
 
 

በለይቶ ማቆያ ሥፍራ በሚሆኑበት ወይም ራስዎን በፈቃድዎ 
በሚያገሉበት ወቅት ለራስዎ ስለሚያደርጉት እንክብካቤ 

በድንገተኛ ተላላፊ በሽታ ወቅት በለይቶ ማቆያ ሥፍራ መሆን (ወይም በገዛ ፈቃድ በራስ ቤት ተገልሎ መቆየት) ረዘም 

ላለ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ አስጨናቂ መሆኑ የታወቀ ነው። 

ለብቻ ተገልሎ በሚቆዩበት ጊዜም ሆነ ከዚያ በኋላ - ለብቻ መሆንን፣ ግራ መጋባትን፣ እና መሰላቸትን ለመቀነስ 
የሚያደርጉት ነገር እና ለሚያሳልፉት ቀን ሥርዓትና ፕሮግራም ማበጀት ጠቃሚ ነው። 

ይህ ሰነድ በለይቶ ማቆያ ሥፍራ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት ለዚህ ምላሽ እንደሚሰጡና በዚህ ወቅት በርትቶ ለመዝለቅ 
እና ውጥረትና ጭንቀትን ለመቋቋም ምን ማድረግ እንደሚገባ አንዳንድ ምክሮችን ይለግሳል። 

በለይቶ ማቆያ ሥፍራ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ሊፈêሟቸው የሚችሉ ሁኔታዎች 

ከዚህ በታች የተመለከቱት በገዛ ፈቃድ በራስ ቤት ተገልሎ በመቆየት ወቅት ወይም በለይቶ ማቆያ ሥፍራ በመሆን 
ወቅት ብዙ ሰዎች ሊገጥማቸው የሚችሉ መደበኛ ሁኔታዎች ናቸው፡ 

• ከመደበኛው ወቅት በተለየ ሁኔታ መጨነቅ፣ መረበሽ፣ እና ፍርሃት። 
• ትኩረት ማጣት፣ መረበሽ፣ በማናቸውም ጉዳዮች ላይ ጥሩ አድርጎ ወይም ረዘም ላለ ጊዜ ትኩረት ማድረግ 

አለመቻል። 
• በሌላ ነገር ላይ ትኩረት ለማድረግ እየፈለጉም እንኳን ራስዎን ስለተላላፊ በሽታው ሲያስቡ ማግኘት። 
• ስለ ተላላፊው በሽታ ሁሉንም ነገር ለማወቅ ምርምርና ጥናት ማድረግና ምን ሊመጣ እንደሚችል ለማወቅ 

መፈለግ። 
• መሰላቸት እና መረጋጋት ማጣት። 
• ግራ መጋባት እና ቀኑ መቼ እንደሆነ እንኳን ለማወቅ መቸገር። 
• የሕይወት ጉዞ እጅግ ቀስ ያለ የመምሰል እና ሕይወት “ትንሽ” ሆና የመታየት ስሜት (ይህ በበጎ ጎኑ ሲታይ 

የሕይወትን ጥቃቅን ነገሮች ሁሉ መለስ ብሎ ማየትና ዋጋ መስጠት እና ለራሳቸው ጠቃሚ ነው ብለው 
በሚያምነት ነገር ላይ ለማሰብ ጊዜ ማግኘት)። 

• ጥሩ እንቅልፍ ለማግኘት ያለመቻል። 
• ጭንቀት እና ውጥረቱን ለመቋቋም ጤናማ ያልሆኑና አደገኛ የሆኑ ነገሮችን ለማግኘት መፈለግ (ለምሳሌ 

እንደ አልኮል እና መጠጥ)። 
• ከለይቶ ማቆያ ሥፍራው ወይም በራስ ቤት ተገልለው ከቆዩበት ሥፍራ ለመውጣት፣ ከህብረተሰቡ ጋር 

ለመቀላቀል፣ እና መደበኛ  ሥራን መልሶ ለመጀመር የፍርሃት ስሜት እና ማንገራገር። 

በለይቶ ማቆያ ሥፍራ በሚቆዩበት ወቅት ጤናማ ሆኖ ለመዝለቅና ብርቱ ለመሆን 

1. ይዘጋጁ 
• በተግባራዊ ደረጃ ለበርካታ ሣምንታት በቤት ውስጥ ዝግጅት ያድርጉ። አስፈላጊ የሆኑ እንደ ምግብ፣ 

መድሃኒት፣ ከጀርም ማêጃ ኬሚካል፣ የእጅ ማድረቂያ ወረቀት፣ እና የመçዳጃ ቤት ወረቀት ወዘተ በርከት 
አድርገው ይያዙ። እንዲሁም አዳዲስ መéሕፍት እና/ወይም ጊዜ ማሳለፊያ ቦርድ ጌምስ መግዛት ይኖርብዎት 
ይሆናል። 



 
 

 

2. ያስታውሱ 
• ከዚህ ቀደም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን አልፈዋል። ይህንንም እንዲሁ ያልፉታል።  
• ይህ ሁኔታ ጊዜያዊ ነው። በለይቶ ማቆያው ሥፍራ የሚቆዩበት ጊዜ ያበቃል፤ እና ሕይወት እንደ ቀድሞው 

ይሆናል። 
3. ከዚህ የሚከተሉትን ነገሮች ይፈêሙ 
• ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር ግንኙነት ያድርጉ። በአካል ሊያገኟቸው አይችሉ ይሆናል፤ ይሁንና በኢሜይል፣ 

በስልክ፣ ወይም የቪዲዮ ግንኙነት ሊጠቀሙ ይችላሉ። ሌሎች ጊዜውን እንዴት እያሳለፉ እንደሆነ እርስዎ 
ቅድሚያውን ወስደው ግንኙነት ያድርጉ። በተለይም እርስዎ ብቻዎን የሚኖሩ ከሆነ ይህ አስፈላጊ ጉዳይ 
ነው። 

• ለሚያሳልፏቸው ቀናት ፕሮግራም እና ሥርዓት ያብጁላቸው። በተቻለ መጠን መደበኛ በሆነ ፕሮግራም 
ውስጥ ቀኖችዎን ያሳልፉ። ምን ያህል ሰዓት (የሚያስፈልግ ከሆነ) ለሥራ እንደሚመድቡና መቼ እንደሚሰሩ 
ይወስኑ። በቀኑ ውስጥ ሌሎች ሊያደርጓቸው የሚፈልጓቸውን ይለዩና ዝርዝር ያውጡ። በየዕለቱ 
የሚያደርጉትን ዝርዝር ቀደም ብለው ያውጡ (ልጆችን ጨምሮ ሌሎች የቤተሰብ አባላትም ይህን 
እንዲያዘጋጁ ያድርጉ)። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ጥቂት “የሥራ” ተግባራት (ለምሳሌ የመኪና ማቆሚያውን ቤት 
ማêዳት) እና ጥቂት “የመዝናኛ” ተግባራትን (እንደ መêሐፍ ማንበብ ወይም ከልጆች ጋር መጫወት) ያሉትን 
ያካትቱ። በዝርዝሩ ውስጥ የሚገኙትን እነዚህን ነገሮች መፈçምዎ የሥርዓት፣ የስኬት፣ እና ነገሮችን 
የመቆጣጠር ስሜት ያሳድርብዎታል። 

• መደበኛ ስፖርት ለመስራት ይሞክሩ። በቤትዎ ውስጥ የስፖርት መሣሪያዎች ካሉዎት እነዚህን ይጠቀሙ። 
እንዲሁም መሣሪያ የማያስፈልጋቸው እና ለሁሉም ዓይነት የአካል ብቃት የሚያገለግሉ የኦንላይን Pilates፣ 
ዮጋ እና ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን መጠቀም ይችላሉ። በቀኑ ውስጥ ሊያደርጓቸው በሚያቅዷቸው ጉዳዮች 
ዝርዝር ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴንም ይጨምሩ። 

• ከዚህ ቀደም በቤት ውስጥ ሊሰሩት ይፈልጉት የነበረና ጊዜ ያላገኙለት ሥራ ካለ ይህንኑ ይስሩ። 
ሊሰሩት ያስቡት የነበረውን ሥራ ይለዩ። አንሶላዎን፣ ፎጣዎን፣ እና የመኪና ማቆሚያ ቤቱን ሥርዓት 
የማስያዣ ጊዜው አሁን ነው። እነዚህን ፕሮጄክቶች ይéፏቸውና በቀን ውስጥ ሊያደርጓቸው በሚያቅዷቸው 
ጉዳዮች ዝርዝር ውስጥ ያስፍሯቸው። 

• ከዚህ ቀደም በቤት ውስጥ እንደመዝናኛ ሊሰሩት ይፈልጉት የነበረና ካለ በዚህ ይዝናኑ። ቀድሞ 
ሊዝናኑበት ያስቡት የነበረ እና ጊዜ ያላገኙለት ነገር ምንድን ነው? አዲስ መêሐፍ ማንበብ፣ አዲስ ተከታታይ 
የቴሌቪዥን ፕሮግራም ማየት፣ የቦርድ ጌምስ መጫወት፣ ወዘተ። የሚያስደስትዎና የሚያዝናናዎትን ነገር 
በቀኑ ውስጥ ሊያደርጓቸው በሚያቅዷቸው ጉዳዮች ዝርዝር ውስጥ ይጨምሩ። 

• አንዳንድ ጊዜ ከሌሎች ተለይተው ለብቻዎ ለመሆን ዕቅድ ያድርጉ። ሁሉም የቤተሰብ አባላት 
ለብቻቸው የሚያሳልፉት ጊዜ መኖሩን ያረጋግጡ (ወይም ቤት ውስጥ ከልጆች ጋር ከሆኑ፣ በአነስተኛ 
የቤተሰብ ቡድን) 

 ንèህ አየር ያግኙ። ዕድለኛ ሆነው ከቤትዎ ጀርባ ክፍት ቦታ ወይም በረንዳ ካለዎት ወይም ደህንነቱ 
የተጠበቀ ወደ ውጭ የመውጫ ሥፍራ ካለዎት ይጠቀሙበት። ጊዜን በተፈጥሮ አካባቢ ማሳለፍ ለደህንነት 
አስፈላጊ ነው፤ ሆኖም እባክዎን ከቤት ውጭ ባሉ ጊዜ እራስዎን ከሌሎች ሰዎች ማራቅ ስላለብዎት ሁኔታ 
በአካባቢዎ የሚሰጡ የጤና መመሪያዎችና ምክሮችን መከታተል ይቀጥሉ። 



 
 

• በራስ ቤት ተገልሎ በመቆየት ወቅት ወይም በለይቶ ማቆያ ሥፍራ በመሆን ወቅት ሊያልቁብዎ 
የሚችሉ አስፈላጊ መጠቀሚያዎችን በርከት አድርገው ይያዙ። በተለይም ለመዘጋጀት ጊዜ ከሌለዎት 
አንዳንድ የሚፈልጓቸው ነገሮች (ለምሳሌ እንደ መድሃኒት ያሉ) ሊያልቁብዎ ይችላሉ። ቀደም ብለው ቤት 
መሆን በሚጀምሩበት ጊዜ ያሉዎትን መጠቀሚያዎች ይለዩ፤ ምን እንደሚያስፈልግዎ ማስታወሻ ይያዙ፤ እና 
እነዚህን ለማግኘት ዕቅድ ያውጡ። 

 ዜና በማዳመጥ እና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚያጠፉትን ጊዜ ይቀንሱ። በሽታው በፍጥነት 
እየተስፋፋ ስለመሆኑና ውጤታማ ሕክምና ስላለመኖሩ አጠንክረው የሚዘግቡ ዜናዎች በቀላሉ ጭንቀትን 
ያባብሳሉ።ረዘም ያለ ጊዜዎን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ማጥፋትም ተመሳሳይ ውጤት ነው የሚኖራቸው። 
ከ2-3 የሚደርሱ የታመኑና የሚያስተማምኑ የመረጃ ምንጮችን ይጠቀሙ። 

 ድጋፍ ለማግኘት ግንኙነት ያድርጉ። የድርጅትዎን የሠራተኞች እንክብካቤ ፕሮግራም፣ ሐኪምዎን እና 
ሌሎች ደጋፊ ባለሙያዎችን ያግኙ።   
  

 

    

 

 

 


