
Ö V E R L E V N A D S G U I D E 
E G E N V Å R D  U N D E R  I S O L E R I N G E N  

Vi har förberett det här dokumentet som ett sätt att älska och 
stödja alla som antingen valt att själva isolera sig eller befinner sig 

i ofrivillig karantän. Vi ber att du de närmaste veckorna får uppleva Guds närhet, 
kreativitet och fördjupad gemenskap 

i ditt närområde. 
 

C H E C K L I S T A  D Ä R H E M M A 
 

• MAT 
 
- Kolla in livsmedelsbutiker och apotek som levererar till din dörr. Observera 

att det kan vara en längre leveranstid än vanligt. 
- Behöver du hjälp? Du behöver inte göra det här ensam. Skicka ut några 

meddelanden, fråga några olika människor, ring din lokala församling! När 
du visar din granne att du behöver hjälp öppnar du också dörren för dem 
att vända sig till dig när de själva har behov. 

 
• MILJÖ 

 
- Håll ditt hem väl vädrat med öppna fönster. 
- Öppna alla dina persienner och släpp in solen. 
- Att upprätthålla en snygg och ren miljö hjälper till att förbättra ditt humör, 

även om det inte känns som en prioritering när du är hemma ensam. 
- Ändra regelbundet vilket rum du spenderar din tid i. 
- Om du kan, tillbringa tid i din trädgård eller ta hand om växter i ditt hem. 

Att arbeta med jord är särskilt bra för själen :) 
 
• RUTINER 

 
Försök att följa din vanliga rutin så mycket som möjligt 
 

- Stå upp och klä dig och följ din morgonrutin / gå till sängs och följ dina 
rutiner för kvällen vid samma tidpunkter som normalt, eller om du har 
velat vårda hälsosammare vanor, är det nu dags att anpassa sig och vara 
konsekvent. 

- Att skilja mellan dag och natt kommer verkligen att hjälpa, så försök att 
inte ligger för länge i sängen. 



- Ät regelbundna måltider och gör en plan för hur mycket mellanmål du vill 
äta. 

- Försök skapa ett schema för dagen med planer för olika aktiviteter 
- Sätt mål för vad du vill slutföra under dagen, även om det bara är små 

uppgifter. Berättar för andra vilka mål du har och när du har uppnått dem 
för att fira även små "vinster" och framsteg. 
 

• TRÄNING 
Försök att röra på dig och träna hemma. Du kan till exempel; 

 
- Följ träningspass på video 
- Sätta på musik och ha en galen dansfest, även om det bara är i fem 

minuter. 
- Gå upp och ner för trappan 
- Växla regelbundet mellan stående och sittande position och stretcha när 

du byta ställning. 
 

• GEMENSKAP 
 

- Försök att schemalägga telefon-l eller videosamtal med olika människor varje 
dag. 

- Kontakta dem som kanske har färre människor att prata med. 
- Ring den gamla vännen / familjemedlemmen du sällan ser och ha ett 

ordentligt samtal. 
- Var uppmärksam på om sociala medier är dig till hjälp eller inte. Kanske är det 

bra att begränsa din uppkopplade tid. Det kan ge större lugn att välja några 
pålitliga informationskällor och bestämma vilken tid på dagen du vill titta på 
dem. 

- Glöm inte människorna precis framför dig, det andra som isolerat sig 
tillsammans med dig eller grannar som du kan vinka till genom ditt fönster. 

 
• UNDERHÅLLNING 

 
- Ta dig an ett av de "gör det själv"-projekt du har tänkt på! 
- Bläddra i dina bokhyllor och välj en bok du har velat läsa. 
- Prova nya recept. Om du saknar en ingrediens har Google antagligen ett 

alternativ 
- Lyssna på ljudböcker. Du kan få en gratis när du registrerar dig hos Audible! 
- Börja / fortsätt att planera för en framtida resa och äventyr! 
- Ladda ner Duolingo och börja att lära dig ett nytt språk! 

 



• FRÄSCH LUFT OCH DAGSLJUS 
30 minuter ute i dagsljus har en signifikant påverkan på känslan av välmående 
 

- Har du möjlighet att komma ut i dagsljuset innan andra är ute? Du kanske 
har en altan eller balkong du kan vara på? Annars kan du sätta dig i 
solskenet från ett öppet fönster! 

- Kolla väderprognosen och passa på att boka in tid i solen när den skiner! 
 
Tillsammans tar vi oss igenom det här också! 
 
Allt gott! 
 
Betaniakyrkan Åbytorp 


