कोविड ताणतणाि मोजपट्टी
खाली , मागील सात ददवसात तुम्ही अनु भवले ल्या दवदवध प्रकारच्या दचिंतािंबद्दल दवचारत आहे . पुढील दनवेदनात, आम्ही ‘कोदवड -१९’ चा
उल्लेख ‘दवषाणू’ म्हणून करत आहे .
अवजबात नाही

वकिंवित

मध्यम

खुप

अत्यिंत

1.मला दवषाणूची लागण होईल अशी भीती वाटते.
2. मला काळजी वाटते की मी माझ्या कुटुिं बास दवषाणूपासून सुरदित ठे वू शकत नाही.
3. मला काळजी वाटते की आपली आरोग्य सेवा यिंत्रणा माझे व माझ्या जवळच्या
व्यक्ीिंचे सिंरिण करण्यास सिम नाही.
4. मला काळजी आहे की आपली आरोग्य सेवा यिंत्रणा मला दवषाणूिंपासून वाचदवण्यास
सिम नाही.
5. मला काळजी वाटते की मू लभूत स्वच्छता (उदा. हात धु णे) मला दवषाणूिंपासून
वाचवण्यासाठी पुरेसे नाही.
6. मला काळजी वाटते की सामादजक अिं तर मला दवषाणूपासून सुरदित ठे वण्यासाठी
पुरेसे नाही.
7. मला काळजी वाटते की दकराणा दु कानािंमधील अन्नधान्य साठा सिंपून जाईल.
8. दकराणा स्टोअर बिंद होतील अशी मला काळजी वाटते .
9. मी काळजीत आहे दक दकराणा दु कानात जिंतू साफ करणारे दकिंवा जिंतुनाशकाचा
पुरवठा सिंपणार.
10. मी काळजीत आहे दक दु कानािंतील सदी दकिंवा फ्लूची औषधे सिंपतील.
11. मला काळजी वाटते दक दु कानातील पाण्याच्या पुरवठा सिंपेल.
12. मला काळजी वाटते दक दलहून ददली जाणारी औषधे फामम सीमधू न सिंपतील.
13. मला भीती वाटते की माझ्या दे शात परदे शी लोक हा दवषाणू पसरवत आहे त .
14. जर मी एखाद्या रे स्टॉरिं टमध्ये गेलो जे परदे शी पदाथाांसाठी ओळखले जाते , तर तेथे
मला या दवषाणूचा सिंसगम होण्याची काळजी वाटते.
15. मला परदे शी लोकािंच्या सिंपकामत येण्याची भीती वाटत आहे कारण ते कदादचत
दवषाणू बाधीत असू शकतात.
16. जर मी एखाद्या परदे शी व्यक्ीस भेटलो, तर मला काळजी वाटते दक त्या व्यक्ीला
दवषाणूचा सिंसगम झाला असेल.
17. जर मी एका परदे शी व्यक्ीिंचा गट असले ल्या दलफ्टमध्ये असेल तर मला काळजी
वाटते की त्यािंना दवषाणूचा सिंसगम आहे .
18. मला काळजी वाटते की परदे शी लोक या दवषाणूचा प्रसार करीत आहेत कारण ते
आपल्याइतके स्वच्छ राहत नाहीत.
19. मला भीती वाटते की जर मी सावमजदनक दठकाणी एखाद्या वस्तूला (उदा. रे दलिं ग ,
दाराची कडी ) ला स्पशम केला तर मला दवषाणूची लागण होईल.
20. मला भीती वाटते की जर कोणी माझ्याजवळ कुणी खोकलला दकिंवा दशिंकला तर
मला दवषाणूचा सिंसगम होऊ शकतो.
21. मला भीती वाटते की माझ्या आजूबाजूच्या लोकािंमुळे मला दवषाणूची लागण होईल
22. मला रोख (कॅश) पैशाचे व्यवहार करण्याची भीती वाटते. ।
23. मला काळजी आहे की मी पैसे हाताळताना दकिंवा डे दबट मशीन वापरताना
दवषाणूचा सिंसगम होऊ शकतो.
24. मला काळजी वाटते की माझे टपाल हे टपाल हाताळणाऱ्याकडून दु दषत झाले आहे .
कृपया खाली ददले ले प्रत्येक दवधान वाचा आदण प्रत्येक समस्येचा अनु भव मागील सात ददवसात आपण दकती वेळा घेतले ला आहे हे नमुद करा.
कधीही
नाही

क्वदचतच

कधीकधी

अने कदा/बहुतेकदा

जवळजवळ
ने हमीच

25. मला लि केंदित करण्यात अडचण आली कारण मी दवषाणूबद्दल
दवचार करत रादहलो.
26. दवषाणूची त्रासदायक मानदसक प्रदतमा माझ्या इच्छे दवरुद्ध माझ्या
मनात आली.
27. मला झोपेचा त्रास झाला कारण मला दवषाणूमुळे दचिंताग्रस्त आहे .
28. मी गरज नसताना दवषाणूबद्दल दवचार करत असतो.
29. दवषाणूची आठवण आली दक घाम येणे दकिंवा हृदय धडधडने
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यासारख्या शारीररक प्रदतदहृया दनमाम ण होतात.
30. मला दवषाणूबद्दलची वाईट स्वप्ने पडली.
पुढील गोष्टी वतमन तपासण्याबद्दल दवचारतात. गेल्या सात ददवसािंत , कोदवड -१९ च्या दचिंतेमुळे तुम्ही खालील गोष्टी दकती वेळा केल्या?
कधीही
नाही

क्वदचतच

कधीकधी

अने कदा/बहुतेकदा

जवळजवळ
ने हमीच

31. कोदवड- १९ च्या उपचारािंसाठी इिं टरने टवर शोधले .
32. कोदवड- १९ बद्दल सल्ल्यासाठी आरोग्य व्यावसादयकािंना
दवचारले . (उदा.डॉक्टर दकिंवा फामामदसस्ट)
33. कोदवड- १९ बद्दल मादहती घेण्यासाठी यु-ट्यूब (You
Tube) व्हिदडओ बदघतले .
34. सिंसगमच्या लिणासाठी आपले स्वतःचे शरीर तपासले (उदा.
आपले शरीराचे तापमान घेणे).
35. कोदवड -१९ बाबत दमत्रािंकडून आदण कुटुिं बाकडून समाधान
करून घेतले .
36. कोदवड -१९ बद्दलचे सामादजक माध्यमावर (सोशल मीदडया)
पोस्ट् स बदघतल्या.
Found in: Taylor, S., Landry, C. A., Paluszek, M. M., Fergus, T. A., McKay, D. & Asmundson, G. J. G. (2020). Development
and initial validation of the COVID Stress Scales. Journal of Anxiety Disorders. doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102232

Scoring:
Danger subscale: Add scores for items 1-6 _________
Socio-economic consequences subscale: Add scores for items 7-12 _________
Xenophobia subscale: Add scores for items 13-18 _________
Contamination subscale: Add scores for items 19-24 _________
Traumatic Stress subscale: Add scores for items 25-30 _________
Compulsive Checking subscale: Add scores for items 31-36 _________
Total: _________
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