
Cách tự chăm sóc bản thân trong thời 
gian COVID-19 
Chúng tôi biết rằng các tình trạng y tế hiện có có thể làm tăng nguy cơ biến  
chứng do COVID-19. Quản lý bất kỳ vấn đề sức khỏe nào bạn gặp phải là điều 
quan trọng và ưu tiên các thói quen lành mạnh là yếu tố quyết định 
vì một tương lai thịnh vượng. 

Kiểm soát các vấn đề sức khỏe hiện tại của bạn 
Các tình trạng như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh phổi và suy giảm miễn dịch có thể làm cho 
COVID-19 tồi tệ hơn (thậm chí gây tử vong) cho những người sống với những tình trạng này. 
Hãy liên hệ với bác sĩ ngay bây giờ để lập kế hoạch kiểm soát sức khỏe của bạn. Một kế hoạch 
hoàn chỉnh nên bao gồm dinh dưỡng, tập thể dục, các loại thuốc cần thiết và các thói quen 
lành mạnh khác. Tuy nhiên, bạn không cần phải có một kế hoạch hoàn chỉnh để bắt đầu. Năm 
phút cho cơ thể và tâm trí của bạn có thể giúp bạn kiểm soát căng thẳng một cách lâu dài, 
ngay cả khi bạn thiếu thời gian và nguồn lực. denverpublichealth.org/SelfCareDuringCOVID

Hãy chăm sóc cơ thể của bạn 
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Cố gắng tập thể dục, chỉ cần vài phút mỗi ngày. Tập thể dục có thể có nhiều hình thức, bao 
gồm dắt chó đi dạo, nhảy theo vài điệu nhạc khi bạn làm việc nhà hoặc làm vườn. Nó giúp giảm 
căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và huyết áp cao. Nói chuyện với các nơi cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe của bạn về các bài tập thể dục phù hợp với sức khỏe và loại thể trạng của bạn. 

Hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn 
COVID-19 đang tấn công tất cả mọi người. Kiểm soát lo lắng bằng cách đi dạo, hít thở 
sâu, nói chuyện với người bạn tin tưởng. Nếu bạn không thể ngủ được hoặc luôn cảm 
thấy lo lắng hoặc buồn bã, hãy tìm đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên 
nghiệp. Kết nối xã hội rất quan trọng để cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh. Dành thời 
gian để trò chuyện với những người thân yêu và những người bạn quan tâm, mặc dù 
đang ở khoảng cách xa. 

THỊNH VƯỢNG 
trong cộng đồng 

Theo văn hóa, chúng ta không 
thường bàn về sức khỏe tinh 
thần nhưng sẽ là điều bình 
thường nếu bạn cảm thấy lo lắng 
khi bạn bị cô lập. Bạn có thể nhờ 
giúp đỡ.” - Người cha Denver của 
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