
 سالمتی شما وهای طبیعی سوزیآتش
 ها نیز معروف است(.سوزی جنگلافتند )که به آتشها و مراتع اتفاق میسوزی در جنگلدر بریتیش کلمبیا ساالنه صدها یا هزاران آتش

سوزی کیفیت هوا را های متعدد برای سالمتی و امنیت شما مضر باشد وجود دارد: دود ناشی از آتششیوهسوزی به احتمال اینکه آتش
دهد، با قطع برق امکان فاسد شدن مواد غذایی وجود دارد یا شاید مجبور شوید که خانه خود را در صورتی که نزدیک کاهش می

 تواند به تأمین امنیت خانواده شما کمک کند.می های طبیعیسوزیآتشآمادگی قبلی برای  سوزی باشد ترک کنید.آتش

ن اطالعات راجع به ای کند.رسانی میاطالع های فعلی طبیعیسوزیآتش درباره های طبیعیسوزیسازمان آتش دولت بریتیش کلمبیا:
 باشند.سوزی و غیره میهای بسیار خطرناک، کیفیت هوا، میزان خطر آتشسوزیآتش

دولت  برای اطالعات بیشتر به لینک کنند تشکیل شده است.های طبیعی از ذرات متعددی که هوا را آلوده میسوزیدود ناشی از آتش
 رجوع کنید. های طبیعیسوزیسازمان آتش بریتیش کلمبیا:

 آمادگی برای شرایط اضطراری

های طبیعی باید عالئم سوزیآتش هنگام گیری شرایط اضطراری یا وقوع حادثه انجام دهید.از شکل قبل توانیدکارهای زیادی را می
سوزیهای طبیعی در منطقه زندگی خود مثل پزشکی خود را زیر نظر داشته باشید و بدانید که چگونه از آخرین اطالعات درباره آتش

رو سوزی طبیعی ممکن است با مشکالتی مثل کیفیت هوای پایین یا آب آلوده روبهاز اتمام آتش بعد ورات تخلیه محلی مطلع شوید.دست
لزوم  سازمان صلیب سرخ کانادا: ادگی برای شرایط اضطراری به این لینک رجوع کنید:برای کسب آخرین اطالعات درباره آم شوید.

 آمادگی برای شرایط اضطراری و بازگشت به زندگی عادی -آمادگی 

 سوزی طبیعیقبل از آتش

اقالم و خدمات خاص و تخلیه محله شما وجود از ها، عدم دسترسی به برخی های طبیعی امکان مسدود شدن جادهسوزیدر فصل آتش
برای آشنایی با چگونگی آماده شدن برای شرایط اضطراری و محافظت از خود در صورت صدور هشدار یا دستور تخلیه به  دارد.
 های زیر مراجعه کنید.لینک

 :های اضطراری و کیف فوریآماده کردن جعبه کمک دولت بریتیش کلمبیا 

 :های طبیعیسوزیقبل، هنگام و بعد از آتش سازمان صلیب سرخ کانادا 

 دولت کانادا: آماده شدن 

 :تمرکز روی آب و غذا آمادگی برای شرایط اضطراری 

 ها رجوع کنید:ریزی مخصوص شرایط اضطراری بیماری خاصی دارید به این لینکرتی که برای برنامهدر صو

 :بسته لوازم حیاتی مخصوص دیابت در شرایط اضطراری بیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا 

  آمادگی برای شرایط اضطراری کلمبیا:سازمان امراض کلیوی بریتیش 

  ها رجوع کنید:های طبیعی به این لینکسوزیبرای کسب اطالعات بیشتر درباره محافظت از جامعه محلی خود در برابر آتش

 FireSmartBC 

  FireSmartCanada 

 طبیعی سوزیهنگام آتش

دود به سن، وضعیت سالمتی و میزان استنشاق دود واکنش هر فرد به  احتمال اینکه تحت تأثیر دود ناشی از آتش قرار بگیرید وجود دارد.
این  شوند.خس سینه یا سردرد میشامل خارش چشم، آبریزش بینی، گلو درد، سرفه خفیف، تشکیل خلط، خس عالئم متداول بستگی دارد.
 توان بدون مراجعه به پزشک درمان کرد.عالئم را می

  تر شدن عالئم پس از کاهش استنشاق فوراً به پزشک مراجعه کنید.در صورت بهتر نشدن یا وخیم
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لیه سوزی و اقدامات الزم برای تخهای طبیعی در بریتیش کلمبیا از جمله موقعیت آتشسوزیهای زیر درباره آتشبا مراجعه به لینک
 اطالعات خود را افزایش دهید:

 :شوند؟خدمات پشتیبانی اضطراری شامل چه مواردی می دولت بریتیش کلمبیا 

 :سوزی طبیعیخوان آتشپیش دولت بریتیش کلمبیا 

 های طبیعی:سوزیهای بهداشتی در بریتیش کلمبیا درباره آتشاطالعات محلی برخی از سازمان

 سوزی طبیعیمقابله با آتش :سازمان بهداشت اقوام فرست نیشن 

 Interior Health: های طبیعیسوزیآتش 

 Island Health: های طییعیسوزیآتش 

 اطالعات تخلیه

سوزی، لطفاً برای دریافت خدمات در صورت صدور دستور تخلیه برای جامعه محلی شما یا تحت تاثیر قرار گرفتن آن با وقوع آتش

فهرست راهنمای مدنی  برای آشنایی با مسئول برنامه اضطراری محله خود لطفاً به با دولت محلی خود تماس بگیرید.کمک اضطراری 
 مراجعه کنید. بریتیش کلمبیا

با وقوع  تری برده شوید وجود دارد.اینکه به منطقه امن سوزی طبیعی در محله شما یا مجاورت آن احتمالدر صورت وقوع آتش
ها در جامعه برای آگاهی از آخرین اطالعات درباره وضعیت جاده های خروجی وجود دارد.سوزی طبیعی احتمال مسدود شدن جادهآتش

 رجوع کنید. DriveBCمحلی خود به 

های زیر برای آشنایی با چگونگی آماده شدن به لینک سالمندان ممکن است در صورت نیاز به تخلیه به کمک ویژه نیاز داشته باشند.
 رجوع کنید:

 مدت در شرایط دهنده خدمات مراقبتی طوالنیهای ارائهن در آسایشگاهمراقبت از سالمندان ساک
 (HealthLinkBC File #103c) اضطراری

 اطالعیه تخلیه محل سکونت برای سالمندان (aFile #103HealthLinkBC ) 

 زدگانمراقبت پزشکی مخصوص حادثه

، دیگر (COPD)اگر در گذشته به آسم، اختالل ریوی مزمن انسدادی  این احتمال هست که ذرات دود عملکرد مجاری هوا را مختل کند.
ها مثل ابتال به برخی عفونت در برخی موارد دود احتمال اید باید مراقب عالئم خود باشید.های تنفسی یا مشکالت قلبی مبتال شدهبیماری

COVID-19 دهد.را در کودکان، نوزادان، سالمندان، افراد باردار و بیماران دارای بیماری مزمن افزایش می 

تر شدند فوراً به شود در صورتی که عالئم شما مثل تنگی نفس، سرفه شدید، سرگیجه، درد در قفسه سینه یا تپش قلب وخیمتوصیه می
 کنید.پزشک مراجعه 

این  صحبت کنید. کارشناس خدمات پزشکیتماس بگیرید تا با  8-1-1برای کسب اطالعات یا مشاوره بهداشتی در شرایط عادی با شماره 
کارشناس مجرب حرکات ، متخصص رسمی رژیم، پرستار رسمیدهد یا ارتباط شما را با یک کارشناس اطالعات الزم را به شما می

 کند.برقرار می داروسازیا  ورزشی

 روهای تجویزیدا

برای اطالعات بیشتر  توانند بدون نسخه دارو تجویز کنند تا سالمت و امنیت عموم مردم حفظ شود.داروسازها در شرایط اضطراری می
افرادی که از  رجوع کنید. ه داروهای مورد نیاز خود در شرایط اضطراریدسترسی ب -کالج داروسازان بریتیش کلمبیا  به لینک 

  سوزی طبیعی این داروها را همیشه همراه خود داشته باشند.کنند باید در فصل آتشداروهای اضطراری مثل اسپری تنفسی استفاده می
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 های بدون نوبتدرمانگاه

 8-1-1را جستجو کنید یا با شماره  HealthLink BCفهرست راهنمای عبارت های بدون نوبت در منطقه خود برای یافتن درمانگاه
روز  7ساعته در  24کارشناس خدمات پزشکی به صورت امکان صحبت با  تماس بگیرید تا با کارشناس خدمات پزشک صحبت کنید.

 هفته و تمامی روزهای سال فراهم شده است.

 COVID-19های طبیعی و سوزیآتش

های شما مشکل ایجاد کند، موجب التهاب شود و در واکنش سیستم ایمنی بدن شما تغییراتی به تواند برای ریهماندن در هوای آلوده می
برای اطالعات بیشتر  تر کند.را برای شما سخت COVID-19های عفونی تنفسی مثل تواند درمان بیمارییاین امر م وجود آورد.

رجوع  های طبیعی مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیاسوزیآتش  صفحهبه  COVID-19های طبیعی و سوزیدرباره رابطه بین آتش
 کنید.

های سوزی طبیعی یا خطر دیگری ترک کنید باید تا حد امکان دستورالعملاگر به شما دستور داده شود که خانه خود را به دلیل آتش
 توانید:میبرای حفظ سالمتی خود  را رعایت کنید. COVID-19پیشگیری از گسترش 

 متر( 2فوت یا  6گذاری فیزیکی مطمئنی از دیگران داشته باشید )فاصله 
 های خود را بشویید یا از محلول ضد عفونی کننده دست استفاده کنیدمرتب دست 
 هنگام سرفه و عطسه آرنج یا آستین خود را جلوی دهان بگیرید 
 های سربسته، کوچک یا شلوغ ماسک بزنیددر محیط 

که دستور تخلیه برای شما صادر شده است و یکی از شرایط زیر را دارید باید به طور خاص اقدامات احتیاطی را برای دور در صورتی 
 نگه داشتن خود از دیگران رعایت کنید:

  ابتالی شما بهCOVID-19 تأیید شده است 
  صرف نظر از شدت به عالئمی مثل سرماخوردگی، آنفوالنزا یاCOVID-19 مبتال هستید 
  بعد از سفر به خارج از کشور یا بودن در محیط احتمالی آلوده بهCOVID-19 در دوره قرنطینه فردی هستید 

 لطفاً مطمئن شوید که

 کنیداز هر گونه دستورالعمل صادره شده از سوی مقامات محلی بهداشت عمومی پیروی می 
 ابزار  با استفاده ازERA یا در صورت امکان با مرکز  اید.نام کردهداده خدمات پشتیبانی اضطراری محلی ثبتدر پایگاه

 پذیرش خدمات پشتیبانی اضطراری محلی خود تماس بگیرید
 کنید.سازمان مدیریت شرایط اضطراری بریتیش کلمبیا پیروی میدستورالعمل عمومی اضطراری تخلیه عمومی  از 
 ماسک یا در صورت داشتن  گذاری فیزیکی مناسب الزامی است.نام کنید رعایت فاصلهاگر باید حضوراً در مرکز پذیرش ثبت

 اقالم پوشش دهنده صورت با استفاده از این موارد به حفظ بیشتر سالمتی دیگران کمک کنید

دادن دارند متوجه شوند که نیاز به آزمایش  COVID-19ابزار خود ارزیابی  توانند با استفاده ازمی COVID-19افراد مبتال به عالئم 
برای  رجوع کنید. COVID-19گیری ترین مرکز نمونهاید به نزدیکاگر باید آزمایش دهید و محل زندگی خود را تخلیه کرده یا خیر.

 .رجوع کنید صفحه اطالعات آزمایش مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیااطالعات بیشتر و پیدا کردن یکی از این مراکز به 

 کیفیت هوا 

اگر دود در هوا موجود است و نفس کشیدن برای شما مشکل است  در منطقه زندگی خود را مشاهده کنید. هواهشدارهای کیفیت  توانیدمی
 فوراً به پزشک مراجعه کنید.

  

https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/wildfires
https://ess.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/emergency-response-and-recovery/emergency-evacuees
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/emergency-response-and-recovery/emergency-evacuees
https://bc.thrive.health/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/testing-information
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories


برای کسب اطالعات  تواند برای سالمت شما به ویژه برای بیماران قلبی و ریوی، افراد سالمند و کودکان مضر باشد.کیفیت پایین هوا می
 ها مراجعه کنید:ره کیفیت هوا از جمله هشدارهای فعلی کیفیت هوا به این لینکبیشتر دربا

 AirMap شهر ونکوور و نواحی لوئر فریزر َولی()برای کالن 

 :هشدار کیفیت هوا دولت بریتیش کلمبیا 

 :آخرین خبرها و تغییرات درباره کیفیت هوا بریتیش کلمبیا دولت بریتیش کلمبیا 

  کیفیت هوا و سالمتی کانادا:دولت 

 برنامه  :دولت کاناداWeatherCAN رسانی هشدارهای کیفیت هوا(مخصوص تلفن همراه )با اطالع 

 آلودگی ذرات معلق و هوا در فضای باز (# HealthLinkBC File) 

 :های زیر رجوع کنیدمنتشر شده از سوی سازمان بهداشت خود به لینکبرای آگاهی از اطالعات 

 Interior Health: کیفیت هوا 

 Island Health:  هواکیفیت 

 Northern Health: کیفیت هوا 

 Vancouver Coastal Health: یت هواکیف 

 خنک نگه داشتن خود هنگام پایین بودن کیفیت هوا

ها اگر پنجره ها را باز نکنید.وقتی که کیفیت هوا در منطقه زندگی شما پایین است، این احتمال هست که مقامات از شما بخواهند پنجره
 ای را اتخاذ کنید.داشتن خود اقدامات ویژه بسته هستند و دستگاه تهویه هوا ندارید )یا دستگاه شما روشن نیست( باید برای خنک نگه

در  شدارهای کیفیت هواه برای آخرین اطالعات به صفحه همواره باید از آخرین پیشنهادات مخصوص منطقه زندگی خود مطلع باشید.
سوم برای کسب اطالعات بیشتر برای خنک نگه داشتن خود در محیط سر بسته به مقاله پزشکی ویژه ما مو مراجعه کنید. بریتیش کلمبیا

 .رجوع کنید با گرما مقابله کنید به

 مقابله با استرس و ضربه روحی

آگاهی الزم برای تشخیص عالئم  توانند همانند سالمت جسمانی روی سالمت روانی شما تاثیر بگذارند.سوزی طبیعی میحوادثی مثل آتش
 روحی در خود یا بین اعضای خانواده خود را بدست بیاورید.استرس یا ضربه 

 مرکز کمک( رسانی سالمت روانی کلتیKeltyبیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا ) (KBPDF 450 ) 

 :های طبیعی در بریتیش کلمبیاسوزیکمک به افراد آسیب دیده از آتش ها:صحبت در دشواری انجمن سالمت روانی کانادا 

 تشخیص و درمان آسیب روحی در کودکان هنگام حوادث :قوام فرست نیشنسازمان بهداشت ا 

 عالئم استرس 

 استرس در کودکان و نوجوانان 

 کنترل استرس 

 کمک به کودکان مبتال به استرس کنترل استرس 

 سوزی طبیعیبعد از آتش

 بازگشت به خانه

تر کردن ه بازگشت به خانه مشکلی ندارد باید اقداماتی را برای آسانها اعالم کردند کپس از اینکه دولت محلی یا دولت اقوام فرست نیشن
بازگشت به زندگی عادی پس  دولت بریتیش کلمبیا:برای کسب اطالعات بیشتر به لینک  خطرتر کردن بازگشت به خانه انجام دهید.و بی

 .کنید مراجعه سوزی طبیعیاز آتش

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/latest-news-and-updates
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/latest-news-and-updates
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-general-tools-resources/weathercan.html
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile65e-fa.pdf
https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/AirQuality/Pages/default.aspx
https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/AirQuality/Pages/default.aspx
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/environment/wildfires
https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/environment/wildfires
https://www.northernhealth.ca/services/environmental-health/air-quality
https://www.northernhealth.ca/services/environmental-health/air-quality
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-environments/air-quality
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-environments/air-quality
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/air-advisories
https://www.healthlinkbc.ca/beat-heat
https://www.healthlinkbc.ca/beat-heat
https://keltymentalhealth.ca/sites/default/files/resources/5453-BCCH-KMH-1-Pager_English.pdf
https://cmha.bc.ca/programs-services/talk-in-tough-times/
https://cmha.bc.ca/programs-services/talk-in-tough-times/
https://cmha.bc.ca/programs-services/talk-in-tough-times/
http://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Recognizing-and-Resolving-Trauma-in-Children-During-Disasters.pdf
http://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Recognizing-and-Resolving-Trauma-in-Children-During-Disasters.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/signs-stress
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/relationships-and-emotional-health/stress-children-and-teenagers#ug1832-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/stress-management
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/relationships-and-emotional-health/stress-management-helping-your-child-stress
https://www.healthlinkbc.ca/pregnancy-parenting/relationships-and-emotional-health/stress-management-helping-your-child-stress
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc/know-your-hazards/wildfires/after-wildfire


 files-bc-www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlinkبه نشانی  HealthLinkBCهای اطالعات بیشتر درباره پروندهبرای 
جهت دریافت اطالعات و مشاوره بهداشتی غیراضطراری در بریتیش کلمبیا به نشانی  یا واحد محلی بهداشت عمومی خود رجوع کنید.

www.HealthLinkBC.ca  تماس بگیرید. 7-1-1برای افراد ناشنوا و کم شنوا با شماره  )رایگان( تماس بگیرید. 8-1-1مراجعه کنید یا با شماره 
 زبان موجود است. 130خواست، خدمات ترجمه به بیش از در صورت در

 سالمت مواد غذایی و کیفیت آب

برای جلوگیری از گسترش آتش و کاهش اثر آتش  سوزی طبیعی در منطقه زندگی شما، امکان دارد برق قطع شود.در صورت وقوع آتش
را با چگونگی محافظت کردن از خود  این احتمال وجود دارد که در محله شما یا نزدیک آن از مواد خاموش کننده آتش استفاده شود.

 .منابع آب و غذای قرار گرفته تحت تاثیر مایع خاموش کننده یا قطع برق آشنا کنید

 گندزدائی از آب آشامیدنی (HealthLinkBC File #49b) 

 Interior Health: قطع برق در مراکز تولید مواد غذایی 

 Interior Health: اقدامات احتیاطی پیشنهادی مرتبط با آب و غذای قرار گرفته تحت تاثیر مواد خاموش کننده آتش 

 سوزی طبیعیبازگشت به خانه بعد از آتش  

 بر کیفیت آب آشامیدنیهای آن تاثیر:یسوزآتش (HealthLinkBC File #49f) 

 های مفیدسایتوب

 مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا

ها مدیریت سالمتی عمومی را این سازمان مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا سازمانی وابسته به سازمان استانی خدمات بهداشتی است.
 تشخیص، پیشگیری و ارائه مشاوره در سطح استانی و کشوری برعهده دارند. از طریق نظارت،

سوزی و اثرات آن روی سالمتی از جمله چگونگی آماده شدن برای فصل برای کسب اطالعات بیشتر درباره دود ناشی از آتش
 سوزی به این لینک مراجعه کنید:آتش

 :یسوزی طبیعدود ناشی از آتش مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا 

 :بینی ابتال به آسم بریتیش کلمبیاسامانه پیش مرکز کنترل بیماری بریتیش کلمبیا 

 محیط زیست و پایداری دولت بریتیش کلمبیا:

رسانی درباره مراقبت از محیط زیست است که این امر شامل تمیز، با کیفیت و سالم نگه اری مسئول اطالعزارت محیط زیست و پایدو
 :ها رجوع کنیدبرای کسب اطالعات بیشتر درباره کیفیت هوا در منطقه زندگی خود به این لینک شود.داشتن هوا و منابع آبی نیز می

 :اطالعات کیفیت هوا دولت بریتیش کلمبیا 

 سازمان بهداشت کانادا

برای کسب اطالعات  د دولتی فدرال است که مسئولیت آن حفظ و ارتقا سالمتی شهروندان کانادا است.سازمان بهداشت کانادا یک نها
های طبیعی و سوزیبیشتر درباره کیفیت هوای محیط سربسته و باز، اثرات آلودگی هوا روی سالمتی، رابطه بین دود ناشی از آتش

 سالمتی شما به این لینک مراجعه کنید:

 :کیفیت هوا و سالمتی دولت کانادا 

 2022ژوئیه  تاریخ آخرین به روز رسانی:

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/healthfiles/hfile49b-fa.pdf
https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/Emergency/Wildfires/Documents/After%20Fire-Power%20Outages%20at%20Food%20Facilities.pdf
https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/Emergency/Wildfires/Documents/After%20Fire-Power%20Outages%20at%20Food%20Facilities.pdf
https://www.interiorhealth.ca/sites/default/files/PDFS/fire-retardants-in-water.pdf
https://www.interiorhealth.ca/sites/default/files/PDFS/fire-retardants-in-water.pdf
https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Returning-to-Your-Home-After-Wildfires.pdf
https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Returning-to-Your-Home-After-Wildfires.pdf
https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Returning-to-Your-Home-After-Wildfires.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/wildfire-its-effects-drinking-water-quality
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/wildfire-its-effects-drinking-water-quality
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke
https://maps.bccdc.ca/bcaps/
https://maps.bccdc.ca/bcaps/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/air-quality.html

