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 حفظ سالمتی جسمی در طی 

قرنطینه کووید ۱۹

RN, BSN ،توسط مارسیا مک ادوارد

مواردی که می تواند ســام�ت جســما�ن شــما را در طی قرنطینه ویروس کرونا – کووید ۱۹ حفظ کند.

ــم،  ــی روی ــه تختخــواب م ــ�ت ب ــه وق ــم ک ــا انتظــار داری ــه م ــب –  هم ــواب مناس  خ

پــس از بیــداری حــس خــو�ب داشــته باشــیم ویل گاهــی اوقــات تجربــه قابــل انتظــاری نداشــته 
احت خــوب شــبانه انــرژی مناســب را بــه مــا مــی بخشــد تــا روز جدیــد را بــه خــو�ب  ایــم. اســرت
ن  ن هورمونهــا را در بــدن تنظیــم مــی کنــد، از قبیــل ِلپتــ�ی آغــاز کنیــم. خــواب مناســب همچنــ�ی
ل  ، کــه در تمامــی روز بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا اشــتها و اولویــت هــای خــود را کنــرت ن و گرلــ�ی
ونیــی را یــک ســاعت قبــل از خــواب از خــود  کنیــد. بــرای خــواب مناســب، تمامــی لــوازم الکرت
 ، ن دور کنیــد. کاری انجــام دهیــد کــه باعــث تمــدد اعصــاب بشــود )از قبیــل حمــام، نوشــ�ت
ــگاه  ــه خــدا بســپارید. آن ــل از دراز کشــیدن ب ــدن ...( و تمامــی نگــرا�ن هــای خــود را قب خوان
وم، زیــرا  مــی توانیــم کلمــات داود پادشــاه را بازگــو کنیــم، »بــا آرامــش خیــال بــه خــواب مــری

تــو ای خداونــد، تنهــا تــو، مــرا در امنیــت نــگاه میــداری«.

ــد –  ــاب کنی ی�ن جــات اجتن ــوع شــری ــات – از خــوردن هــر ن ــیرینی ج ــاب از ش اجتن

 بــه رساغ غذاهــا�ی می 
گ

وقــ�ت کــه حــس مــی کنیــم کــه کســل شــده یــا عصــ�ب شــده ایــم، بــه ســاد�
ن سیســتم ایمــ�ن  رویــم کــه خوشــمزه و ســهل الوصــول هســتند. بــا ایــن حــال، بــه منظــور داشــ�ت
ن کنیــم! شــکر ســفید کــه تصفیــه  قــوی بایــد از شــکر تصفیــه شــده کــه همچــون بــا هســتند پرهــری
شــده اســت توانــا�ی جنــگ گلبولهــای ســفید خــون را کاهــش داده و ایــن حالــت مــی توانــد بــرای 
روزهــا ادامــه داشــته باشــد. شــکر اعتیــاد آور اســت و بــا خــوردن آن بیشــرت و بیشــرت آنــرا طلــب 
ن ســبب عــدم تعــادل هورمــو�ن و نوســانات احســایس مــی  ن نــری مــی کنیــم. قنــد خــون بــاال یــا پائــ�ی
ین هســتند ســودمند مــی باشــند، از قبیــل خرمــا،  شــود. ویل مــواد غــذا�ی کــه بطــور طبیعــی شــری
ــات ســالم را  ه. ترکیب ــا خشــک(، مقــدار کمــی عســل، مــاس، اســتویا، غــری ــازه ی ــوه جــات )ت می
 درســت کنیــد: ۴ عــدد مــوز، 

گ
آزمایــش و تجربــه کنیــد! بســت�ن میــوه ای زیــر را مــی توانیــد بســاد�

، یــک فنجــان )۱۲۸  ۲ قاشــق چایخــوری )۲۸ گــرم( کــره دانــه ای از گــردو یــا بــادام یــا بــادام زمیــ�ن
 ورقــه شــده، نیــم قاشــق چایخــوری )۵ گــرم( وانیــل.

گ
گــرم( تــوت فرنــی

ن  ن  دی D کــه بــه عنــوان »ویتامــ�ی از نــور خورشــید بهــره بربیــد – ویتامــ�ی

ــا�ت مــی باشــد. تنهــا بیســت دقیقــه  ــرای ســام�ت کیل جســم حی خورشــید« مشــهور اســت و ب
ن دی مــورد نیــاز را ایجــاد نمایــد،  نــور خورشــید در روز بــرای بــدن کا�ن خواهــد بــود تــا ویتامــ�ی
ون مانــدن در هــوای آزاد مــورد  ی بــرای بــری حــ�ت در روز ابــری، گرچــه ممکــن اســت زمــان بیشــرت
ن دی عملکــرد مغــز را بهبــود بخشــیده، فشــار خــون را کــم نمــوده و بــدن را  نیــاز باشــد. ویتامــ�ی
ی هــا و ویــروس هــا را مــی کشــد. هوادهــی  در مقابــل التهــاب مصــون مــی کنــد و حــ�ت باکــرت
خانــه و نــور آفتــاب مــی توانــد ســام�ت محیــط خانــه شــما را افزایــش داده  و خلــق و خــوی شــما 
یــد، ویل مراقــب باشــید کــه در خــال  همزمــان بهــرت مــی شــود! )از خورشــید بهــره و لــذت برب

ســاعت هــای ۱۰ صبــح تــا ۴ بعــد از ظهــر پوســت خــود را نســوزانید!(
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ــن  ــت ای ــن اس ــد – ممک ــگاه داری ــود را دور ن ــن« خ ــاری نشس از »بی

عبــارت را شــنیده باشــید کــه اشــاره بــه گذرانــدن ۸ ســاعت یــا بیشــرت در طــی روز در خانــه دارد. 
ی رخ مــی دهــد خصوصــاً اگــر خــود را کاماً مشــغول  ن ن چــری وقــ�ت در خانــه محبــوس باشــید چنــ�ی
ن بــه همــان بــدی ســیگار کشــیدن اســت کــه ســبب  یــک کتــاب یــا صفحــه کامپیوتــر کنیــم. نشســ�ت
افزایــش دیابــت، بیمــاری قلــب، برخــی از رسطانهــا و مــرگ و مــری مــی شــود. بــرای اجتنــاب از 
ایــن مشــکل، اهمیــت دارد تــا هــر یــک ســاعت یکبــار حرکــت کنیــد و راه برویــد و حــد اقــل ۲۵۰ 

قــدم برداریــد. ایــن کار فقــط ســه دقیقــه بــه طــول خواهــد انجامیــد!

ــاز دارد.  ــت نی ــه فعالی ــام�ت کیل ب ــرای س ــدن ب ــگاه، ب ــای گاه و بی ــش از حرکته ورزش – بی

وع نوعــی تمریــن و ورزش مــی باشــد کــه آنــرا دوســت داریــد، و ســاده و لذتبخش  یــن راه، رسش بهرت
باشــد، و برنامــه ریــزی کنیــد تــا هــر روز آنــرا انجــام بدهیــد. ایــن تمرینهــا بایــد بگونــه ای باشــد 
بــان قلــب شــما افزایــش یابــد ویل همچنــان بتوانیــد در هنــگام ورزش حــرف بزنیــد. راه  تــا �ن
ن در خانــه را در مــد نظــر قــرار دهیــد )کــه ایــن روزهــا بــاب شــده اســت!( یــا اســتفاده از  رفــ�ت

آپلیکیشــن زیــر: 
7 Minute Workout

کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا دوازده تمریــن را انجــام دهیــد کــه فقــط در حــدود هفــت دقیقــه 
ــل از  ــد، قب ــوع برنامــه ورزیسش جدی ــد هــر ن ــم! )مانن وع کنی ــد رسش ــه طــول مــی انجامــد. بیائی ب

وع بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد( رسش

یجات در رنگهــا و در  ن ــوه جــات و ســرب ــد – هــر چــه می ــگ بخوری ــای رنگارن غذاه

ی بــرای تعذیــه و جــذب آنــ�ت اکســیدان خواهــد بــود، کــه بــه  ِ بهــرت تنــوع باشــد، رژیــم غــذا�ی
یــن حالــت عمــل کنــد. هــر ســلول در بــدن  سیســتم ایمــ�ن بــدن مــا کمــک مــی کنــد تــا در بهرت
ن معــده و روده را  ــری ــرب ن ــر آن فی ــد و مضــاف ب ــا بطــور مناســب کار کن ــاز دارد ت ــه نی ــه تغذی ب
ــا حــس خــو�ب داشــته  ــی شــود ت ــگاه خواهــد داشــت! معــده و روده ســالم باعــث م ســالم ن
ن در روز بهــرت خواهــد بــود. بــرای مثــال وقــ�ت بــرای خریــد بــه مغــازه  باشــیم و عملکــرد بــدن نــری
ــازه ای را در زنبیــل  یجات ت ن ــا ســرب ــوه هــا ی ــا می ــد ت ــر اســاس رنــگ ســعی کنی ــد، ب ای مــی روی
ی، غــذای ســالمی را آزمایــش کنیــد، و بــا  ن خــود بگذاریــد و بــا مخلوطــی از خمــوس و یــک ســرب
یجات  ن آرد ســبوس دار یــا غــات کامــل بیســکوئیت درســت کنیــد و مخلوطــی از میــوه هــا و ســرب

را بــا هــم در مخلــوط کــن ریختــه و یــک اســمو�ت تــازه را امتحــان کنیــد!

ــواد غــذا�ی  ــه م ــس از اینک ــد – پ ــز کنی ــامل پرهی ــای ناس ــوردن غذاه از خ

ی کــه  ن ــد. هــر چــری ــا�ت نمــی مان ن ارزشــمندی ب ــرب از آنهــا جــدا شــود، اغلــب چــری فــرآوری و فی
ــواد مغــذی  ــا م ــه ب ــیل نباشــد ک ــذای کام ــن اســت غ بطــور ماشــی�ن درســت شــده باشــد ممک
ــای  ه ه ــری ــا از ذخ ــای م ــم ه ــتیم، جس ــار هس ــت فش ــ�ت تح ــد. وق ــراه باش ــدادادی آن هم خ
ه ســازی مجــدد بــا غذاهــای  آنــ�ت اکســیدان هــا اســتفاده مــی کنــد و بــدن بــه پُرســازی و ذخــری
کامــل و واقعــی نیــاز دارد. عــادت هــای غــذا�ی خــود را بــا غــات و حبوبــات کامــل، دانــه هــای 
ــال از مخلوطــی از  ــرای مث ــد. ب ــزی کنی ــه ری یجات برنام ن ــا و ســرب ــوه ه ــا، می ــه ه ، تخم ــ�ن روغ
ی،  ن یجات )ســرب ن ن هــای گیاهــی )حبوبــات، توفــو، نخــود ...(، ســرب حبوبــات پختــه شــده، پروتئــ�ی
ه ...( و چاشــ�ن کــه بــه آن غــذا هــا را بخــورد،  یجا�ت کــه مــورد عاقــه هســتند، غــری ن هویــج، ســرب
ــودر  ــک عــدد، دو قاشــق چایخــوری پ ــل ســس ارده )یــک چهــارم فنجــان ارده، لیمــو ی از قبی
ــرا روان کنــد( اســتفاده کنیــد.  ــد آن ــه انــدازه ای کــه دوســت داری ــا ب ، مقــداری نمــک، و آب ت ســری


