
 

Selama masa-masa sulit, 
ingatlah untuk menjaga 
kesehatan mental dan 
kebugaran Anda. 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

Nomor untuk Diketahui 24/7  

215-685-6440 888-545-2600 
Untuk krisis kesehatan mental Untuk layanan kesehatan mental dan kecanduan 

  

Tempat untuk 
Dikunjungi untuk kedaruratan kesehatan berperilaku 
Friends Hospital  Hall Mercer Children's Crisis Response Center 
4641 Roosevelt Blvd.  234 S. Eighth St. 3300 Henry Ave., Falls Center 2, Suite 3N 
215-831-2600  215-829-5433 215-878-2600 
   
Einstein Medical Center Episcopal Hospital NET Access Point (Perawatan Opioid) 
5501 Old York Road  100 E. Lehigh Ave. 499 N. Fifth St. 
215-951-8300  215-707-2577 844-533-8200 
  

Situs Web untuk Dikunjungi  

Untuk pemindaian kesehatan berperilaku online 24/7, Untuk menemukan layanan dan penyedia 
pelatihan, acara, dan sumber daya kesehatan mental dan kecanduan untuk 

penerima 
Pertolongan Pertama Kesehatan Mental, kunjungi Medicaid online, kunjungi 
HealthyMindsPhilly.org CBHPhilly.org 

Untuk sumber daya lainnya, gunakan kamera 
ponsel Anda untuk memindai kode QR atau 
kunjungi DBHIDS.ORG/BOOST 
kesehatan • kesehatan berperilaku • intervensi dini disabilitas 
intelektual • dukungan masyarakat 

Kami mengambil peran aktif dalam mempromosikan kesehatan dan 
kesejahteraan semua warga Philadelphia melalui pendekatan kesehatan 
populasi kami. Dengan memberdayakan seluruh komunitas untuk bertanggung 
jawab atas kesehatan mereka, DBHIDS membantu menciptakan penduduk yang 
berkembang di Philadelphia. 

 

http://healthymindsphilly.org/
http://cbhphilly.org/


 

Kiat untuk meningkatkan 
suasana hati Anda selama 
masa-masa sulit. 
#HealthyMindsPhilly 
#mindPHL 

 
 
 
Dapatkan Dukungan 
Bantuan dasar dapat membuat 
perbedaan besar. 

• Mintalah bantuan dengan tugas-tugas 
mendesak jika Anda terlalu banyak 
bekerja. 

• Dapatkan dukungan emosional. 
Berbagi rasa frustrasi atau curahan 
hati dapat melepaskan ketegangan 
dan membantu Anda melanjutkan 
hidup. 

• Pertimbangkan bantuan profesional 
jika Anda membutuhkannya. 

Kesehatan Perawat 
Perawat harus menjaga diri mereka 
sendiri secara mental dan fisik. 

• Makan makanan yang sehat, olahraga 
teratur, dan tidur yang cukup. 

• Temukan cara untuk bersantai dan 
beristirahat. Istirahat lima menit dapat 
mengurangi stres. 

• Cari dukungan dari orang-orang yang 
mengerti. Anda dapat bergabung 
dengan kelompok pendukung atau 
berbicara dengan teman dan keluarga 
yang juga perawat. 

 
 
 Kesehatan Pemuda 
Anak-anak dari segala usia ingin 
tahu: Apakah saya aman? 
Apakah perawat saya aman? 
Bagaimana ini akan 
memengaruhi kehidupan sehari-
hari saya? 

• Bicaralah dengan anak-anak tentang 
COVID-19, kekerasan, dan peristiwa 
traumatis lainnya; dengarkan ketakutan 
dan atasi kekhawatirannya. 

• Jika Anda melihat perubahan perilaku 
(kekhawatiran atau kesedihan yang 
berlebihan, makan atau tidur yang tidak 
sehat, atau sulit berkonsentrasi) 
hubungi dokter anak atau spesialis 
kesehatan mental untuk mendapatkan 
bantuan. 

Kesehatan Masyarakat 
Peristiwa baru-baru ini sangat 
memengaruhi kesejahteraan komunitas 
Philadelphia. 
• Anda tidak sendiri! 
• Komunitas menjadi jaring pengaman di masa-

masa sulit. Periksa keadaan tetangga, keluarga, 
dan teman yang mungkin membutuhkan 
dukungan. 

• Untuk dukungan dalam membantu mengatasi 
trauma komunitas, silakan kirim email 
keNetworkOfNeighbors@phila.gov. 

 
 
 
 
Sumber: CDC, HealthyChildren.org, dan MHANational.org 
Untuk kiat dan sumber daya lainnya bagi individu, 
anak-anak, dewasa muda, keluarga, dan 
komunitas, kunjungi 
DBHIDS.ORG/BOOST 

mailto:NetworkOfNeighbors@phila.gov

