ОСТАНЕТЕ ФИЗИЧКИ АКТИВНИ ЗА ВРЕМЕ НА САМОИЗОЛАЦИЈА
Предупредување: Ова упатство е наменето за луѓе во само-изолација без никакви
симптоми или дијагноза на акутна респираторна болест. Не треба да замени
професионален медицински надзор, во случај на здравствена потреба.
Бидејќи нови случаи на КОВИД-19 продолжуваат да се појавуваат во Европскиот регион на
СЗО, од многу здрави лица се бара да останат дома, во самоизолација. Во некои земји, фитнес
центрите и другите места, каде луѓето се вообичаено активни, ќе останат привремено
затворени. Престојот дома на подолг временски период може да претставува значаен
предизвик за можноста да бидете физички активни. Долгото седење и ниското ниво на
физичка активност можат да имаат негативни ефекти врз здравјето, благосостојбата и
квалитетот на живот. Самоизолацијата, исто така, може да предизвика дополнителен стрес и
да влијае и на психичкото здравје на граѓаните. Физичката активност и техниките за
релаксација можат да бидат вредни алатки кои, во ваков период, ќе ви помогнат да останете
смирени и да продолжите да го заштитувате вашето здравје, но и здравјето на другите.
СЗО препорачува неделна физичка активност од 150 минути со умерен интензитет или 75
минути со силен интензитет, или комбинација од двете. Овие препораки можат да се
постигнат и дома, без посебна опрема и во ограничен простор.
Подолу се неколку совети за тоа како да бидете активни додека сте дома, во самоизолација:










Правете кратки активни паузи во текот на денот. Кратки периоди на физичка
активност помагаат да се достигнат неделните препораки. Можете да ги користите
предложените вежби подолу како инспирација да бидете активни секој ден.
Танцување, играње со деца и изведување домашни работи, како што се чистење и
градинарство, се други начини да останете активни дома.
Следете час за вежбање на интернет. Искористете го тоа што имаме избор на часови
за вежбање на интернет. Многу од овие се бесплатни и можат да се најдат на YouTube.
Ако немате искуство во изведување на овие вежби, бидете претпазливи и свесни за
сопствените ограничувања.
Одете. Дури и во мал простор, шетање или одење во место, може да ви помогне да
останете активни. Ако ви се некој јави, застанете или шетајте низ вашиот дом додека
зборувате, наместо да седнете. Ако одлучите да излезете надвор на прошетка или
вежбање, не заборавајте да одржувате барем 1 метар оддалеченост од другите луѓе.
Станете. Намалете го времето на седење со тоа што ќе стоите секогаш кога е можно.
Идеално, прекинувајте го седењето на секои 30 минути. Кога имате слободно време,
додека седите, давајте им приоритет на когнитивно стимулирачките активности, како
што се читање, друштвени игри или загатки.
Опуштете се. Медитација и длабоки вдишувања можат да ви помогнат да останете
смирени. Неколку примери на техники за релаксација ви се претставени подолу.

За оптимално здравје, важно е и здраво да се храните и да останете хидрирани. СЗО
препорачува пиење вода наместо пијалаци засладени со шеќер. Ограничете или избегнувајте
ги алкохолните пијалаци ако сте возрасни, а строго избегнувајте ги доколку сте млад човек,
бремена жена, доилка или имате оправдани здравствени причини за тоа. Обезбедете многу
овошје и зеленчук и ограничете го внесот на сол, шеќер и маснотии. Се претпочита храна од
цели зрна наместо рафинирана храна. За повеќе упатства за здрава исхрана, ве молиме видете
ги препораките на СЗО за здрава исхрана, на следниот линк:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

ПРИМЕРИ ЗА ВЕЖБИ ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ
Како поддршка за сите кои сакаат да останат физички активни додека се дома, Регионалната
канцеларија на СЗО за Европа подготви серија примери на вежби кои може да ги правите во
домашни услови.

Колено до лакт
Допрете го едното колено со лактот од спротивната страна. Вежбајте во сопствен ритам.
Обидете се да го правите ова 1-2 минути, одморете се 30-60 секунди и повторете до 5 пати.
Оваа вежба треба да ви ја забрза работата на срцето и дишењето.

Штица
Поставете ги подлактиците цврсто на земја, со лактите под рамената. Држете ги колковите во
ниво на главата. Држете 20-30 секунди (или повеќе, ако е можно), одморете се за 30-60
секунди и повторете до 5 пати. Оваа вежба ги зајакнува стомакот, рацете и нозете.

Истегнувања наназад
Допрете ги ушите со прстите и подигнете го горниот дел од телото, држејќи ги нозете на земја.
Повторно спуштете го горниот дел од телото. Изведете ја оваа вежба 10-15 пати (или повеќе),
одморете се 30-60 секунди и повторете до 5 пати. Оваа вежба ги зајакнува мускулите на грбот.

Чучнувања
Ставете ги нозете во ширина на колкот, со прстите отворени малку нанадвор. Свиткајте ги
колената онолку колку што се чувствувате удобно, држејќи ги петиците на земја и колената
над (не пред) стапалата. Свиткајте ги и истегнете ги нозете. Изведете ја оваа вежба 10-15 пати
(или повеќе), одморете се 30-60 секунди и повторете до 5 пати. Оваа вежба ги зајакнува нозете
и бутовите.

Странични подигања на коленото
Допрете го коленото со лактот од истата страна, кревајќи го коленото странично. Вежбајте во
сопствен ритам. Обидете се да го правите ова 1-2 минути, одморете 30-60 секунди и повторете
до 5 пати. Оваа вежба треба да ви ја забрза работата на срцето и дишењето.

Супермен
Ставете ги рацете под рамената и колената под колковите. Подигајте ја едната рака нанапред
и спротивната нога наназад. Изведете ја оваа вежба 20-30 пати (или повеќе), одморете се 3060 секунди и повторете до 5 пати. Оваа вежба ги зајакнува вашите стомачни, бутни и грбни
мускули.

Мост
Ставете ги нозете цврсто на земја со колената над петиците. Подигнете ги колковите онолку
колку што се чувствувате удобно и полека повторно спуштете ги. Изведете ја оваа вежба 10-15
пати (или повеќе), одморете се 30-60 секунди и повторете до 5 пати. Оваа вежба ги зајакнува
вашите бутови.

Зајакнување на горен дел на телото со помош на столица
Држете го седиштето на столот, со нозете оддалечени околу половина метар од столот.
Свиткајте ги рацете додека ги спуштате колковите на земја, а потоа исправете ги рацете.
Изведете ја оваа вежба 10-15 пати (или повеќе), одморете се 30-60 секунди и повторете до 5
пати. Оваа вежба ги зајакнува вашите трицепси.

Отворање на градите
Преплетете ги прстите зад грб. Истегнете ги рацете и отворете ги градите напред. Држете ја
оваа позиција за 20-30 секунди (или повеќе). Оваа позиција го растегнува градниот кош и
рамената.

Детска поза
Со колената на земја, доведете ги колковите на вашите петици. Опуштете го стомакот на
предната страна на бутовите и активно истегнете ги рацете напред. Дишете нормално. Држете
ја оваа позиција 20-30 секунди (или повеќе). Оваа позиција ги истегнува грбот, рамената и
страничните делови на телото.

Седечка медитација
Седнете удобно на подот со прекрстени нозе. Грбот треба да е исправен. Затворете ги очите,
опуштете го телото и постепено продлабочувајте го дишењето. Концентрирајте се на
дишењето, обидувајќи се да не се фокусирате на какви било мисли или грижи. Останете во
оваа позиција 5-10 минути или повеќе, за да се опуштите и исчистите вашиот ум.

Нозе на ѕид
Доближете ги колковите близу (5-10 см) до ѕидот, испружете ги нозете и потпрете ги на ѕидот,
оставајќи ги во таква положба на одмор. Затворете ги очите, опуштете го телото и постепено
продлабочувајте го дишењето. Концентрирајте се на дишењето, обидувајќи се да не се
фокусирате на никаква мисла или загриженост. Одморете се во оваа поза до 5 минути. Оваа
позиција е наменета да биде удобна и релаксирачка.

Преведено и прилагодено од страна на Одделението за физиологија и мониторинг на
исхрана при Институтот за јавно здравје, со дозвола на Регионалната канцеларија на
Светската здравствена организација за Европа.
Оригиналната публикација е на следната адреса: http://www.euro.who.int/en/healthtopics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technicalguidance/stay-physically-active-during-self-quarantine

