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 2021  آگوست  12 |  فوری انتشار  جهت 

 

 شدید   گرمای  هشدار 
 

MAINLAND LOWER، پزشکی بهداشت  مقامات  -  کلمبیا  بریتیش (VCH) Health Coastal Vancouver  و  Fraser

(FH) Health در گرما افزایش  با که رسانند می  مردم اطالع به  بدینوسیله Mainland Lower، محیط  وزارت  گرمای  هشدار  

 است.  رسیده شدید گرمای  هشدار مرحله  به اکنون  کانادا زیست

 

  جهدر  35 تا 32 محدوده  به روز طول   دمای  حداکثر که  حالی  در باشد، داشته  ادامه  یکشنبه  تا فردا  برای  باال دمای  شود  می بینی پیش

  30 باالی به  مدت  این در رطوبت شاخص   مقادیر رسد. می سانتیگراد درجه  19 تا  17 به  شب  طول  در دما حداقل  و سانتیگراد

  رسید. خواهد

 

  ظهر   از بعد 14 ساعت در  Abbotsford یا  YVR فرودگاه در  روزانه شده   گیری اندازه  دمای اساس بر شدید  گرمای  هشدار معیار

  با محدوده این در  باال دماهای  که شده مشاهده تاریخی، آمار لحاظ  از است. شده  حاصل  بعد روز دمای حداکثر  با آن گیری میانگین و

  باشد. می مرتبط  Mainland Lower ساکنان در  میر و  مرگ  افزایش 

 
در حالی که همه افراد در معرض بیماری های ناشی از افزایش گرما هستند، اما دماهای خیلی باال می تواند به ویژه برای جوانان،  

با عارضه های   سالمندان، افرادی که در گرما کار یا ورزش می کنند، افراد مبتال به بیماری های مزمن قلبی و ریوی، برخی از افراد

اگر  . سالمت روانی، افرادی که تنها زندگی می کنند و افرادی که بی خانمان هستند یا مسکن نامناسبی دارند بسیار خطرناک باشد

دارو مصرف می کنید، از پزشک یا داروساز خود سوال کنید که آیا مصرف دارو می تواند خطرات متوجه سالمتی شما را در گرما  

 نه و طبق توصیه های آنها عمل کنید. افزایش دهد یا 

 

توصیه می کنند اقدامات احتیاطی را برای محافظت از خود و   Lower Mainlandمقامات بهداشت پزشکی مجدداً به ساکنان 

  Lower Mainlandبه دلیل همزمانی با دود فراوان ناشی از آتش سوزی جنگل ها که در چند روز آینده وارد  دیگران انجام دهند.

 خواهد شد، بسیار مهم است که برای محافظت از خود و اقشار آسیب پذیر جامعه، اقدامات احتیاطی بیشتری اتخاذ شوند. 

 
 هنگامی که هشدار گرمای شدید به قوت خود باقی است: 

 

خنک سازی همچنان باز خواهند بود و هیچکس نباید از دسترسی به این مراکز به دلیل نگرانی از شلوغی یا فاصله   مراکز •

 گیری فیزیکی محروم شود. 

اگر افراد از ماسک استفاده می کنند و برای تنفس مشکل دارند، باید ماسک را چه در فضای داخل ساختمان و چه در   •

 از ماسک ممکن است بر تنظیم حرارت بدن در هنگام گرما تأثیر بگذارد. بیرون بردارند، زیرا استفاده 

 
با قطعیت می دانیم که دماهای پیش بینی شده موجب عواقب منفی سالمتی بین آن دسته از ساکنین  ،طبق موج های قبلی گرما

Lower Mainland  ه ابزارها و تجهیزاتی مانند  می شود که ممکن است به دماهای این محدوده عادت نداشته و دسترسی آسان ب

استرس گرمایی می تواند خطری آنی برای سالمتی بوده و خطر جانی در بر داشته   دستگاه هایی مثل تهویه مطبوع نداشته باشند. 

  عالئم بیماری شدید ناشی از گرما می تواند شامل سرگیجه، گیجی، ضعف و غش یا بیهوشی، و از دست دادن هوشیاری باشد.  باشد.
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توصیه می شود در طول مدت هشدار گرمای شدید انجام دهند عبارتند   Lower Mainlandسایر اقدامات مهمی که به افراد ساکن 

  از:

 

افرادی که تنها زندگی می کنند، به ویژه افراد سالخورده، ریسک باالیی   - افراد آسیب پذیر را جویا شوید  بطور مرتب حال  •

  مرتب حال آنها را جویا شوید تا مطمئن شوید این افراد عالئمی ندارند. از گرما دارند.  برای ابتال به بیماری های ناشی 

o به این افراد کمک کنید تا به یک فضای سرپوشیده خنک تر یا سایه نقل مکان  ،اگر متوجه عالئم بیماری شدید

 زشکی کنید. کنند، به آن ها در آب رساندن به بدن و نوشیدن مایعات کمک کنید و درخواست کمک پ 

o  تماس بگیرید.  9- 1-1اگر به پشتیبانی پزشکی فوری نیاز دارید بدون معطلی با شماره 

به دنبال مراکز دارای تهویه مطبوع باشید )مثل مرکز خرید، کتابخانه،  - به سایر فضاهای دارای تهویه مطبوع بروید  •

  مرکز محلی، رستوران یا خانه دوستان یا اعضای خانواده(. 

o  از اماکن دارای فواره های آبپاش، پارک های آبی یا استخرهای عمومی استفاده کرده یا با آب سرد حمام کنید یا

  دوش بگیرید.

o  اسپری کردن آب خنک یا حوله خیس قبل از نشستن روبه  . هایی در دماهای باال مؤثر نیستندفن ها و پنکه ها به تن

 روی پنکه روشی سریع برای خنک شدن است. 

پنجره ها را باز کنید، پرده ها را بکشید، از سیستم تهویه مطبوع )در صورت وجود(    - خانه خود را خنک نگه دارید •

 ه کنید که نیاز به فر نداشته باشد. استفاده کنید و وعده های غذایی آماد

اگر انجام ورزش یا کارهای سنگین ضروری است، هر ساعت دو تا   - از کار یا ورزش فرساینده در گرما خودداری کنید •

 فعالیت روزانه در فضای باز را به صبح زود و عصر محدود کنید. چهار لیوان مایعات غیر الکلی بنوشید.

صبر    -رف نظر از میزان فعالیت، نوشیدنی های غیر الکلی خنک )ترجیحاً آب( بنوشید ص - آب بدن خود را حفظ کنید  •

اگر پزشک شما بطور کلی میزان مایعاتی که شما مصرف می کنید را محدود می کند یا از قرص آب   نکنید که تشنه شوید. 

 هوا بنوشید سوال کنید.استفاده می کنید، درباره افزایش میزان آبی که می توانید هنگامی گرمی زیاد 

 از تنها گذاشتن کودکان یا حیوانات خانگی در ماشین اکیدا خودداری کنید.  - حیوانات خانگی و کودکان را خنک نگه دارید •

دمای داخل یک وسیله نقلیه دربسته  ممکن است درجه فارنهایت( باشد،  93درجه سانتیگراد ) 34اگر دمای هوای بیرون 

  رسد.ب درجه فارنهایت(  125جه سانتیگراد )در 52دقیقه به  20ظرف 

با پوشیدن کاله با لبه پهن و عینک آفتابی از خود در   لباس گشاد و سبک بپوشید. - با توجه به وضعیت هوا لباس بپوشید •

 برابر آفتاب محافظت کنید. 

یا   SPF 15برابر خورشید در سایه بمانید یا از کرم ضد آفتاب با ضریب محافظت در   - از آفتاب سوختگی جلوگیری کنید •

 بیشتر استفاده کنید.

تماس بگیرید یا به   9-1-1برای شرایط بحرانی و دارای خطر جانی، لطفاً با شماره  -به دنبال خدمات مراقبتی باشید  •

این مورد شامل هر فردی می شود که مشکل در نفس کشیدن، تنگی نفس یا درد قفسه   نزدیک ترین بخش اورژانس بروید.

  ا تجربه می کند. سینه ر

o   برای دیگر موارد فاقد خطر جانی، گزینه های مختلفی برای درخواست خدمات مراقبتی هنگام تابستان وجود

( شب ها، آخر هفته ها و در هفت روز هفته باز هستند و  UPCCمراکز خدمات فوری و مراقبت اولیه ) دارد.

ساعت   48خدمات مراقبتی را برای مشکالت سالمتی غیر منتظره و فاقد خطر جانی که مستلزم درمان ظرف 

 د. ن است فراهم می کن 

o  یا پزشک خانوادگی خود تماس   8-1-1اگر مردد هستید که درخواست خدمات مراقبتی کنید یا خیر، لطفاً با

 گیرید. ب 
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 هوا  گرمای های اعالمیه

  دمایی های  آستانه شوند، داده هشدار  هوا  گرمی رخدادهای  سالمتی  خطرات درباره  همکار های سازمان و  مردم عموم به  اینکه برای

  تغییرات و  زیست   محیط سازمان همکاری  با (Control Disease for Center BC) کلمبیا بریتیش بیماری کنترل  مرکز توسط 

  مسئولین و  ( Canada Health) کانادا بهداشت  وزارت  ،(Canada Change Climate and Environment) کانادا اقلیمی

 است.  شده تعیین کلمبیا بریتیش بهداشتی

 

 کنید.  اقدام باشید، آماده (: 1 )سطح  هوا گرمای هشدار 

 دهد:  می  هوا گرمای  هشدار کلمبیا بریتیش در مناطق این برای کانادا اقلیمی تغییرات و  زیست محیط وزارت 

  و  Shore North، Vancouver، Richmond، Sound Howe، Whistler، Pemberton )شامل غرب  جنوب  •

Coast Sunshine  نیز و Vancouver Metro Eastern شامل Coquitlam ، Surrey  و yValle Fraser )  

 که:  هنگامی

o  ساحلی  ایستگاه (Airport Vancouver :) 29 روزانه  حداکثر دمای  با بیشتر یا متوالی روز   دو بینی پیش  

 باالتر. یا  سانتیگراد درجه  16 شبانه حداقل  دماهای  و  باالتر یا سانتیگراد درجه 

o  سرزمینی  درون  ایستگاه (Airport Abbotsford:)  روزانه حداکثر  دمای  با بیشتر یا متوالی  روز دو بینی پیش  

 باالتر.  یا سانتیگراد درجه  17 شبانه حداقل  دماهای و باالتر یا سانتیگراد  درجه 33

 شود.  می  صادر سرزمینی درون و  ساحلی   بخش دو هر برای  هشدارها معیار، دو  هر تأمین صورت  در

 

  Island Vancouver Northern ،ساحلی( و سرزمینی درون  )نواحی   Coast Northern و  Central) غرب  شمال  •

  و باالتر یا سانتیگراد  درجه 28 روزانه  حداکثر  دمای با بیشتر یا  متوالی روز  دو  بینی پیش با کلمبیا( بریتیش غرب شمال و

 باالتر. یا سانتیگراد درجه  13 شبانه حداقل  دماهای

 

  افزایش  انتظار آنها در که  دارند اشاره  دماهایی به  هوا گرمای هشدار  معیارهای ،DCBCC تاریخی های  داده و  اطالعات اساس  بر

 رود.  می  منطقه در  فوت  موارد

 

 کنید  اقدام   االن همین -  غرب  جنوب  منطقه فقط (:2  )سطح شدید  هوای گرمای  اخطار 

ً  زمانی Health Fraser و  VCH غرب،  جنوب   منطقه برای   شود بینی پیش که  کنند می صادر شدید  هوای گرمای اخطار مشترکا

  در باالتر یا سانتیگراد درجه  31 و/یا Airport Abbotsford در  باالتر یا سانتیگراد درجه   36 به  باال دمای  روزه   دو  متوسط

Airport Vancouver  بعدازظهر(.  2 ساعت  در  شده  گیری اندازه دماهای  اساس )بر برسد 

 

  احتمالی خطرات از  بهداشت  سازمانهای ارزیابی بعالوه BCCDC های  توصیه گرفتن نظر در با شدید  هوای  گرمای  اخطار  معیار

  موارد  توجه  قابل افزایش  انتظار و  بوده  باال بسیار  مردم عموم  متوجه خطر   آنها در رود می انتظار  که دارد  اشاره دماهایی به سالمتی

  و  همکار های  سازمان و  محلی دولت بهداشت،  های  سازمان تکمیلی های  واکنش شدن  فعال موجب  اخطار این برود. جامعه در  فوت 

  منظور به  اقدام و  خطرات از  بودن آگاه  اهمیت بر تاکید جهت محلی جوامع  و  مردم به  اکید توصیه  مضمون با عمومی رسانی پیام نیز

 شود.   می ماندن خنک
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 در جریان اخبار باشید 

طالعات بیشتر در خصوص تاثیرات گرما بر روی سالمتی، مراکز خنک سازی محلی و سایر منابع در  جهت کسب ا  •

 بازدید نمایید.  fraserhealth.ca/sunsafetyیا  .heat/caVCHجلوگیری از خطرات سالمتی از سایت 

  تماس بگیرید. 811در شماره  HealthLink BCبرای کسب اطالعات بیشتر درباره بیماری های ناشی از گرما با  •

به شما اجازه می دهد تا با کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی ارتباط   Fraser Healthامکانات مراقبت مجازی  •

تماس بگیرید یا از   1-800-314-0999شب با شماره   10صبح تا   10می توانید در تمام هفت روز هفته از  بگیرید.

  استفاده کنید.  www.fraserhealth.ca/virtualcare قابلیت چت وب سایت به نشانی

 
  یا VCH.ca/heat سایت  از سالمتی  روی بر  گرما تاثیرات خصوص  در بیشتر اطالعات کسب  جهت

fraserhealth.ca/sunsafety با گرما  از ناشی  های  بیماری درباره  بیشتر اطالعات کسب  برای نمایید. بازدید  HealthLink
BC بگیرید.  تماس 811 شماره  در 

 
 بگیرید. ارتباط درمانی و  بهداشتی های  مراقبت  کارشناسان با  تا دهد می  اجازه شما  به Health Fraser مجازی مراقبت  امکانات

  طریق  از یا گرفته  تماس 1-800-314-0999 تلفن شماره  با شب   10 تا صبح  10 ساعت   از هفته روز  هفت  تمام در  توانید می شما
 کنید چت   وب fraserhealth.ca/virtualcare  سایت

 
 هوا  کیفیت

  به  هوا  کیفیت که آنجا از  شود.   می هوا  کیفیت افت به منجر  و  است شایع تابستان های  ماه در کلمبیا  بریتیش در ها  جنگل   سوزی  آتش
  قرار که  خواهیم می خود  جوامع در  مردم از  کند، تغییر سرعت  به  تواند می ها جنگل  سوزی  آتش  از  ناشی  دود و  باالتر دماهای دلیل

 برسانند. حداقل  به  را  ها جنگل  سوزی  آتش  از ناشی  هوای معرض در گرفتن
 

  ویژه  به انسان، سالمتی برای اما است، متفاوت  صنایع یا ترافیک از  ناشی هوا  آلودگی  با ها جنگل سوزی  آتش  از  ناشی دود  اگرچه 
  های  بیماری و  ریوی  مزمن انسدادی بیماری آسم، مانند مزمن های بیماری  با افراد و  باردار زنان خردساالن، نوزادان، سالمندان،

  است.  مضر  قلبی
 

  و  خود  امنیت  حفظ  به زیر  مراحل رعایت  با دودآلود، هوای  رضمع در  احتمالی گرفتن قرار  هرگونه از پیشگیری با •
 کنید:  کمک خود  عزیزان

 تنفس  برای  ضروری بخش  نجات داروهای ویژه  به  کنید، بررسی را  خود   داروهای •
 نشود گرم  حد از بیش داخل  هوای که  بشرطی  البته دارید، نگه  بسته  را درها و  ها  پنجره امکان صورت  در •
 کنید استفاده  HEPA فیلتر با هوا کننده تمیز سیار  های  دستگاه از •
 کنید حفظ   را خود   بدن آب •
  هوای استنشاق معنای  به بیشتر تنفس زیرا دهید  کاهش را  شدید  های فعالیت  انجام و  باز فضای  در  حضور  میزان •

 است  بیشتری دودآلود 
 توجه کنید  هوا  کیفیت سالمت  شاخص ، به ویژه  هوا کیفیت  گزارشاتبه  •
به مکان های عمومی معرفی   تهویه مطبوع دارند بمانید زیرا هوای تمیزتری دارند.در خانه یا مکان های عمومی که  •

ساختمان های دارای تهویه مطبوع   شده در منطقه خود بروید که فیلتراسیون هوای مناسب و هوای تمیزتری دارند.
 مانند مراکز خنک سازی هوای تمیزتری دارند. 

  بر نظارت  جمله از دهند، انجام  مدت این طول  در را بیشتری  احتیاطی  اقدامات  دبای  دارند  سالمتی ناراحتی سابقه   که  افرادی  •
  منزل. از خروج  هنگام به  ضروری  داروهای  داشتن همراه به  و عالئم

  شدیدتری عالئم  اگر  است. خفیف سرفه  و  سردرد  گلودرد، بینی، آبریزش  چشم، تحریک ریه، تحریک شامل رایج عالئم •
  مراجعه پزشک  به  سریعا دارید، سینه  خس   خس یا قلب   تپش سینه،  قفسه  ناراحتی سرگیجه،  ید،شد سرفه  نفس، تنگی مانند
  کنید.

 
 
 

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.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


 اضطراری رسانی اطالع بولتن 
 

 
 

 5 صفحه  

 

 بازدید نمایید. .vch.ca یا fraserhealth.ca/airqualityبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد کیفیت هوا لطفا از سایت  •

  bccdc.ca/wildfiresmokeبرای کسب اطالعات بیشتر در خصوص دود ناشی از آتش سوزی جنگل ها لطفاً از سایت  •
 مایید. بازدید ن 

 
Health Coastal Vancouver  ارزش به بلندمدت  و بیمارستانی محلی،  درمانی و  بهداشتی های  مراقبت خدمات  ارائه  مسئولیت  

Richmond، Vancouver، Shore North ، Coast Sunshine،  Sky to Sea مناطق  در را  دالر  میلیارد 4.1
corridor ، River Powell، Bella Bella و Coola Bella دارد.  عهده بر VCH به تخصصی  های مراقبت و  خدمات همچنین  

 است.  درمان و  بهداشت زمینه در  پژوهش  و  آموزش  اصلی  مرکز  و  نموده ارائه کلمبیا بریتیش سراسر  در مردم
 

Health Fraser  20 در  نفر میلیون 1.8 از  بیش  به محلی  درمانی  و بهداشتی های مراقبت  و بیمارستانی خدمات ارائه  مسئول  
  و  Salish Coast نیشن فرست  اقوام  سنتی های سرزمین در  Canyon Fraser تا Burnaby از مختلف منطقه

Nlaka’pamux به  رسانی خدمات به متعهد ما داوطلبان و  پزشکی کادر کارمند، نفر 40000 حدوداً  از  متشکل  گروه باشد. می  
  و  بهداشتی های  مراقبت بهترین بهتر، سالمت و  بهداشت باشند: می  ما انداز  چشم  تحقق قالب   در محلی  جوامع  و  ها خانواده بیماران،
 درمانی

 

### 

 ای:  رسانه  ارتباطات 
 Vancouver Coastal Health : 604.202.2012تلفن ارتباطات رسانه ای 
 Fraser Health : 604.613.0794تلفن ارتباطات رسانه ای 

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

