
Mệt mỏi do COVID là gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa sự mệt
mỏi do COVID  là tình trạng “giảm sức lực” và kiệt
sức vì những thói quen mới mà nó tạo ra. Điều
này là hoàn toàn bình thường.

Tác động của đại dịch COVID-19 có thể diễn ra
theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cảm giác
trầm cảm, đau buồn, sợ hãi, hoảng sợ và lo lắng.

Tôi có thể nhận trợ giúp ở đâu?
Bạn có thể nhắn tin WELLNESS đến 741741 bất cứ lúc nào. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang có ý định tự
tử hoặc khủng hoảng, hãy gọi số 9-1-1 hoặc đến phòng cấp cứu địa phương của bạn.
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Tôi có thể làm gì để cảm thấy tốt hơn?

Chú ý đến cảm giác của bản thân hoặc những
điều có thể gây ra phản ứng tiêu cực. Nếu tin tức
và phương tiện truyền thông xã hội gây căng
thẳng, hãy tạm dừng sử dụng điện thoại hoặc
máy tính của bạn. Cố gắng duy trì một lịch trình
ngủ lành mạnh và tiếp tục thực hiện các hoạt
động mà bạn yêu thích. Cân nhắc liên hệ với bạn
bè và gia đình để được hỗ trợ thêm.
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Muốn tìm hiểu thêm?
Bạn có thể tìm hiểu thêm về COVID-19 và sức khỏe tinh thần tại đây:

Nội dung này không nhằm mục đích thay thế cho các khuyến cáo hay dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm dịch vụ của một chuyên gia y tế hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế đủ tiêu chuẩn khác nếu bạn có thắc mắc.

Nội dung này được xác minh bởi
MedComm - Câu lạc bộ Tiếp cận
(Outreach Club) của Hiệp hội Sinh
viên Y khoa McGill (McGill Medical
Students’ Society).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335820/WHO-EURO-2020-1160-40906-55390-eng.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00050-eng.htm
https://mentalhealthcommission.ca/resource/ask-the-experts-mental-health-and-wellness-during-the-covid-19-pandemic

