
STRATEGII UTILE IN GESTIONAREA 
ANXIETATII SI PASTRAREA SANATATII 

MENTALE SI FIZICE ÎN PERIOADA 
PANDEMIEI



Controlează ceea ce poți!

• Este important sa stim ca noi, personal, nu 
putem controla noul coronavirus, insa 
putem ajuta la controlul propriei noastre 
reactii emotionale la acest nou virus. 



1. Mentine conexiunea virtuala cu 
grupul tau social

-suna sau trimite mesaje prietenilor si faciliteaza 
comunicarea virtuala 

-organizează o “happy-hour” virtuala pe Skype 
impreuna cu prietenii 

-programează o seara a jocurilor, te poti alatura 
unui grup de pe retelele de socializare, cu interese 
sau hobby-uri similare cu ale tale.



2. Nu te teme sa ceri sfatul unui
profesionist din domeniul sanatatii

mentale

-atunci cand simti ca nu mai poti face 
fata anxietatii, poti opta sa discuti cu 
un psiholog, așa că, dacă ai nevoie 
poți lasa un mesaj.



3 . Practica zilnic exercitii de respiratie
controlata. 



4. Adopta o rutina a 
somnului. 

- incearcă sa adormi si sa te trezesti la o ora fixa,
fara sa te abati prea des de la acest program.

- înainte cu 30 de minute de culcare, este
recomandat sa opresti telefonul si televizorul,
sa-ti golesti mintea de grijile din timpul zilei si
chiar sa citesti ceva usor.



5. Mentine o alimentatie
echilibrata

-încearca sa nu consumi prea multe dulciuri

- limiteaza pe cat posibil consumul de cafea,
deoarece aceasta iti accentueaza anxietatea. -evită
sa consumi alcool, tutun sau alte droguri ca
mecanism de adaptare in situatiile stresante.



6. Limiteaza timpul de 
expunere la canalele de stiri

-stabileste 2 momente ale zilei (dimineata si seara)
pentru a te informa cu privire la evolutia cazurilor
de infectie cu noul coronavirus

-foloseste numai surse credibile de informare si
incearca, de fiecare data, sa treci prin filtrul ratiunii
tale orice informatie noua.



7. Fa miscare in aer liber sau
antreneaza-te zilnic

-încearca sa faci o plimbare in parc respectand
regulile de distantare sociala sau mergi zilnic cu
bicicleta.

-îti poti stabili un program de exercitii fizice, fie
urmarind video-uri de profil, fie participand la o
clasa online



8. Practica exercitii de 
meditatie mindfulness

-tehnicile de relaxare si meditatie mindfulness te
ajuta sa scapi de stres

-încearca sa exersezi posturi de stretching si yoga



9. Concentreaza-te pe
aspectele pozitive ale vietii

tale

• Fa urmatorul exercitiu: fa-ti o “lista de 
recunostinta”: trece pe ea lucrurile bune din 
viata ta si multumeste pentru ele. 



. 

• Ai grija de tine si de cei din comunitatea ta!

• A avea grija de cei din familia ta si de prietenii
tai este o reactie de adaptare la stres.



• Surse:

• www.cdc.gov

• www.healthinaging.org

MULTUMESC ! 


