
JA NOVĒRO ŠĪS PAZĪMES SAVĀ VAI SAVA
TUVINIEKA UZVEDĪBĀ VAIRĀKAS DIENAS
VAI PAT NEDĒĻAS, MEKLĒ PROFESIONĀLU
PALĪDZĪBU. SAZINIES AR MUMS!

Palielinoties Covid-19 saslimušo skaitam un pieaugot
negatīvās informācijas īpatsvaram medijos un sociālo
tīklu platformās, mēs sākam izjust trauksmi un
saskarties ar agrīnām stresa pazīmēm. Pandēmijas
laikā ir svarīgi novērot savu fizisko un psihisko
veselību. Atpazīsti stresa pazīmes sevī un savos
tuvākajos. Esi informēts par veidiem kā samazināt
stresu un apzinies robežu, kad ir nepieciešama
profesionāla palīdzība.

Stresa pārvaldība
Covid-19 pandēmijas
laikā

Esi vērīgs, atpazīsti stresu un tā pazīmes sevī un citos!  

TAVA UZVEDĪBA

Avots: samhsa.gov

Aktivitātes un enerģijas līmeņa
samazinājums vai pieaugums

Intensīva alkohola un tabakas
izstrādājumu lietošana vai aizliegto
narkotisko vielu lietošana

Esi viegli aizkaitināms, dusmu
izvirdumi, tendence uz konfliktiem

Bezmiegs pārlieka emocionalitāte,
bieža raudāšana

Pastāvīgs uztraukums, trauksme

Vēlme būt vienatnē

Citu vainošana pie visa, kas notiek
apkārt

Grūtības komunicēt un ieklausīties
citos

Grūtības pieņemt vai sniegt palīdzību

Nespēja izjust prieku

TAVS ĶERMENIS

Vēdersāpes, caureja

Galvassāpes vai cita veida sāpes

Apetītes zudums vai hroniska
pārēšanās

Intensīva svīšana vai drebuļi

Muskuļu spazmas

Esi tramīgs un bailīgs

Esi depresīvs

Moka vainas apziņa par notiekošo

Izjūti dusmas

Jūties eiforisks

TAVAS EMOCIJAS

Neesi ieinteresēts

Esi skumju pārņemts

TAVAS SAJŪTAS
Esi aizmāršīgs

Jūties apjucis

Nespēj skaidri domāt un
koncentrēties

Nespēj racionāli pieņemt
lēmumu

25480566 VAI  64731580



ESI ATBILDĪGS RŪPĒJIES PAR SAVU PSIHISKO VESELĪBU,
MĒS ESAM GATAVI PALĪDZĒT! 

Praktiski padomi stresa mazināšanai pandēmijas laikā

KONTROLĒ SEVI

Avots: samhsa.gov

Nosaki laika limitu, ko pavadi
skatoties TV pārraides, meklējot
informāciju sociālos tīklos vai lasot
presi par Covid-19 pandēmiju.
Izvairies no komentāru lasīšanas.
Protams, Tu vēlēsies sekot līdzi
jaunākajiem notikumiem, taču
pārliecinies, ka velti laiku arī kam
pozitīvam, ko Tavos spēkos ir
kontrolēt.   

RELAKSĒJIES

Veselīgas un sabalansētas
maltītes, dzer daudz ūdens

Izvairies no pārmērīgas 
kofeīna un alkohola lietošanas

Izvairies no tabakas
izstrādājumu un/vai nelegālu
narkotisku vielu lietošanas

25480566 VAI  64731580

Lai samazinātu stresa līmeni, svarīgi ir veltīt laiku sev.

UZTICAMI RESURSI ESI VESELĪGS

Atrodoties sociālos tīklos, meklē
uzticamus un apstiprinātus resursus,
kas atspoguļo patiesus un
apstiprinātus faktus par apkārt
notiekošo. Uzzini jaunāko
informāciju par pandēmiju un
metodēm, kā vari pasargāt sevi un
apkārtējos. Meklē jaunāko
informāciju SPKC un Veselības
ministrijas tīmekļa vietnēs. Pilnvērtīgs miegs un atpūta

Esi fiziski aktīvs

Atrodi sev piemēroti tehniku, lai relaksētos,
piemēram, dziļas ieelpas, staipīšanās
vingrinājumi, meditācija, sejas un roku
mazgāšana vēsā ūdenī vai nodarbojies ar savu
hobiju

Ņem nelielus pārtraukumus starp intensīvām
aktivitātēm, kas rada stresu. Pēc smaga darba
atalgo sevi ar kādu patīkamu nodarbi. 

Atvēli laiku atpūtai- ieturi patīkamu, pašgatavotu
maltīti, lasi, klausies mūziku, ieej karstā vannā vai
sarunājies ar ģimeni

Runā par savām izjūtām vai emocijām ar sev
uzticamiem cilvēkiem

PIEVĒRS UZMANĪBU SAVAM
ĶERMENIM UN SAJŪTĀM
Atpazīsti agrīnas stresa pazīmes

Analizē savu pieredzi un izjūtas par notikumiem
pagātnē, kas ir ietekmējuši Tavu dzīvi, atceries,
kāda bija Tava rīcība, lai šīm situācijām tiktu pāri

Apzinies, ka tādas emocijas kā stress, dusmas,
vainas sajūta ir normālas emocijas pašreizējā
situācijā

Pievērsies savai garīgajai veselībai un pilnveido
sevi

Komunicē ar cilvēkiem, kas sakaras ar tādām
pašām emocijām kā Tu. Runā par savām izjūtām
un pieredzējumu. Dalies ar informāciju.
Pievērsieties tēmām, kas nav saistītas ar
pandēmiju, tādējādi izceļot pozitīvo savās dzīvēs
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