
 
 

English Farsi/ فارسی 

Long COVID: Low mood and 
depression 

If you're feeling distressed, in a state of despair, suicidal or in need 

of emotional support you can phone NHS 24 on 111. 

Being unwell can have an impact on your mental health. It’s not 

unusual to experience lower mood after being through a significant 

event such as coronavirus (COVID-19). It can take a while to 

process what you've been through and the impact this has had 

and may still be having on your life. If you haven't been able to do 

the activities you would usually do, this can have a big impact on 

your mood as well. 

 ووید مزمن: کم حوصلگی و افسردگیک

اگر حس می کنید پریشان حال هستید، در یک وضعیت ناامیدی یا خودکشی قرار گرفته اید، 

 زنگ بزنید.NHS 24ه ب 111یا نیاز به حمایتهای روحی دارید، می توانید با شماره 

بیماری، سالمت روانی شما را تحت تأثیر قرار می دهد. اینکه پس از گذراندن اتفاق مهمی 

(، کم حوصله تر شوید، امری غیرطبیعی نیست. 11-همچون ابتالی به ویروس کرونا )کووید

 ابررسی اینکه چه بر شما گذشته و چه تأثیری داشته و چه تأثیری هنوز هم بر زندگی شم

دارد، مدتی زمان می برد. اگر نمی توانستید کارهایی که معموالً انجام می دادید را انجام 

 دهید، این اتفاق تأثیر بزرگی بر روحیه شما می گذارد.

 



 
 

 

Symptoms of low mood and depression 

Signs and symptoms of low mood can include: 

 sadness 

 feeling anxious or panicky 

 worry 

 tiredness 

 low self-esteem 

 frustration 

 anger 

 feelings of hopelessness 

A low mood usually lifts after a few days or weeks. However, a low 

mood that doesn't go away can be a sign of depression. 

In addition to the symptoms above, depression can include: 

 low mood lasting 2 weeks or more 

 الئم کم حوصلگی و افسردگیع

 عالئم و نشانه های کم حوصلگی و افسردگی عبارتند از:

 غم و اندوه 

  اضطراب یا دستپاچگیحس 

 نگرانی 

 خستگی 

 اعتماد بنفس پایین 

 ناامیدی 

 عصبانیت 

 احساس پوچی 

کم حوصلگی معموالً پس از چند روز یا چند هفته رفع می شود. با اینحال، کم حوصلگی ای 

 .افسردگی استکه از بین نرود، نشانه ای از 

 افسردگی، عالوه بر عالئم باال، عبارتست از:

  هفته یا بیشتر 2کم حوصلگی با دوام 
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 not getting any enjoyment out of life 

 feeling hopeless 

 feeling tired or lacking energy 

 not being able to concentrate on everyday things, like 

reading the paper or watching television 

 comfort eating or losing your appetite 

 sleeping more than usual, or being unable to sleep 

 having suicidal thoughts or thoughts about harming yourself 

If negative feelings don't go away, are too much for you to cope 

with, or are stopping you from carrying on with your normal life, 

you may need to make some changes and get some extra 

support. 

If you experience depression symptoms most of the day, every 

day, for more than two weeks, you should visit your GP. 

Learn more about depression 

 لذت نبردن از هیچ چیزی از زندگی 

 احساس پوچی 

 احساس خستگی یا فقدان انرژی 

  عدم توانایی در تمرکز بر امورات روزمره، مثل خواندن روزنامه یا تماشای

 تلویزیون

 یا نداشتن اشتها بی تفاوت غذا خوردن 

 خواب بیش از حد معمول، یا عدم توانایی در به خواب رفتن 

  آسیب رساندن به خودیا افکاری در رابطه با   افکار خودکشیداشتن 

اگر احساسات منفی از بین نروند، یا آنقدر زیاد باشند که نتوان با آنها مقابله کرد، یا شما را 

از ادامه زندگی نرمال خود بازدارند، الزم است تغییراتی ایجاد نموده و کمکهای بیشتری 

 دریافت دارید.

اگر بیشتر اوقات روز، هر روز، یا بیش از دو هفته دچار عالئم افسردگی شدید، باید نزد 

PG .خود بروید 

 اطالعات بیشتر در باره افسردگی
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Managing low mood 

These are some things you can do to manage your mood. 

 نترل کم حوصلگیک

 اینها مواردی هستند که می توانید برای کنترل روحیه خود انجام دهید.

Look after yourself 

Simple lifestyle factors can have a big effect on mood. Try to: 

 stick to a routine 

 limit your alcohol intake 

 choose a well-balanced diet 

 do some exercise 

 get enough sleep 

Connect with others 

Reach out to family and friends and speak with them on the 

phone, or through video calls if you're unable to see them face to 

 راقبت از خودم

 فاکتورهای ساده سبک زندگی تأثیر زیادی بر روحیه شما خواهند داشت. سعی کنید:

 به یک روال عادی پایبند باشید 

 نوشیدن الکل را کم کنید 

 یک رژیم غذایی مناسب و متعادل انتخاب کنید 

 کمی ورزش کنید 

 خواب کافی داشته باشید 

 با دیگران در ارتباط باشید

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/your-mental-wellbeing/coronavirus-covid-19-your-mental-wellbeing#stay-connected-if-you-have-to-stay-home


 
 

 
face. If talking feels too much, try to stay in touch through 

messages instead. 

Take part in meaningful activities 

When people feel low, they sometimes don’t feel like doing their 

usual activities. You might also find that you can't do all the 

activities you used to do while you're recovering from coronavirus. 

Try to think about small, achievable activities you can complete 

every day that will give you a sense of enjoyment and 

accomplishment. 

Write a recovery diary 

Try writing down how your recovery is going and the achievements 

you've made along the way, both big and small. It can be helpful to 

look back on the positive progress you've made. 

It can also be helpful to write down any difficult thoughts and 

feelings you've been experiencing, in order to help you to ‘step 

back’ from them. 

  ویریتماسهای تصاگر خانواده و دوستان را نمی توانید رو در رو ببینید، با تلفن یا از طریق 

با آنها تماس گرفته و صحبت کنید. اگر حس می کنید گفتگوها خیلی زیادند، بجای آن، سعی 

 کنید از طریق ارسال پیامک در تماس باشید. 

 در فعالیتهای مهم شرکت کنید

را در انجام کارها  وقتی کسی حس می کند کم حوصله است، گاهی حس هر روزه خود

ندارد. همچنین متوجه می شوید با اینکه در حال بهبودی از ویروس کرونا هستید، نمی توانید 

 همه کارهایی که قبالً عادت به  انجام آنها داشتید، را انجام دهید.

سعی کنید به کارهای کوچک و قابل انجامی فکر کنید که بتوانید هر روز آنها را کامل کنید، 

 یی که حس لذت و توانایی به شما بدهند.کارها

 یک دفتر یادداشت از بهبودی خود تهیه کنید

سعی کنید بنویسید وضعیت بهبودی شما چطور پیش می رود  و در طول این مسیر به چه 

موفقیتهایی رسیده اید، چه بزرگ چه کوچک. این کار، برای مرور پیشرفتهای مثبتی که 

 داشته اید، مفید است.

ر، بهتر است افکار و احساسات خود از هر گونه مشکلی که با آن روبرو شده اید را همینطو

 بنویسید، چراکه با این کار می توانید از آنها دوری کنید.

 با خود مدارا کنید

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/your-mental-wellbeing/coronavirus-covid-19-your-mental-wellbeing#stay-connected-if-you-have-to-stay-home


 
 

 

Be kind to yourself 

Recovery takes time and it's important to let yourself rest and 

recover. This can feel difficult if any ongoing symptoms are 

‘hidden’. 

You might find that you're being very hard on yourself, and seeing 

yourself as 'lazy'. However, if you broke your leg, you wouldn't try 

to run a race straight away. It can be helpful to think about what 

you'd say to a close friend or family member if they were in your 

position. 

How to feel happier 

بهبودی زمان می برد و بسیار مهم است که به خود فرصت استراحت و بهبودی بدهید. اگر 

 مشکل می شود. عالئم موجود "پنهان" باشند، کار

ممکن است حس کنید به خود خیلی سخت می گیرید و خود را "تنبل" حس کنید. درحالیکه ، 

اگر پایتان بشکند، تالش نمی کنید بالفاصله در یک مسابقه دو شرکت کنید. فکر کردن به 

اینکه اگر  دوستان نزدیک و اعضای خانواده شما در موقعیت شما قرار داشتند به آنها چه 

 گفتید، ممکن است به شما کمک کند. می 

 چگونه حس شادتر داشتن

Depression self-help guide 

Work through our self-help guide for depression that uses 

cognitive behavioural therapy (CBT). 

 اهنمای خودآموز افسردگیر

همراه شوید، راهنمایی که در آن روش های رفتاردرمانی   راهنمای خودآموز افسردگیبا 

 ( بکار گرفته شده است.TBCشناختی )
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When to seek help 

If you're still feeling down after a couple of weeks, talk to your GP. 

It's especially important to seek help if: 

 you have symptoms of depression that aren't getting any 

better 

 your work, relationships with friends and family, or interests 

are affected by your mood 

If you are diagnosed with depression, your GP will discuss all of 

the available treatment options with you, including self-help, 

talking therapies and antidepressants. 

You may be able to access a computerised Cognitive Behavioural 

Therapy (CBT) course or be referred for further support, such as 

talking therapies. 

 مان درخواست کمکز

 خود مشورت کنید. PGاگر پس از دو هفته، هنوز حس می کنید حال بدی دارید، با 

 در موارد خاص زیر، بدنبال کمک باشید:

 اگر از افسردگی عالئمی دارید که هرگز بهتر نمی شوند 

  ،روابط با دوستان و خانواده، یا عالئق شما تحت تأثیر وضعیت روحی شما اگر کار

 قرار گرفته اند

کلیه گزینه های موجود درمان را برای شما  PGاگر در شما افسردگی تشخیص داده شود، 

 مطرح خواهد کرد، از جمله خودآموز، گفتار درمانی ها و ضد افسردگی ها.

کامپیوتری برای شما در  TBCیا   Tilavuvee BeBneviting CBeinehشاید دوره 

دسترس باشد یا برای کسب حمایتهای بیشتر به مراکزی همچون گفتاردرمانی ارجاع داده 

 شوید.



 
 

 

More help and information 

If you're feeling low and want to talk to someone, you can phone 

Breathing Space on 0800 83 85 87. 

The Breathing Space phoneline is available: 

 24 hours at weekends (6pm Friday to 6am Monday) 

 6pm to 2am on weekdays (Monday to Thursday) 

 مک و اطالعات بیشترک

اگر حس می کنید کم حوصله هستید و می خواهید با کسی صحبت کنید، می توانید از طریق 

 زنگ بزنید. BienuBval tenreبه  08 08 08 0000شماره 

 موجود است: BienuBval tenreفعالیت خط امداد 

 22 ( 6عصر جمعه تا  6ساعته در آخر هفته ها )صبح دوشنبه 

  ،صبح )دوشنبه تا پنجشنبه( 2عصر تا  6در طول هفته 

For more information in Farsi go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/farsi 

طفاً مراجعه کنید به برای کسب اطالعات بیشتر به زبان فارسی، ل

rrr.aBwvaniig.wriusuinawgnuviawsgnaltnlewshnniwv 
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