گرما را شکست دهید
در طول ماههای تابستان ،دما در بریتیش كلمبیا میتواند از  30درجه سانتیگراد ( 86درجه فارنهایت) فراتر رود و حتی بعضی
اوقات در بعضی از مناطق استان به حدود  35تا نزدیكیهای  40درجه سانتیگراد نیز برسد .گرمای زیاد میتواند برای سالمتی
شما مضر باشد و بیماریهای ناشی از گرما را باعث شود.
بیماریهای ناشی از گرما نتیجه این امر است كه بدن شما سریعتر از آن که خنک شود ،گرما جذب كند .کسانی كه در معرض
خطر باالتری برای مواجهه با مشكالت ناشی از گرمازدگی هستند عبارتند از :افراد  65ساله و بزرگتر ،نوزادان و كودكان و
افرادی كه در محیطهای گرم فعالیتهای فیزیكی زیادی دارند یا كارشان در آن محیطها میباشد .در بسیاری از موارد،
بیماریهای ناشی از گرما قابل پیشگیری میباشند.
در مورد بیماریهای ناشی از گرما بیشتر بدانید و نکات الزم را برای خنك ماندن هنگامی كه بیرون گرم است بیاموزید.

سالم ماندن در گرما
هنگامی كه بیرون گرم است ،احتمال كم شدن آب بدن یا ابتال به بیماریهای مرتبط با گرما باالست .بیاموزید كه چگونه با گرما
مقابله كنید ،تا خود و خانوادهتان را ایمن و سالم نگه دارید.


بی سی هیدرو :نكاتی در رابطه با سرمایش خانه در تابستان



فریزر هلث :آفتاب و ایمنی در برابر گرما



دولت كانادا :سالم ماندن در گرما



دولت كانادا :اصول ابتدایی سالم ماندن در گرما



آیلند هلث :محافظت در برابر آفتاب



آیلند هلث :محافظت در برابر گرما



مراقبت از كودكان در برابر آفتاب( :فایل شماره  26هلثلینکبیسی)



مراقبت در برابر امواج فرابنفش (فایل شماره  11هلثلینکبیسی)

برای كسب اطالعات بیشتر در مورد سالم ماندن به مقالهی سالمتی شما در این تابستان مراجعه كنید.

گرمای شدید
گرمای شدید میتواند سالمتی شما را در معرض خطر قرار دهد و موجب بیماریهایی مانند گرمازدگی یا حتی مرگ شود .اتخاذ اقداماتی
برای مراقبت از سالمتی خودتان ،خانوادهتان و سایر افراد بالقوه آسیبپذیر در زندگی شما بسیار مهم است.
از تابستان  ،2022روزهای گرم در بریتیش کلمبیا به دو دسته طبقهبندی میشوند  -هشدار گرما ،زمانی که شرایط بسیار گرم است و
خطر متوسطی برای سالمت عمومی وجود دارد ،و شرایط اضطراری گرمای شدید ،زمانی که شرایط به طور خطرناکی گرم است و
خطر بسیار باالیی برای سالمت عمومی دارد.
اداره محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا هشدارهایی را در صورت وقوع روزهای گرمی که خطر متوسط یا زیاد برای سالمت
عمومی دارند ،صادر میکند.

هشدار گرما
هشدار گرما زمانی اتفاق میافتد که دمای روزانه و شبانه باالتر از حد معمول است اما هوا روز به روز گرمتر نمیشود .در صورت
وجود هشدار گرما ،باید اقداماتی را برای خنک ماندن انجام دهید.

شرایط اضطراری گرمای شدید
شرایط اضطراری گرمای شدید زمانی اتفاق میافتد که دمای روز و شب روز به روز گرمتر میشود و بسیار باالتر از مقادیر فصلی
است .اطمینان حاصل کنید که به مکانهای خنکتر دسترسی دارید و اقدامات الزم را برای محدود کردن فعالیت بدنی در گرما انجام
دهید .افراد مسن یا آسیبپذیری را که میشناسید بررسی کنید تا مطمئن شوید که به اندازه کافی برای دماهای بالقوه خطرناک آماده هستند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد گرمای شدید ،در این قست میتوانید مطالب بیشتری بیاموزید:







مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا :آمادگی برای روزهای گرم
راهنمای آمادگی برای گرمای شدید
مرکز سالمتی فریزر :گرمای شدید
دولت کانادا :گرمای شدید :مرور کلی
ونکوور کوستال هلث :گرمای شدید
صلیب سرخ :امواج گرما :قبل ،در حین و بعد

هشدارهای سازمان بهداشت همگانی برای بریتیش کلمبیا
هنگامی که شرایط سخت آب و هوایی سالمتی افراد جامعه را تهدید میکند ،اداره محیط زیست کانادا هشدارهایی را منتشر
میکند که مخاطب آنها افراد متعلق به جوامع تاثیر پذیرفته از آن شرایط ِمیباشد .برای کسب اطالعات بیشتر به پیوندهای زیر
مراجعه کنید:





هشدارهایی برای کالنشهر ونکوور
 :BCCDCسیستم پیشبینی اثرات گرمای بریتیش کلمبیا ()BCHIPC
هشدارهای هواشناسی عمومی برای بریتیش کلمبیا
اپلیکیشن موبایل WeatherCAN

در تابستان  ،2022هنگامی که شرایط اضطراری گرمای شدید اعالم میشود ،استان بریتیش کلمبیا هشدارهای خطر را از طریق سیستم
آماده هشدار پخش میکند .در این قست میتوانید مطالب بیشتری بیاموزید:


هشدارهای اضطراری در بریتیش کلمبیا

بیماریهای ناشی از گرما
حرارت باال میتواند برای سالمتی شما مضر باشد .بیماریهای ناشی از گرما نتیجه دریافت گرما توسط بدن شما با سرعتی
باالتر از نرخی است که خنک میشود .تقریبا از همه بیماریهای مربوط به گرما میتوان جلوگیری کرد.
اگر فکر میکنید که به بیماری ناشی از گرما دچار شدهاید ،می توانید از ابزار بیماریهای ناشی از گرما :عالئم خود را چک
کنید ما استفاده کنید .این ابزار به شما در اتخاذ یک تصمیم آگاهانه در مورد زمان استفاده از خدمات درمانی کمک میکند.


عرقسوز شدن



سنکوپ ناشی از گرما (غش کردن)



بیماری ناشی از گرما (فایل شماره  35هلثلینکبیسی)



داروهایی که احتمال دچار شدن به بیماری ناشی از گرما را افزایش میدهند



جوشهای پوستی ناشی از عرق کردن



آفتابسوختگی

گرمازدگی
گرمازدگی یک شرایط اضطراری تهدیدکننده حیات میباشد .در صورت مشاهده عالئم گرمازدگی در یک فرد در سریعترین
زمان ممکن با  9-1-1یا دیگر مراکز ارائهکننده خدمات اورژانسی پزشکی تماس بگیرید.


کمکهای اولیه اورژانسی برای افراد گرمازده



گرمازدگی :عالئم اورژانسی



جلوگیری از گرمازدگی :چه بپوشیم

هشدارهایی در مورد خودروی گرم
بههیچ وجه كودك یا حیوان خانگی خود را حتی بهمدت زمان یك دقیقه تنها در وسیله نقلیه نگذارید .باز بودن پنجره ماشین به
مقدار اندك یا وجود تركخوردگی در آن بهمعنی این نخواهد بود كه دمای داخل آن در حد بی خطر باشد .اگر كودك یا حیوانتان
در اثر باقی ماندن در وسیله نقلیه گرم دچار ناراحتی شده باشد ،با  9-1-1تماس بگیرید .برای كسب اطالعات بیشتر به سری به
شورای ایمنی كانادا :هشدارهای خودروی گرم بزنید.

سالمتی و ایمنی در محیط کار
هنگامی که در فضاهای بسته یا باز با دمای باال مانند نانواییها ،کارگاههای ذوب یا آشپزخانه رستورانها کار میکنید ،در خطر
تنش گرمایی یا دیگر مشکالت سالمتی خواهید بود .دانش خود را در مورد محیطهای گرم ،چگونگی تاثیر آنها بر شما و
جلوگیری از تنش گرمایی در محل کار باال ببرید.



مرکز بهداشت و ایمنی شغلی کانادا -محیطهای گرم
ورک سیف بی سی -تنش گرمایی

محلهایی برای خنک ماندن
هنگامی که بیرون بسیار گرم است ،بسیاری از محلهای عمومی و بناهای شهری به شما امکان خنک شدن را میدهند .مراکز
جوامع محلی ،فروشگاهها ،استخرها ،و کتابخانهها غالبا دارای محلهایی هستند که دارای تهویه هوا بوده و استفاده از آنها
برای عموم آزاد است .بسیاری از جوامع دارای پارک های آبی ،استخر کودکان و سواحلی هستند که میتوانید در آنها خنک
شوید .وبسایتهای دولتهای محلی معموال لیستی از مراکز مربوط به جوامع ،فوارهها ،کتابخانهها ،استخرهای شنا ،پارکهای
ابی و استخر کودکان را معرفی میکنند.
با استفاده از این لینک میتوانید لیستی از مراکز مناسب برای خنک شدن در منطقه خود را ببینی
اگر جامعه محلی شما لیست نشده باشد ،لطفا با اداره شهرداری محلی خود تماس بگیرید یا به وبسایت آنها مراجعه کنید تا از
مکان مراکزی که با تهویه مطبوع خنک نگاه داشته میشوند مطلع شوید .همچنین میتوانید با کتابخانه محلی خود تماس بگیرید
تا بدانید که باز هستند یا نه.
آخرین به روز رسانی 3 :ژوئن 2022

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  ،www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink -bc-filesیا
واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیر اضطراری ،از وبسایت
 www.HealthLinkbc.caدیدن کنید یا با شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید.
در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به بیش از  130زبان ارائه میگردد.

