
ة ن  وارئمعلومات للطشر

 
 

 Page 1 

 2021 آب/أغسطس 12 | الفوري للنشر

 

 تحذير من الحر الشديد

Extreme Heat Alert 

مسؤولو الصحة الطبية من كل من صحة فانكوفر الساحلية  يُْخِطر -- .LOWER MAINLAND, B.Cلوارمينالند، بريتيش كولومبيا 

(VCHومن فريزر هيلث ) (FH السكان أنه )مستوى  رفعتم في جميع أنحاء لوار مينالند، فقد الحرارة  مع استمرار ارتفاع درجات

 .إلى تحذير من الحر الشديدوكالة البيئة الكندية الذي أصدرته  الحرمن تحذير ال

 

درجة  35و 32بين  نهاريا  الحرارة القصوى للغد حتى يوم األحد، حيث تتراوح درجات درجات الحرارة المتوقعة تستمر أن من المتوقع و

ليها عامل إضاف مُ درجة مئوية.  وستصل قيم اإلحساس بدرجات الحرارة  19و 17بين  ليال  مئوية، في حين تتراوح درجات الحرارة الدنيا 

 أثناء تلك الفترة إلى أواخر الثالثينيات.( Humidex values)الرطوبة 

 

المعايير الخاصة بالتحذير من الحر الشديد استناد ا إلى درجة الحرارة في فانكوفر أو آبوتسفورد مثلما تم قياسها يومي ا في استيفاء  وقد تم

ا، مع أخذ المتوسط بالمقارنة بدرجة الحرارة القصوى في اليوم التالي.   درجات الحرارة المرتفعة في هذا  وترتبطالساعة الثانية عصر 

 حدوث زيادة في الوفيات بين سكان لوار مينالند.النطاق تاريخي ا ب

 

الحر، فإن درجات الحرارة الساخنة يمكن أن تكون خطيرة على نحو خاص باألمراض المتعلقة وفي حين أن الجميع معرضون لخطر 

والرئتين وبعض ون أو يتدربون في الحر واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بالقلب لللصغار والمسنين وأولئك الذين يعم

األشخاص المصابين بأمراض صحة ذهنية، واألشخاص الذين يعيشون بمفردهم واألشخاص الذين ليس لهم مأوى أو مسكن مناسب.  إذا 

 كنت تتناول أدوية، اسأل طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه إذا كان ذلك سيزيد من مخاطرك الصحية في الحر واتبع توصياتهم.

 

ا ألن ذلك لذا، ينصح مسؤ مع  يتزامنسولو الصحة الطبية بشدة سكان لوارمينالند باتخاذ التدابير الالزمة لحماية أنفسهم واآلخرين.  ونظر 

من حرائق الغابات سيأتي إلى منطقة لوار مينالند في األيام القليلة القادمة، فمن المهم للغاية اتخاذ خطوات إضافية كأولوية  كثيفدخان 

 لئك المعرضين للخطر في مجتمعاتنا المحلية.لحماية نفسك وأو

 

 وأثناء سريان التحذير من الحرارة الشديدة:

 

 أي أحد من الدخول إلى هذه المراكز بسبب شواغل حول االزدحام أو التباعد  منعينبغي د أبوابها، وال يستفتح مراكز التبر

 االجتماعي

  بالخارج،  وبالداخل أ واالتنفس، ينبغي أن يخلعوا الكمامات سواء كانإذا كان األشخاص يرتدون كمامات ويواجهون صعوبة في

 حيث أن ارتداء الكمامات قد يؤثر على التنظيم الحراري أثناء موجات الحر.

 

نون وبناء على موجات الحر السابقة، فقد ثبت أن درجات الحرارة المتوقعة تسبب نتائج صحية سلبية بين سكان لوارمينالند الذين قد ال يكو

متأقلمين على درجات الحرارة في هذا النطاق وقد ال يكون لديهم وصول سهل إلى أدوات للتعامل مع هذه الحاالت مثل أجهزة تكييف 

ا على الصحة ا داهم  .  يمكن أن تتضمن األعراض من وقد يكون مميت ا الهواء.  يمكن لإلجهاد الناتج عن الحرارة المرتفعة أن يشكل خطر 

 تبطة بالحرارة الدوار واالرتباك والضعف واإلغماء أو االنهيار، بما في ذلك فقدان الوعي.األمراض المر
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 :طوال مدة التحذير من الحرارة الشديدة ما يلياتخاذها ار مينالند بالذي يعيشون في لوالناس يُنصح التي  األخرى تتضمن الخطوات الهامة

 

  للخطر دورية على األشخاص المعرضيناالطمئنان بصورة Conduct regular checks on vulnerable people- 

األشخاص الذين يعيشون بمفردهم، وال سيما كبار السن، معرضون لخطر كبير في اإلصابة باألمراض المتعلقة بالحرارة.  

 .بصورة دورية للتأكد من عدم وجود أعراض لديهم اطمئن

o  أبرد أو مغطى، وادعمهم في الحصول على الماء والسعي إذا حددت عالمات مرض، ساعد بنقلهم إلى مكان داخلي

 للحصول على المساعدة الطبية.

o  على الفور. 9-1-1في حالة االحتياج لدعم طبي طارئ، اتصل بـ 

 

  األخرى ادخل باألماكن مكيفة الهواءAccess other air conditioned spaces-  ابحث عن منشأة مكيفة الهواء )مثل

 مركز تسوق أو مكتبة أو مركز مجتمعي أو مطعم أو مسكن ألصدقاء أو أفراد األسرة(

o  ا أو دش ا بارد ا.استخدم حمامات  السباحة العامة أو المتنزهات المائية أو حمامات السباحة أو خذ حمام 

o الة.  لذا فإن وضع رذاذ الماء البارد أو مناشف باردة على في درجات الحرارة المرتفعة، المراوح وحدها ال تكون فع

 طريقة سريعة لتبريد الجسم. يمثلالجسم قبل الجلوس أمام المروحة 

 

  ابق على منزلك بارًداKeep your home cool-  افتح النوافذ واغلق الستائر واستخدم مكيف الهواء )إذا كان لديك( واعد

 الوجبات التي ال تحتاج فرن ا.

 

  الجو الحارتجنب العمل أو التمرين الشاق في Avoid tiring work or exercise in the heat-  ا عليك أن إذا كان لزام 

تقوم بعمل شاق، اشرب ما بين كوبين إلى أربعة أكواب من السوائل غير الكحولية كل ساعة.  واقصر األنشطة تتدرب أو 

 الباكر والمساء.الخارجية في وقت النهار على فترة الصباح 

 

  رطبًا ابقStay hydrated-  ُال تنتظر إلى  -فضل الماء( بغض النظر عن مدى نشاطك اشرب مشروبات باردة غير كحولية )ي

أقراص ماء، اسأل حول زيادة  ىأن تظمأ.  إذا كان طبيبك بصورة عامة يحد من كمية السوائل التي تشربها أو إذا كانت تتعاط

 مقدار الماء الذي تستطيع أن تشربه بينما الطقس حار.

 

  ابق على الحيوانات األليفة واألطفال باردينKeep pets and children cool-  ال تترك أبد ا األطفال أو الحيوانات األليفة

فهرنهايت( في  125مئوية )درجة  52رة أن ترتفع إلى في السيارة أثناء وقوفها بأماكن توقف السيارات.  يمكن لدرجات الحرا

 فهرنهايت(. 93مئوية )درجة  34دقيقة في السيارة المغلقة حين تكون درجة الحرارة الخارجية  20غضون 

 

  ارتد مالبس مناسبة للطقسDress for the weather-  ارتد مالبس فضفاضة خفيفة الوزن.  احم نفسك من الشمس عن

 طريق ارتداء قبعة عريضة ونظارات شمسية.

 

  تجنب لسعة الشمسAvoid sunburn-  15ابق في الظل أو استخدم واقي ا من أشعة الشمس به عامل حماية من الشمس بمقدار 

 أو أكثر.

 

  اسع للحصول على الرعايةSeeking care- أو توجه إلى أقرب قسم  9-1-1للحاالت الحرجة المهددة للحياة، اتصل بـ  بالنسبة

 طوارئ.  وهذا يتضمن التعرض لصعوبة في التنفس وضيق النفس وألم الصدر

o  ، بالنسبة لألمور غير المهددة للحياة، يوجد عدد من الخيارات للسعي للحصول على الرعاية أثناء الصيف.  فمثال 

وتوفر الرعاية  ،وعطالت نهاية األسبوع، سبعة أيام في األسبوعمساء واألولية تفتح في ال مراكز الرعاية العاجلة

 ساعة. 48للشواغل الصحية غير المتوقعة وغير المهددة للحياة التي تتطلب العالج في غضون 

o  أو طبيب األسرة. 8-1-1من المكان الذي تسعى للحصول على الرعاية منه، اتصل برقم  متأكد نت غيركإذا 
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 Heat Notifications إشعارات التحذير من الحر

 

بتحذيرات حول المخاطر الصحية جراء الجمهور والمنظمات الشريكة مركز السيطرة على األمراض في بريتيش كولومبيا لكي يمد 

ووزارة الصحة الكندية الكندية تغير المناخ والبيئة  كالةولدرجات الحرارة بالتعاون مع قصوى حدود ا المركز موجات الحر، فقد وضع 

 والسلطات الصحية في بريتيش كولومبيا.

 

 واتخذ إجراء استعد (:1)مستوى   التحذير من الحر
HEAT WARNING (level 1): Get Ready, Take Action. 

 تحذيرات من الحر في بريتيش كولومبيا بالنسبة للمناطق التالية:الكندية تغير المناخ والبيئة  كالةوتصدر 

 

 الجنوب الغربي Southwest   نورث شور وفانكوفر وريتشموند وهاو ساوند وويسلر وبمبرتون وصن شاين كوست )تتضمن

ا منطقة إيسترن مترو فانكوفر، شاملة كوكويتالم وصاري وفريزر فالي( حين:  وأيض 

 

o المحطة الساحلية Coastal station  :)درجات الحرارة القصوى حين يكون من المتوقع أن تصل )مطار فانكوفر

ن ييومفي  درجة مئوية أو أكثر 16ة أو أكثر ودرجات الحرارة الدنيا بوقت الليل درجة مئوي 29المسجلة بوقت النهار 

 .ن أو أكثرعيمتتاب

 

o المحطة الداخلية Inland station  :)درجات الحرارة القصوى حين يكون من المتوقع أن تصل )مطار أبوتسفورد

ن ييومفي  درجة مئوية أو أكثر 17درجة مئوية أو أكثر ودرجات الحرارة الدنيا بوقت الليل  33المسجلة بوقت النهار 

 .ن أو أكثرعيمتتاب

 

 أي من هذه المعايير.استيفاء  يتم إصدار تحذيرات لكال القسمين الساحلي والداخلي إذا تم
 

  الشمال الغربيNorthwest   الساحل األوسطي والشمالي )المناطق الداخلية والساحلية( نورثرن فانكوفر أيالند والمنطقة في(

درجة مئوية  28درجات الحرارة القصوى المسجلة بوقت النهار حين يكون من المتوقع أن تصل شمال غرب بريتيش كولومبيا 

 ن أو أكثر.عين متتابييومفي  ردرجة مئوية أو أكث 13أو أكثر ودرجات الحرارة الدنيا بوقت الليل 

 

ووفقا لبيانات مركز السيطرة على األمراض في بريتيش كولومبيا، تشير معايير التحذير من الحر المرتفع إلى درجات الحرارة التي يتوقع 

 فيها حدوث زيادة في الوفيات في المجتمع المحلي.

 

 اآلن  اتخذ إجراء -منطقة الجنوب الغربي فقط  (:2)مستوى الشديد التحذير من الحر 

EXTREME HEAT ALERT (Level 2): Southwest region only – Take Action Now 

 

ا من  صحة فانكوفر الساحليةبالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي، ستصدر  لحر الشديد حين يكون متوقع ا أن يصل متوسط اوفريزر هيلث تحذير 

في مطار فانكوفر، وذلك مئوية أو أكثر درجة  31مئوية أو أكثر في مطار آبوتسفورد و/أو درجة  36درجة الحرارة المرتفعة ليومين إلى 

ا. 2:00على أساس درجة الحرارة التي يتم قياسها في الساعة   عصر 

 

وث تشير معايير التحذير من الحر الشديد إلى درجات الحرارة التي يتوقع أن يكون فيها الخطر بالنسبة للجمهور مرتفع ا للغاية، مع توقع حد

لى أساس توصيات مركز السيطرة على األمراض في بريتيش كولومبيا، إضافة إلى تقييم ، وذلك عالمحلي زيادة في حاالت الوفاة بالمجتمع

الهيئة الصحية والحكومة المحلية قبل استجابات إضافية من القيام بالتحذير إلى  ويدفع.  الصحية المتوقعة من هيئة صحية للمخاطر

ا إلى  والمجتمعات المحلية بقوة على أن يكونوا على دراية بالمخاطر  رسائل عامة لتشجيع األفرادتوجيه والمنظمات الشريكة، وأيض 

 للحفاظ على برودة أجسادهم. إجراءويتخذوا 
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 Get Informed ابق مطلعًا

 

  زرVCH.ca/heat أو fraserhealth.ca/sunsafety  للحصول على المزيد من المعلومات حول التأثيرات الصحية للحر

 ومراكز التبريد المحلية والموارد األخرى حول الوقاية من التأثيرات الصحية.

  بللحصول على المزيد من المعلومات حول األمراض المتعلقة( الحر، اتصل بهيلث لينكHealthLink في بريتيش كولومبيا )

 .811على الرقم 

  أو  1-800-314-0999تسمح لك رعاية فريزر االفتراضية الصحية باالتصال بأخصائي صحي.  يمكنك االتصال برقم

ا إلى 10استخدام دردشة الويب من   سبعة أيام في األسبوع على الرابط: ،مساء يومي ا 10 صباح 

www.fraserhealth.ca/virtualcare 

 

للحصول على المزيد من المعلومات حول التأثيرات الصحية للحر.   fraserhealth.ca/sunsafetyأو  heatVCH.ca/زر موقع 

 .811( في بريتيش كولومبيا على الرقم HealthLinkلحر، اتصل بهيلث لينك )االمعلومات حول األمراض المتعلقة بلمزيد من ل

 

أو استخدام دردشة  1-800-314-0999تسمح لك رعاية فريزر االفتراضية الصحية باالتصال بأخصائي صحي.  يمكنك االتصال برقم 

ا إلى  10الويب من   a/virtualcarewww.fraserhealth.cسبعة أيام في األسبوع على الرابط:  ،مساء يومي ا 10صباح 
 

 quality Air جودة الهواء

 

.  وحيث أن جودة الهواء يمكن أن تتغير أسوأحرائق الغابات شائعة في بريتيش كولومبيا أثناء أشهر الصيف، ما يؤدي إلى جودة هواء 

التعرض للهواء بسرعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة والدخان من حرائق الغابات، فنحن نحث الناس في مجتمعاتنا المحلية على تقليل 

 المشبع بالدخان.

 

ا بصحة اإلنسان، وال سيما  ومع أن دخان حرائق الغابات مختلف عن تلوث الهواء الذي تسببه السيارات أو الصناعات، إال أنه ضار أيض 

االنسداد الربو ومرض لكبار السن واألطفال الرضع واألطفال الصغار والنساء الحوامل واألشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل 

 الرئوي المزمن وأمراض القلب.

 

 للهواء المشبع بالدخان: محتمل ساعد في الحفاظ على سالمتك وسالمة أحبائك باتخاذ الخطوات التالية اآلن، قبل أي تعرض 

 راجع أدويتك، وال سيما أدوية اإلنقاذ الخاصة بالتنفس 

 تفاع درجة الحرارةابق على النوافذ واألبواب مغلقة، إذا كان ذلك ممكن ا دون ار 

   اتمسيجلل متصاص عالي الكفاءةذا ا استخدم منظف هواء محموال HEPA 

 ابق رطبا 

  قلل من الوقت الذي تقضيه بالخارج وقلل من األنشطة الشاقة ألن التنفس بصورة أصعب يعني استنشاق المزيد من

 الهواء المشبع بالدخان

  واءمؤشر صحة جودة اله، وال سيما تقارير جودة الهواءتابع 

  مجتمعي به جهاز تكييف هواء حيث أنه سيكون به هواء أنظف.  ابحث عن أماكن الهواء  كانماقض وقت ا في منزل أو

األنظف المخصصة في مجتمعك المحلي حيث يوجد بها ترشيح معزز للهواء.  والبنايات التي بها تكييف هواء مثل 

 مراكز التبريد سيكون بها هواء أنظف.

  أن يتخذوا احتياطات إضافية أثناء هذا الوقت، بما في ذلك مراقبة  قائمةينبغي على األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية

 األعراض وأخذ أدوية اإلنقاذ معهم عند الخروج.

  إذا  الخفيف. وسيالن األنف والتهاب الحلق والصداع والسعال  ينوتهيج العينتين تهيج الرئتتضمن عراض الشائعة أن لأليمكن

أو  عدم الراحة في الصدر أو خفقان القلبالشعور بأو ار عراض أكثر حدة مثل ضيق التنفس أو السعال الحاد أو الدوتعرضت أل

 الطبية على الفور. الرعايةاسع للحصول على ، الصفير

  

http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-built-environment/climate-change/extreme-heat
https://www.fraserhealth.ca/sunsafety#.YRLEFMqpGUk
http://www.fraserhealth.ca/virtualcare
http://www.fraserhealth.ca/virtualcare
http://www.metrovancouver.org/services/air-quality/current-air-quality/airmap/Pages/default.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/air/air-quality/aqhi
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 لحصول على معلومات حول جودة الهواء، يرجى زيارة لfraserhealth.ca/airquality  أوvch.ca 

  للحصول على معلومات حول دخان حرائق الغابات، يرجى زيارةbccdc.ca/wildfiresmoke 

 

مليار دوالر ألكثر من مليون  4.1مسؤولة عن توفير رعاية مجتمعية ورعاية مستشفيات وطويلة األجل بقيمة  صحة فانكوفر الساحلية

 Sea to Skyتو سكاي كوريدور )ريتشموند وفانكوفر ونورث شور وصن شاين كوست ومنطقة سي مثل  في مجتمعات محلية نسمة

corridor رعاية وخدمات متخصصة للناس في جميع أنحاء بريتيش  صحة فانكوفر الساحلية( وباول ريفر وبيال بيال وبيال كوال.  كما توفر

 المقاطعة. كولومبيا وتعد هي مركز تعليم الرعاية الصحية واألبحاث في

 

 امجتمع   20في  نسمةمليون  1.8أما فريزر هيلث، فهي مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية المجتمعية وخدمات المستشفيات ألكثر من 

من برنابي إلى فريزر كانيون في المناطق التقليدية لكوست ساليش ومنطقة الشعوب األ صلية نالكاباموكس  امتنوع   امحلي  

(NationsNlaka’pamux  وفريقنا الذي يتألف من نحو  .)ألف موظف وأخصائي طبي ومتطوع مكرس لخدمة المرضى واألسر  40

 رؤيتنا: صحة أفضل، األفضل في الرعاية الصحية. بغرض تحقيقوالمجتمعات المحلية 

 

### 

 

 :اإلعالمية تاالتصاال

 :sContact Media 

 604-202-2012 :الساحلية فانكوفر صحةل اإلعالمي الخط

 604-613-0794 هيلث: لفريزر اإلعالمي الخط

https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/air-quality
http://www.vch.ca/public-health/environmental-health-inspections/healthy-built-environment/air-quality/outdoor-air-quality
http://www.bccdc.ca/health-info/prevention-public-health/wildfire-smoke

