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وانھﺎی آب ﮔرم و اﺳﺗﺧرھﺎی ﺧﺎنﮕﯽ
راھنﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑھداﺷﺗﯽ و اﯾﻣنﯽ
Residential Hot Tubs and Pools:
Health and Safety Tips
نﮕرانﯽھﺎی ﺑھداﺷﺗﯽ در اﺳﺗﻔﺎده از وان آب ﮔرم و اﺳﺗﺧر چه
ھﺳﺗند؟
وانھﺎی آب ﮔﺮم و اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .این ﺑﺎﮐتریھﺎ ﻣﯽتﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ یﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻟﮋیﻮﻧﻼ یﮑﯽ از ایﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯿﻤﺎری ﻟﮋیﻮﻧﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ھﻣچﻧین،
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﯽتﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ چﻨﺪیﻦ ﻧوع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد
ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻮشھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ چﺸﻢ و ﮔﻮش و ﺳﯿﻨﮫ
ﭘﮭﻠﻮ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣواد ضدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ آب
ﻣﯽتﻮان ایﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﭘﺎتوژنھﺎی
دیگری ﻣﺎﻧﻧد ﻧوروویروس و ﮐریﭘتوﺳﭘوریدیوم ﮐﮫ از طریق
ﻓضوالت اﻧﺳﺎﻧﯽ یﺎ اﺳتﻔراغ ﻣﻧتقل ﻣﯽﺷوﻧد ﻧیز ﻣﻣﮑن اﺳت از
طریق وانھﺎی آب ﮔرم و اﺳتﺧرھﺎ ﺳرایت ﮐﻧﻧد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت
ﺑیﺷتر این ﭘروﻧده ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺑیﻧیدHealthLinkBC :
 File #87نورویروس و  HealthLinkBC File #48عفونت
کریپتوزپوریدیوم.

چﮕونه ﻣﯽﺗوانم از اﯾﻣن ﺑودن آب ﻣطﻣﺋن ﺷوم؟
اﮔﺮ از چگﻮﻧگﯽ ﻧگﮭﺪاری یﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاریﺪ ،وارد
اﺳﺘﺨﺮ یﺎ وان آب ﮔﺮم ﻧﺸﻮیﺪ« .در صورت ﺷک ،ﺑیرون ﺑﻣﺎﻧید».
ﺑﺮای ایﻨﮑﮫ وان آب ﮔﺮم یﺎ اﺳﺘﺨﺮتﺎن را تﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ایﻤﻦ و
ﻟذتﺑﺧش ﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﻮاره تﺪﺑﯿﺮھﺎی اﺣﺘﯿﺎطﯽ زیﺮ را رﻋﺎیت ﮐﻨﯿﺪ:

ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﻋﻔﻮنﺖ زداﯾﯽ
ﻣﺎﻟک ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ وان یﺎ اﺳﺘﺨﺮ تﻤﯿﺰ اﺳﺖ و
آب ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ضدﻋﻔوﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ تﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸگﯿﺮی
ﺷﻮد .ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﮐﯽ و ایﻤﻨﯽ آب ،ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎده
ضدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ھﻣیﺷﮫ ﺑﮫ ﻣیزان ﻣﻨﺎﺳﺐ در آب وﺟود داﺷتﮫ
ﺑﺎﺷد .ﮐﻠر و ﺑروﻣین ﻣعﻣولترین ﻧوع ﻣواد ضدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ھﺳتﻧد.
ھﺮچﮫ از وان یﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﺎده ضدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده
ﻣﻮﺟﻮد در آب زودتﺮ تﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻣیﺷﮫ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از آب ،ﺑﺎید ﺳﻄﺢ ﻣﺎده
ضدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده ﻣﻮﺟﻮد در آب را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﭘﺎیﯿﻦ اﺳت،
ﮐﻠﺮ یﺎ ضدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧدهھﺎی دیگﺮ ﺑﮫ آن ﺑﯿﺎﻓﺰایﯿﺪ ،وﻟو ایﻧﮑﮫ وان
آب ﮔرم یﺎ اﺳتﺧر ﺑرای ﻣدتﯽ ﻣورد اﺳتﻔﺎده قرار ﻧگیرد.
ﻣعیﺎرھﺎی دیگری ﺑرای ارزیﺎﺑﯽ ﮐیﻔیت آب وﺟود دارد ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳطﺢ  pHآب ﮐﮫ ﺑﺎید چک و در صورت ﻟزوم تﻧظیم ﺷود.
ھﻣواره در اﺳتﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎیﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎیﺪ اصول
ایﻣﻧﯽ را رﻋﺎیت ﻧﻣود و آﻧﮭﺎ را در ﺟﺎی اﻣﻦ و دور از دﺳﺘﺮس

ﮐﻮدﮐﺎن ﻧگﮭﺪاری ﻧﻤﻮد .ﻋرضﮫﮐﻧﻧده ﻣﺣﻠﯽ تﺟﮭیزات اﺳتﺧر ﺷﻣﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑتواﻧد ﺧدﻣﺎت آزﻣﺎیش آب ارائﮫ ﻧﻣﺎید ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣک ﮐﻧد از طریق تﺷﺧیص ﻧقصھﺎ و آﮔﺎھﯽ از اﻧواع ﻣواد
ﺷیﻣیﺎیﯽ و زﻣﺎن و ﺷیوه اﻓزودن این ﻣواد ﺑﮫ آب ،ﮐیﻔیت آب را
در ﺳطﺢ ﻣﻧﺎﺳب ﻧگﺎه دارید.
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣواد ضدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ایﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪHealthLinkBC File #27b :
وانھﺎی آب ﮔرم و اﺳتﺨرھﺎی ﺧﺎنﮕﯽ :کﯿفﯿت آب ﺳﺎﻟﻢ.
ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧگﮫ داﺷﺘﻦ وانھﺎی آب ﮔﺮم ،ﺑﺎیﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ یک ﺑﺎر
در ﻣﺎه آب آنھﺎ را تﺨﻠﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ( ۵ﻣیﻠﯽﮔرم
در ھﺮ  ۴ﻟﯿﺘﺮ آب) ﺑﺴﺎﺑﯿﺪ .در ﻣورد وانھﺎیﯽ ﮐﮫ ﻣﺮتﺐ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده قﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ایﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎیﺪ ﺑﮫ دﻓعﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم
داد .ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎ و ﭘﻤﭗھﺎی آب را ﺑﺎیﺪ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺮتﺐ تﻤﯿﺰ و تعﻤﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ و ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ وارد آب ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﻮاره ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺮاﻣﻮن آب را ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧگﺎه
داریﺪ .ﺑﺨﺎری ﮐﮫ زیﺮ ﺳﺮﭘﻮش وان یﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ایﻦ
ﻣﺣلھﺎ را ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎک ﮐﺮد.
ھﻤﻮاره ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از وان آب ﮔﺮم یﺎ اﺳﺘﺨﺮ ،ﺑﺎ صﺎﺑﻮن
دوش ﺑگﯿﺮیﺪ یﺎ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ایﻦ ﮐﺎر ﮐﻤک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ آب از
ﻣﯿﮑﺮوبھﺎ و چﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻣﺎﻧد و ﻣﺎده ضدﻋﻔوﻧﯽﮐﻧﻧده
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺳﮭﺎل داریﺪ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدهایﺪ ،زﺧﻢ
ﺑﺎز یﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ یﺎ ﺑﯿﻤﺎری دیگﺮی داریﺪ ،ﻧﺒﺎیﺪ وارد وان آب
ﮔﺮم یﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮیﺪ ،تﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت دﺳﺖ ﮐﻢ  ۴٨ﺳﺎﻋﺖ از
ﻋﻼئم ﺑﯿﻤﺎری رھﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﻣﺎی آب
دﻣﺎی وان آب ﮔﺮم ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺎالتﺮ از ۴٠درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
( ۴٠۴درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎیﺖ) یﺎ در صورت ﺣﺎﻣﻠگﯽ ﺑیﺷتر از ۹٨۸۳
درﺟﮫ ﺳﺎﻧتﯽﮔراد ( ۴٠۱درﺟﮫ ﻓﺎرﻧﮭﺎیت) ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﺪن یﺎ اﺳﺘﺤﻤﺎم
درازﻣﺪت در آب ﮔﺮم ﻣﯽتﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺷﺪیﺪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﮔﺮﻣﺎ از قﺒﯿﻞ تﮭﻮع ،ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ یﺎ ﻏﺶ ،و ﺣﺘﺎ ﻣﺮگ ﺷﻮد .از ﻣﺎﻧﺪن
در وان آب ﮔﺮم ﺑﮫ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ۴٠دقﯿقﮫ در ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ .یک ﺳﺎﻋﺖ در دیﺪرس ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ تﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺬر زﻣﺎن
را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮیﺪ.

چﮕونه ﻣﯽﺗوانم از اﯾﻣنﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐنندﮔﺎن از وان آب ﮔرم
ﻣطﻣﺋن ﺷوم؟
ﻣﺎﻟک ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد اطﻤﯿﻨﺎن یﺎﺑﺪ ﮐﮫ وان آب ﮔﺮم یﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﮫ
ﺷﯿﻮهای ﺳﺎﻟﻢ ﻧگﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺨﺎطﺮه ،اﺷﯿﺎئﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎدن یﺎ ﺳﮑﻨﺪری ﺧﻮردن ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎیﺮ ﺧﻄﺮھﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎید اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ھﻤﮫ ﺧﻄﺮھﺎ آﮔﺎه ﻧﻤﺎیﺪ.
زنﺎن ﺑﺎردار
در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎید از ﮔرﻣﺎی زیﺎد یﺎ قرار ﮔرﻓتن طوالﻧﯽ در
آب ﮔرم ﭘرھیز ﻧﻣود ،چرا ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎردار در ﻣعﺮض ﺧﻄﺮ
ﺑیﺷتری ﺑرای ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .این اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ رﺷد
ﺟﻧین آﺳیب ﺑرﺳﺎﻧد ،ﻣﺧصوصﺎ ً در ھﻔتﮫھﺎی اوﻟیﮫ ﺑﺎرداری ﮐﮫ
اﻧدامھﺎی اصﻠﯽ ﺟﻧین در ﺣﺎل ﺷﮑلﮔیری ھﺳتﻧد .اﮔر ﺑﺎردار
ھﺳتید و ﻣﯽﺧواھید از وان آب ﮔرم (یﺎ ﺳوﻧﺎ) اﺳتﻔﺎده ﮐﻧید،
اقداﻣﺎت اﺣتیﺎطﯽ زیر را رﻋﺎیت ﮐﻧید:


دﻣﺎی آب را ﺑﮫ زیر  ۹٨۸۳درﺟﮫ ﺳﺎﻧتﯽﮔراد ﺑرﺳﺎﻧید



ﺑیﺷتر از  ۴۵دقیقﮫ از ﺳوﻧﺎ و ﺑیﺷتر از  ۴٠دقیقﮫ از اﺳتﺧر
آب ﮔرم اﺳتﻔﺎده ﻧﮑﻧید .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣتﯽ ﮐردید ،ﮐﻣتر از
این زﻣﺎن در آب یﺎ ﺳوﻧﺎ ﺑﻣﺎﻧید



ﺑﺎزوھﺎ و ﺳیﻧﮫ ﺧود را ﺑیرون از آب ﻧگﮫ دارید



یک ﺑزرﮔﺳﺎل دیگر را ھﻣراه ﺧود داﺷتﮫ ﺑﺎﺷید

ﺑیرون ﻧگﺎه داریﺪ .ﺑﺪن ﮐﻮچک آﻧﮭﺎ ﺣرارت را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ تﻧظیم
ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺧﯿﻠﯽ زود دچﺎر ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻄﺮھﺎی ﺑﺪنﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از وانھﺎی آب ﮔﺮم ھﻤﻮاره در ﺧﻄﺮ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن
در زیﺮ آب در اﺛﺮ ﻣﮑﺶ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﯽ آب ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﭘﯿﺸگﯿﺮی از ایﻦ اﻣﺮ ،ھﻤﮫ ﺧﺮوﺟﯽھﺎی اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﮫ
دقت ﺑﺎ تﻮری ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
ﭘﻤﭗ آب در ﮐﺠﺎ قﺮار دارد تﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در صﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎید اﺳتﻔﺎدهﮐﻧﻧدﮔﺎن را تﺷویق ﮐرد ﮐﮫ از قرار
دادن ﺳر ﺧود در زیر آب ﭘرھیز ﮐﻧﻧد تﺎ ﻣوھﺎ یﺎ زیورآالت آﻧﮭﺎ
در این ﺧروﺟﯽھﺎ ﮔیر ﻧﮑﻧد.
در ھﻧگﺎم ورود و ﺧروج اﺣتیﺎط ﮐﻧید ،چرا ﮐﮫ ﻟﺑﮫھﺎی ﺑﺳیﺎری از
وانھﺎی آب ﮔرم ﻟغزﻧده ھﺳتﻧد .در اﻧتﺧﺎب ﻣصﺎﻟﺢ ﺳطوح اطراف
اﺳتﺧر یﺎ وان آب ﮔرم ﺧود دقت ﮐﻧید .ﺑعضﯽ از ﻣصﺎﻟﺢ از اﻧواع
دیگر ﻟغزﻧدهتر ھﺳتﻧد.
دﺳﺘگﯿﺮهھﺎیﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳتﯽ ﻧصب ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﯽتواﻧﻧد ﺧطر
ﻟغزش یﺎ ﺳقوط را ﮐﺎھش دھﻧد .ﻣطﻣئن ﺷوید ﮐﮫ دﺳﺘگﯿﺮهھﺎ
ﺧطری ﺑرای ﮔیراﻧداﺧتن اﻓراد در زیر آب ایﺟﺎد ﻧﮑﻧﻧد .ھرﮔز ﺑﮫ
درون وان آب ﮔرم یﺎ اﺳتﺧر ﮐمﻋﻣق ﺷیرﺟﮫ ﻧزﻧید .ھﻣیﺷﮫ اﺑتدا
ﭘﺎھﺎیتﺎن را وارد ﮐﻧید.

در صورت اﺣﺳﺎس ﺳرﮔیﺟﮫ ،ضعف ،ﻧﺑض ﺳریﻊ ،ضرﺑﺎن قﻠب
ﻧﺎﻣﻧظم ،درد ﻣعده یﺎ ﺳوزش دﺳت و ﭘﺎ ،ﺑﻼﻓﺎصﻠﮫ از وان یﺎ ﺳوﻧﺎ
ﺑیرون ﺑیﺎیید.

اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺧدر
ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺧدر ﺧﻄﺮ را اﻓﺰایﺶ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ در اﺳﺘﺨﺮھﺎ و وانھﺎی آب ﮔﺮم ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎالن
اتﻔﺎق ﻣﯽاﻓتد ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ یﺎ ﻣﻮاد ﻣﺧدر ﻣﺮتﺒﻂ اﺳت.

ﺗﻌﺪاد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ھﺮ وان آب ﮔﺮم یﺎ اﺳﺘﺨﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎر ﻣعﯿﻨﯽ اﺳتﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه در
ھﺮ ﻧﻮﺑﺖ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎیﺪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ظﺮﻓﯿﺖ وان یﺎ اﺳﺘﺨﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و از آن ظﺮﻓﯿﺖ تﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻧﻮﺷیدﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ
ﺷﻮﻧﺪ .ایﻦ ﻣﻮاد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽتﻮاﻧﻨﺪ ﻣقﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر
ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ.

ﮐﻮدﮐﺎن و نﻈﺎرت
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎیﺪ ھﻤﻮاره زیﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣوادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﮐودﮐﺎن در وان آب ﮔﺮم و اﺳﺘﺨﺮ ھﻨگﺎﻣﯽ روی ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،یﺎ ﺣﻮاس ﻧﺎظﺮاﻧﺸﺎن ،ﺣتﯽ ﺑﺮای
یک ﻟﺤﻈﮫ ،ﭘﺮت ﺷده اﺳت.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ وانھﺎی آب ﮔﺮم و اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﺤﺪودیﺖ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ تﺎ از ﻏﺮق ﺷﺪن ﭘﯿﺸگﯿﺮی ﺷﻮد .دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻣﯽتﻮان
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮده یﺎ ورودی قﻔﻞدار ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ھﻨگﺎﻣﯽ ﮐﮫ از
وان آب ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،روی آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و قﻔﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶ از ﺑﺰرﮔﺴﺎالن در ﻣعرض ﺧﻄﺮ ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن زیﺮ  ٧ﺳﺎل ،ﺑﮫ ویﮋه ﻧﻮزادان ،را از وانھﺎی آب ﮔﺮم

راه ﺑﺮوﯾﺪ ،نﺪوﯾﺪ
وانھﺎی آب ﮔﺮم و اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺳطوح ﻟﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻊ دویﺪن در
ﺣﺎﺷﯿﮫ اﺳﺘﺨﺮ یﺎ وان ﺷوید.
ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺮای راھﻨﻤﺎیﯽھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ایﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﺨﺮھﺎ و وانھﺎی آب ﮔﺮم ،از طریق ﻣراﺟعﮫ ﺑﮫ
www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=F220C3323A3
 B42D594A07A81947392BFﺑﺎ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺣیط
زیﺳت یﺎ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد تﻤﺎس ﺑگﯿﺮیﺪ .ﺑﺮای
آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺷیوه صﺤﯿﺢ ﻣﺮاقﺒﺖ و ﻧگﮭﺪاری از وان آب
ﮔﺮم ﺧود ،ﺑﺎ تعﻤﯿﺮﮐﺎر یﺎ ﺳﺎزﻧﺪه آن تﻤﺎس ﺑگﯿﺮیﺪ.

ﺑرای دیگر ﭘروﻧدهھﺎی آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ھﻠثﻟیﻧکﺑﯽﺳﯽ ،از وبﺳﺎیت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیﺎ واﺣد ﺑﮭداﺷت ھﻣگﺎﻧﯽ ﻣﺣل
زﻧدﮔﯽ ﺧود دیدن ﮐﻧید .ﺑرای دریﺎﻓت اطﻼﻋﺎت و راھﻧﻣﺎیﯽھﺎی ﺑﮭداﺷتﯽ ﻏیراضطراری ،از وبﺳﺎیت  www.HealthLinkBC.caدیدن ﮐﻧید یﺎ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره ( 8-1-1ﺑﮫ رایگﺎن) تﻣﺎس ﺑگیرید .ﺑرای ﮐﻣک ﺑﮫ ﻧﺎﺷﻧوایﺎن یﺎ ﮐمﺷﻧوایﺎن ،ﺑﺎ  7-1-1تﻣﺎس ﺑگیرید .در صورت درﺧواﺳت ،ﺧدﻣﺎت ترﺟﻣﮫ ﺑﮫ
ﺑیش از  130زﺑﺎن ارائﮫ ﻣﯽﮔردد.

