). It will be updated regularly during the 
COVID-19 outbreak. Contact the IASC MHPSS Reference Group 
(mhpss.refgroup@gmail.com) for a copy of the latest version. 
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Reference Group (mhpss.refgroup@gmail.com) for existing translations or permission 
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IASC Guidelines for mental health and psychosocial support in emergency settings 
https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-emergency-
settings-0/documents- public/iasc-guidelines-mental 

 

IASC Inter-Agency Referral Guidance Note for Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-
support-emergency-settings/content/iasc- inter-agency-referral 

 

IASC Common monitoring and evaluation framework for mental health and psychosocial 
support in emergency set- tings 
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-
support-emergency- settings/iasc-common 

 

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action Guidance note: Protection of children 
during infectious dis- ease outbreaks 
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-
infectious-disease 

 
 

This is version 1.5 of this document (Feb 2020). It will be updated regularly during the 
COVID-19 outbreak. Contact the IASC MHPSS Reference Group 
(mhpss.refgroup@gmail.com) for a copy of the latest version. 

 
©IASC Reference Group MHPSS, 2020. All rights reserved. Contact the IASC 
MHPSS Reference Group (mhpss.refgroup@gmail.com) for existing translations or 
permission to translate. 
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