COVID-19 મહામારી દરમ્યાન

કમમચારીઓ માટે માનસિક સ્વાસ્્ય અને
સુખાકારી િહાય

માનસિક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારી મહત્વપ ૂર્મ છે . આપણુ ું માનસિક સ્વાસ્્ય આપર્ા દરે કનો એક ભાગ છે .
COVID-19 મહામારી અને બીજા પડકારોને પરરર્ામે ઘર્ા લોકો નીચે પ્રકારની લાગર્ીઓ અનુભવી રહ્યા છે :

•
•
•
•

•
•

સનરાધાર
મુઝ
ું વર્
હતાશા
ચચિંતાતુર
સનરુ ત્િાહી
િતત બદલાતી પરરસ્સ્િસત સવષે ચચિંસતત અને પરરસ્સ્િસત િામાન્ય િાય તેવી ઇચ્છા

મોટાભાગના લોકો માટે COVID-19એ, હાલની આપર્ી જીવવાની અને કામ કરવાની પદ્ધસત બદલી નાુંખી છે .
આપર્ા અનુભવો જુ દા હોવાના ઘર્ા કારર્ો છે , જેમાું તમે ક્ાું રહો છો અને તમારા કામના પ્રકારનો િમાવેશ
િાય છે . કેટલાક લોકો માટે તેનો અિમ, કામના સ્િળિી દૂ ર રહીને કામ કરવાનો, કામના સ્િળે સુરચિત રહેવા
અિવા સનયુંત્રર્ોની િાિે કામ અને િારિુંભાળની જવાબદારીઓ પ ૂરી કરવા માટે નવા માગો શીખવાનો છે .
તમારી ઉંમર કે િુંજોગો ગમે તે હોય, પર્ તમે તમારા માનસિક સ્વાસ્્યનુું ધ્યાન રાખો અને કઇ િહાય
ઉપલબ્ધ છે તે જાર્ો, તે આવશ્યક છે . નવી નોકરી શોધવા અિવા અભ્યાિ અિવા તાલીમ શરૂ કરવા માટે
પર્ મદદની જરૂર પડી શકે છે .
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કાયમસ્િળે પાછા ફરવુું
અમુક લોકોને દૂ રિી કામ કરવામાું મજા આવી હોય, તેમને ભૌસતક કાયમસ્િળ પર પાછા ફરવામાું ચચિંતા િઇ શકે છે .
બીજા લોકોને િહકમમચારીઓ િાિેની રૂબરૂ વાતચીતની ખોટ િાલતી હોય તેઓ પાછા ફરવા માટે ઉતાવળા છે .
તમારો દૃ ષ્ટટકોર્ ગમે તે હોય, આપર્ે બધાએ એ જાર્વુ ું જરૂરી છે કે, આપર્ા નોકરીદાતા કાયમસ્િળને COVID19િી કેવી રીતે સુરચિત બનાવી રહ્યા છે અને કમમચારીઓએ કયા વ્યસ્તતગત વતમનને અનુિરવાની જરૂર છે . જો
જરૂર હોય તો, તમારા કાયમસ્િળમાું COVIDSafe યોજના હોય શકે છે અને તમે, તમારા નોકરીદાતાને તેની યોજના
સવષે પ ૂછી શકો છો.
કેટલાક લોકોને COVID-19નો ચેપ લાગે તો, વધુ ગુંભીર બીમારી િવાનુું તેમનુું જોખમ વધી શકે છે . જો તમને

કોઇ તબીબી બીમારી હોય કે જેને લીધે તમને જોખમ વધુ છે તેવ ુ ું તમને લાગતુું હોય તો, કાયમસ્િળે પાછા ફરવા
બાબતમાું તમારા દાતતર જોડે વાત કરો. તમારે તમારા નોકરીદાતા િાિે પર્ વાત કરવી જોઇએ કારર્ કે , તમારા
માટે કાયમસ્િળે પાછા ફરવુ ું સુરચિત છે કે કે મ તેન ુું મુલયાુંકન કરતી વખતે, તેમર્ે તમારી આરોગ્ય સ્સ્િસત ધ્યાનમાું
લેવી પડશે.
નોકરીદાતાઓએ:

• COVID-19ને ફેલાતો અટકાવવા માટે તેઓ શુ ું પગલાું લેવા માુંગે છે તે અંગે, કામદારો િાિે ચચામ કરવી જોઇએ
• લોકોને એકબીજાિી દૂ ર રાખવા મેજ-ખુરશીઓની પુન:ગોઠવર્ી જેવા પગલાું લેવા અિવા કાયમસ્િળે જે તે િમયે
લોકોની િુંખ્યા મયામરદત કરવા માટેના પગલાુંનો અમલ કરવો જોઇએ

• કામદારોને િારી સ્વચ્છતા જાળવવા યાદ કરાવવુ ું અને સ્વચ્છતાની સુસવધાઓ
પ ૂરી પાડવી

• જ્યારે બીમાર હોય ત્યારે કામદારોને ઘરે રહેવા કહેવ ુ ું જોઇએ
• કાયમસ્િળની સનયસમત અને િુંપ ૂર્મ િફાઇ કરાવવી જોઇએ
• જો કાયમસ્િળે COVID-19 િાય તો તેઓ શુ ું કરશે
તેની યોજના બનાવવી જોઇએ.

કામ પર જવા માટે જાહેર પરરવહનનો
ઉપયોગ કરવો
દરે કે બીજાિી દોઢ મીટર દૂ ર રહેવાનુું ચાલુ રાખવુ ું જોઇએ. જો તમે જે બિ/ટ્રેન િેવાની રાહ જોઇ રહ્યા છો તેમાું ભીડ હોય

તો, શક્ હોય તો ત્યાર પછીની િેવા લો. જો આ િમસ્યા દરરોજ રહેશે તેવ ુ ું લાગતુું હોય તો, તમારા નોકરીદાતા િાિે
સવકલપોની ચચામ કરો, જેમ કે ઘરે િી કામ કરવુ ું અિવા વહેલ ુું કે મોડુ ું કામ શરૂ કરવુ.ું

જ્યાું COVID-19નુું િામુદાસયક પ્રિરર્ ઓછું હોય ત્યાું જો તમે સ્વસ્િ હો તો, બહાર નીકળતા માસ્ક પહેરવાની ભલામર્
કરવામાું આવતી નિી.
જ્યાું િમુદાસયક પ્રિરર્ વધુ હોય ત્યાું તમે માસ્ક પહેરવાનુું પિુંદ કરી શકો છો અિવા જાહેર સ્વાસ્્ય અસધકારી તમને
માસ્ક પહેરવાનુું કહી શકે છે . જો શારીરરક અંતર જાળવવુ ું મુશ્કે લ હોય, જેમકે જાહેર પરરવહન િેવાઓમાું, તો તમારા
ચહેરાને માસ્કિી ઢાુંકવાિી િોડુ ું વધારાનુું રિર્ મળી શકે છે . વધુ મારહતીઓ માટે, આરોગ્ય ખાતાના માસ્કના વેબપેજની
મુલાકાત લેશો http://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-toprotect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/masks. કાયમસ્િળ પર માસ્કના ઉપયોગ સવષયમાું મારહતી
માટે િેફ વકમ ઓસ્ટ્રેચલયાની વેબિાઇટ પર જશો www.safeworkaustralia.gov.au .
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સુરચિત રહેવા માટે કમમચારીઓએ લેવાના પગલાું
દરે ક વ્યસ્તતએ, પછી તે કામ પર હોય કે જાહેરમાું, COVIDSafe રહેવ ુ ું જોઇએ:
• િારી સ્વચ્છતા જાળવવી

•

જ્યાું પર્ શક્ હોય, અન્ય લોકોિી દોઢ મીટર દૂ ર રહેવ ુ ું

•

બીમાર હોય તો, ઘરે રહેવ ુ ું

•

શરદી કે િળે ખમના લિર્ો જર્ાય તો, તપાિ કરાવવી.

જ્યારે બીમાર િાવ ત્યારે તપાિ કરાવવાિી જાહેર આરોગ્ય અસધકારીઓ વાયરિને ઝડપિી શોધી શકે છે અને ફેલાવાને
અટકાવવા માટે કામ કરી શકે છે .
જો તમારી પાિે COVIDSafe એપ હોય તો, જો તમે COVID-19 િયો હોય તેવા કોઇના નજીકના િુંપકમ માું આવ્યા હોવ
તો, જાહેર આરોગ્ય અસધકારીને ઝડપિી તમારો િુંપકમ કરવામાું મદદ કરે છે . આનાિી તમને, તમારા િમુદાયમાું વાયરિ
ફેલાવવાના જોખમને મયામરદત કરવાની િલાહ મેળવવામાું મદદ િશે.

તમારા માનસિક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીનુ ું ધ્યાન રાખવુું
તમારા માસનિક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીનુું ધ્યાન રાખવુ ું એ કાયમસ્િળે તમારી શારીરરક િલામતી જેટલુું જ મહત્વનુું છે .
આપર્ે બધા જ અગાઉ ક્ારે ય ન કર્ુું હોય તેવી રીતની સ્સ્િસતસ્િાપકતા કેળવવા, નવા કૌશલયો સવતિાવવાનો પ્રયાિ
કરી રહ્યા છીએ. જો તમે ચચિંસતત હો તો, મદદ માુંગવી ફતત ઉચચત જ નરહિં પર્ આવશ્યક છે . સવસવધ પડકારોનો િામનો
કરી રહેલા લોકો માટે પુટકળ િહાય ઉપલબ્ધ છે અને તમે આ ચોપસનયાના િહાય સવભાગમાું તેની યાદી જોઇ શકો છો.
માનસિક બીમારી િાિે જીવતા લોકો માટે મદદ મેળવતા રહેવ ુ ું જરૂરી છે . િમય જતાું િારવાર અને િુંભાળ બદલાય શકે
છે , તેિી તમારા િહાયકતામઓ િાિે જોડાયેલા રહેવા માટે ફોન અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરો.

કાયમસ્િળે િુંદેશાવ્યવહાર
ઘર્ી બધી વસ્તુઓ ઝડપિી બદલાય રહી છે , ત્યારે તમારા મેનેજર
અને તમારી ટીમ િાિે વાતચીત કરતા રહેવ ુ ું જરૂરી છે . કામ પર

પાછા ફરવા અિવા કામ સવષે જ ચચિંતા હોય તો તે જર્ાવો અને તે
લાગર્ી પ્રત્યે પ્રામાચર્ક રહો. આનાિી તમને મુદ્દાઓનુું િમાધાન
કરવામાું, િુંઘષમ ઘટાડવા અને ફેરફારોને અનુકૂળ િવામાું મદદ
મળશે.

કાયમસ્િળમાું ફેરફાર
પરરવતમન અસ્વસ્િ કરનારુું અને અસનસિત હોય શકે છે . જ્યારે તમે અને તમારી ટીમ કામ કરવાની નવી રીતોને અને
કાયમસ્િળને અનુકૂળ િઇ રહ્યા છો ત્યારે , અિમત ૂલન અનુભવવુ ું ઉચચત છે તે તમારી જાતને યાદ કરાવતાું રહો. જેવો
રદવિ આવે તેવો પ્રસતભાવ આપતાું રહો અને પરરવતમનનો િામનો કરવાની આપર્ી જુ દી-જુ દી રીતોને ધ્યાનમાું રાખો.
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સનત્યક્રમ મદદ કરે છે
નવો સનત્યક્રમ બનાવવાિી તમને કાયમસ્િળે પાછા ફરવામાું મદદ મળી શકે છે અિવા નવા COVIDSafe પદ્ધસતઓ
અપનાવતા શીખો. આ નવી શરૂઆત, તમારા નવા સનત્યક્રમનુું સનમામર્ કરવા સવષયક સવચારવાની એક તક છે . તેમાું
િુંદેશાવ્યવહારની નવી રીતોનો ઉપયોગ અને કિરત, ધ્યાન અિવા વાુંચન જેવી પ્રવ ૃસિઓનો િમાવેશ િઇ શકે છે .

તમારા માટે િમય કાઢો
અદ્યતન મારહતી, ફેરફારો અને પ્રાિસમકતાઓિી જાર્કાર રહેવામાું િાક લાગી શકે
છે . આ વધારાના ભારને સનયુંસત્રત કરવા માટે તમે ઊંઘ, કિરત, અને નવચેતનાિી
િજ્જ િવા માટે િમય રાખો મહત્વપ ૂર્મ છે .

મદદ મેળવો
જો તમે ચચિંતાની લાગર્ી અનુભવતાું હોવ તો, તેને મનમાું ભરી રાખવા કરતાું તેમાુંિી બહાર નીકળવા િહાય
મેળવવાિી િામાન્ય િવામાું ઝડપિી મદદ િશે. તે ભલે પરરવારજનો અને સમત્રો અિવા વ્યાવિાસયક મદદ દ્વારા હોય,
પરું ત ુ િમયાુંતરે આપર્ને બધાને િાિ િહકાર અને િલાહની જરૂર પડે જ છે .

િુંપકો
નોકરીદાતાઓ અને કમમચારીઓ માટે મારહતી
સેઇફ વર્ક ઓસ્ટ્રેલિયા: કાયમસ્િળને સુરચિત બનાવવામાું મદદ માટે નોકરીદાતાઓ અને
કમમચારીઓ માટે મારહતી, િુંિાધનો અને ટૂલ રકટ્િ. www.safeworkaustralia.gov.au

૨૪/૭ િલાહ અને ટેકો આપતી િેવાઓ
હેડ ટુ હેલ્થ: ઓસ્ટ્રેચલયાની િરકારનુું રડજજટલ માનસિક સ્વાસ્્ય ગેઇટવે, સન:શ ૂલક અને ઓછા ખચમવાળા ફોન અને
ઓનલાઇન માનસિક સ્વાસ્્ય િેવાઓ િાિે સવસવધ મારહતી, િલાહ અને ચલિંક પ ૂરી પાડે છે .
www.headtohealth.gov.au
લિયોન્ડ બ્લલ્યુ: કોરોનાવાયરિ મેન્ટલ હેલિ વેલનેિ િપોટમ િસવિ િ સવસવધ માનસિક સ્વાસ્્ય િમસ્યાઓમાું ટેકો પ ૂરો પાડે
છે અને તે ફોન અિવા ઓનલાઇન ચેટ અિવા ઇમેલ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે .
૧૮૦૦ ૫૧૨ ૩૪૮ | https://coronavirus.beyondblue.org.au/
િાઇફ િાઇન ઓસ્ટ્રેલિયા: કટોકટી િહાય િેવા કે જે, પરરસ્સ્િસતનો િામનો કરવામાું અિવા સુરચિત રહેવામાું મુશ્કેલી
અનુભવી રહેલા લોકોને, કોઇ પર્ િમયે ટૂુંકા ગાળાનો ટેકો પ ૂરો પાડે છે . ૧૩ ૧૧ ૧૪ | www.lifeline.org.au
કર્ડ્સ હેલ્પિાઇન: ૫િી ૨૫ વષમના ર્ુવાનો માટે સન:શ ૂલક, અંગત અને ગોપનીય કાઉન્િેચલિંગ િેવા.
૧૮૦૦ ૫૫ ૧૮૦૦ | www.kidshelpline.com.au
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સ્ટ્યુસાઇડ ર્ોિ-િેર્ સર્વિસ: આત્મહત્યાનો સવચાર કરનાર, જાતીતા દ્વારા કરવામાું આવેલ આત્મહત્યાના આઘાતને જીરવી
રહેલ અિવા આત્મહત્યાનો સવચાર ધરાવતાની જોડે રહેનાર માટે સ્ર્ુિાઇડ કોલ-બેક િસવિિ ઉપલબ્ધ છે . ૧૩૦૦ ૬૫૯
૪૬૭ | www.suicidecallbackservice.org.au
મેન્સિાઇન ઓસ્ટ્રેલિયા: પુરુષો માટે ટેચલફોન અને ઓનલાઇન કાઉન્િેચલિંગ િેવા.
૧૩૦૦ ૭૮ ૯૯ ૭૮ | www.mensline.org.au
ઓપન આર્મસક: સનવ ૃિ િૈસનકો અને કુ ટુુંબો માટે કાઉન્િેચલિંગ: વતમમાન િેવા આપતા િશસ્ત્ર દળોના કમમચારીઓ, સનવ ૃિ
િૈસનકો અને તેમના પરરવારોને સન:શ ૂલક અને ગોપનીય કાઉન્િેચલિંગ, જૂિ િારવાર કાયમક્રમો અને િમુદાય અને િમકિ
નેટવકમ પ્રદાન કરે છે . ૧૮૦૦ ૦૧૧ ૦૪૬ | www.openarms.gov.au

રૂબરૂ ટેકો
તમારા જનરિ પ્રેક્ટિશનર

જો તમે અિવા તમારા કુ ટુુંબીજનો િતત ચચિંતામાું રહેતા હોવ તો, તમારા સ્િાસનક જનરલ પ્રેષ્તટશનરને વાત કરશો,
તેઓ માનસિક સ્વાસ્્ય અને અન્ય સ્વાસ્્ય િેવાઓ સુધી પહોંચવાનો માગમ છે .
www.healthdirect.gov.au/australian-health-services

ર્ાઉન્સેિસક
ઓસ્ટ્રેચલયન િાયકોલોજીકલ િોિાયટી, ટેચલહેલિ મારફતે તમારા સવસ્તારના મનોવૈજ્ઞાસનક િાિે જોડાવા માટે તેમને
શોધવાનુું એક િરળ િાધન પ ૂરુું પાડે છે . મેડીકેર ધરાવતા ઓસ્ટ્રેચલયનો કોરોનાવાયરિના ફેલાવા દરમ્યાન ટેચલહેલિ
પરામશમનો ઉપયોગ કરી શકે છે . તમારી જરૂરરયાતોને અનુકૂળ શોધવા માટે: www.psychology.org.au/Find-aPsychologist અરહિં જશો.

હેડસ્ટ્પેસ
હેડસ્પેિ ૧૨િી ૨૫ વષમની ઉંમરના ર્ુવાનો, તેમના પરરવારજનો અને સમત્રોને સન:શ ૂલક અિવા ઓછા ખચમની િેવાઓ
પ ૂરી પાડે છે . હેડસ્પેિ ચાર મુખ્ય િેત્રોમાું િુંપ ૂર્મ િુંભાળ પ ૂરી પાડે છે – માનસિક સ્વાસ્્ય, િુંબસું ધત શારીરરક સ્વાસ્્ય,
દારુ અને અન્ય નશીલા દ્રવ્યોનો ઉપયોગ અને િામાજજક અને વ્યાવિાસયક િહાય. હેડસ્પેિ વેબિાઇટ પર હેડસ્પેિ
સ્િળોનો નકશો ઉપલબ્ધ છે . www.headspace.org.au

ઓસ્ટ્રેલિયન ઇન્ડીજીનસ મેન્િોકરિંગ એટસપીરીયન્સ (એઆઇએમઇ)
એઆઇએમઇ એક કલપના અભ્યાિક્રમ અને માગમદશમન કાયમક્રમ છે , જેનો ઉદ્દે શ ર્ુવાન એબોરરજીનલ અને ટોરસ્ સ્ટ્રેટ
આઇલેન્ડર લોકોને સશિર્માું વ્યસ્ત રાખવાનો અને તેમની આકાુંિાઓ વધારવાનો છે .
એઆઇએમઇ ર્ુસનવસિિટીના સવદ્યાિીઓ અને િામુદાસયક રાજદૂ તોને ૩૩ સ્િળોએ તેમજ ઓનલાઇન અને ૨૫૦
શાળાઓ િાિે ભાગીદારી મારફતે માગમદશમન, ટયુશન િત્રો, વકમ શોપ અને સ્િાસપત અભ્યાિક્રમ મારફતે (પોતાને મળે લ
િલાહ-માગમદશમન-િહાયને) પાછી વાળવા માટે એક વ્યવસ્િા પ ૂરી પાડે છે . https://aimementoring.com/

પોલિકિવ પાિક નશીપ પ્રોગ્રામ
આ કાયમક્રમ ઓરટઝમ ધરાવતા સવદ્યાિીઓના શૈિચર્ક પરરર્ામો સુધારવા માટે, શાળાઓ અને વાલીઓ અને
િુંભાળકતામઓ વચ્ચે ભાગીદારીનુું સનમામર્ કરે છે . તે વકમ શોપ અને ઓનલાઇન િુંિાધનો મારફતે અદ્યતન, અનુરૂપ અને
પુરાવા આધારરત મારહતી પ ૂરી પાડે છે . www.positivepartnerships.com.au/
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ઓનલાઇન િુંિાધનો
સ્ટ્ટુડન્િ વેિલિઇંગ હિ

સ્ટુ ડન્ટ વેલચબઇંગ હબ સશિર્સવદો, વાલીઓ અને સવદ્યાિીઓ માટે ઉંમર મુજબ અને અનુકૂળ ઓનલાઇન મારહતી પ ૂરી
પાડે છે . તમે બાળકો અને ર્ુવાનોમાું ચચિંતા અને હતાશાનુું જોખમ ઘટાડવા માટે િાદી ભાષામાું વ્યવહારુ , પુરાવા
આધારરત વ્ર્ુહરચનાઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. www.studentwellbeinghub.edu.au

રીચઆઉિ
રીચઆઉટ ૨૫િી ઓછી ઉંમરના લોકોને મુશ્કેલ િમયમાું રોજજિંદા જીવનનાું પ્રશ્નોમાું મદદ કરે છે . વેબિાઇટ પર મારહતી
િુંિાધનો અને સ્વિહાયનાું િાધનો છે , જેિી ર્ુવાનો તેમના માનસિક સ્વાસ્્યને િમજવા અને તેન ુું વ્યવસ્િાપન કરવા
માટે વ્યવહારુ પગલાું લઇ શકે. વેબિાઇટ પર ર્ુવાનોને અન્ય લોકો િાિે વાત કરવા અને તેઓ જેમાુંિી પિાર િઇ
રહ્યા હોય તેવા અનુભવોની ચચામ કરવા માટે સુરચિત, િહાયક અને અનામી જગ્યાનો પર્ િમાવેશ િાય છે .
www.au.reachout.com

િેન (િીઇએન)-ધ એસેન્શીયિ નેિવર્ક
આરોગ્ય, વ ૃદ્ધ િુંભાળ અને સવકલાુંગ િેવાઓમાું કામ કરતાું આરોગ્ય વ્યાવિાસયકોને જીવન િુંચાલન અને COVID-19
દરમ્યાન કામ કરવામાું ટેકો આપતી એપ્લલકે શન છે .
Download the app for Apple | Download the app for Android

કારરકદી િહાય અને મારહતી
નેશનિ ર્ેકરયર ઇન્સન્સ્ટ્િિય ૂિ
શાળા પછીના સવકલપો બાબતમાું ર્ુવાનો માટે www.nci.dese.gov.au પર ટેકો ઉપલબ્ધ છે

ર્ોસક ર્સર્ર
www.courseseeker.edu.au પર હજારો ઓનલાઇન અને કે મ્પિ આધારરત અભ્યાિક્રમો સવશેની મારહતી સુિગ
ું ત
અને તુલનાત્મક રીતે પ ૂરી પાડવામાું આવે છે .

ર્ેકરઅર પ્િાર્નિંગ
www.myfuture.edu.au પર કારરકદી આયોજન, કારરકદી માગો અને કાયમ િુંક્રમર્ો સવષે સનટપિ મારહતી ઉપલબ્ધ છે .

ર્ેકરઅર મેન્િોકરિંગ
૧૫િી ૨૫વષમની ઉંમરના ર્ુવાનોને કારરકદીનુું આયોજન કરવા, રોજગારી શોધવા અિવા વધુ અભ્યાિ માટે કામ
કરવા માટે હેડસ્પેિ રડજજટલ વકમ એન્ડ સ્ટડી પ્રોગ્રામ એન્ડ કેરરયર મેન્ટોરરિંગ પ્રોગ્રામ સવષે
https://headspace.org.au/our-services/digital-work-and-study-service/ પર મારહતી ઉપલબ્ધ છે .
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