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August 10, 2021

مسؤولو الصحة العامة يحثون سكان لوار مينالند على اتخاذ احتياطات
أثناء درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة
Public Health officials urge Lower Mainland residents to take precautions during anticipated high temperatures

تحذيرا من موجة
لوار مينالند ،بريتيش كولومبيا  -- LOWER MAINLAND, B.C.أصدرت وكالة البيئة الكندية يوم  10أغسطس/آب
ً
اعتبارا من الخميس 12 ،آب/أغسطس ،حتى األحد 15 ،آب/أغسطس .ومرة أخرى يحث
حر قادمة وتوقعت درجات حرارة متزايدة
ً
مسؤولو الصحة الطبية من كل من صحة فانكوفر الساحلية ( ) VCHومن فريزر هيلث ( ) FHالسكان على اتخاذ احتياطات لحماية أنفس هم
وأولئك المعرضين للخطر من المخاطر الصحية المصاحبة لدرجات الحرارة المرتفعة المستمرة.
ومع أن درجات الحرارة المتوقعة لن تصل إلى المستويات المقلقة التي سجلت أثناء موجة الحر الشديد في شهر حزيران/يونيو ،فإن الصحة
العامة تحث الناس على االستعداد للطقس مسبقًا واتخاذ تدابير للبقاء بأمان .وبناء على موجات الحر السابقة ،فقد ثبت أن درجات الحرارة
المتوقعة تسب ب نتائج صحية سلبية بين سكان لوار مينالند الذين قد ال يكونون متأقلمين على درجات الحرارة في هذا النطاق وقد ال يكون
لديهم وصول سهل إلى أدوات للتعامل مع هذه الحاالت مثل أجهزة تكييف الهواء .يمكن لإلجهاد الناتج عن الحرارة المرتفعة أن يشكل
خطرا داه ًما على الصحة .يمكن أن تتضمن األعراض من األمراض المرتبطة بالحرارة العطش والدوار واالرتباك والضعف واإلغماء أو
ً
االنهيار ،بما في ذلك فقدان الوعي.
كما يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة بداخل البنايات أن تكون خطيرة على نحو خاص لكبار السن وأولئك الذين يعانون من حاالت صحية
مزمنة .لذا ،ينصح مسؤولو الصحة الطبية بشدة سكان لوار مينالند ب اتخاذ التدابير الالزمة لحماية أنفسهم واآلخرين .تتضمن الخطوات
الهامة التي يستطيع الناس اتخاذها في األيام القادمة ما يلي:


االطمئنان بصورة دورية على األشخاص المعرضين للخطر - Conduct regular checks on vulnerable people
األشخاص الذين يعيشون بمفردهم ،وال سيما كبار السن ،معرضون لخطر كبير في اإلصابة باألمراض المتعلقة بالحرارة.
اطمئن بصورة دورية للتأكد من عدم وجود أعراض لديهم .
 oإذا حددت عالمات مرض ،ساعد بنقلهم إلى مكان داخلي أبرد أو مغطى ،وادعمهم في الحصول على ال ماء والس عي
للحصول على المساعدة الطبية.
 oفي حالة االحتياج لدعم طبي طارئ ،اتصل بـ  9- 1- 1على الفور.



ابق رطبًا  - Stay hydratedاشرب مشروبات باردة غير كحولية (يفضل الماء) بغض النظر عن مدى نشاطك  -ال تنتظر إلى
أن تظمأ  .إذا كان طبيبك بصورة عامة يحد من كمية السوائل التي تشربها أو إذا كانت تتعاطى أقراص ماء ،اسأل حول زيادة
مقدار الماء الذي تستطيع أن تشربه بينما الطقس حار.



ابق على الحيوانات األليفة واألطفال باردين  - Keep pets and children coolال تترك أبد ًا األطفال أو الحيوانات األليفة
في السيارة أثناء وقوفها بأماكن توقف السيارات  .يمكن لدرجات الحرارة أن ترتفع إلى  52مئوية ( 125فهرنهايت) في غضون
 20دقيقة في السيارة المغلقة حين تكون درجة الحرارة الخارجية  34مئوية ( 93فهرنهايت).



ا دخل باألماكن مكيفة الهواء  - Access air conditioned spacesابحث عن منشأة مكيفة الهواء (مثل مركز تسوق أو
مكتبة أو مركز مجتمعي أو مطعم أو مسكن ألصدقاء أو أفراد األسرة)
 oاستخدم حمامات السباحة العامة أو المتنزهات المائية أو حمامات السباحة أو خذ حما ًما أو دشًا بارد ًا.
 oفي درجات الحرارة المرتفعة ،المراوح وحدها ال تكون فعالة .لذا فإن وضع رذاذ الماء البارد أو مناشف باردة على
الجسم قبل الجلوس أمام المروحة يمثل طريقة سريعة لتبريد الجسم.



ارتد مالبس مناسبة للطقس  - Dress for the weatherارتد مالبس فضفاضة خفيفة الوزن .احم نفسك من الش م س عن
طريق ارتداء قبعة عريضة ونظارات شمسية.
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ابق على منزلك باردًا  - Keep your home coolافتح النوافذ واغلق الستائر واستخدم مكيف الهواء (إذا كان لديك) واعد
الوجبات التي ال تحتاج فرنًا.



تجنب لسعة الشمس  - Avoid sunburnابق في الظل أو استخدم واق ًيا من أشعة الشمس به عامل حماية من الش م س ب مقدار
 15أو أكثر.



تجنب العمل أو التمرين الشاق في الجو الحار  - Avoid tiring work or exercise in the heatإذا كان لزا ًم ا عليك أن
تتدرب أو تقوم بعمل شاق ،اشرب ما بين كوبين إلى أربعة أكواب من السوائل غير الكحولية كل ساعة .واقصر األنشطة
الخارجية في وقت النهار على فترة الصباح الباكر والمساء.



اسع للحصول على الرعاية  - Seeking careبالنسبة للحاالت الحرجة المهددة للحياة ،اتصل بـ  9- 1- 1أو توجه إلى أقرب قسم
طوارئ .وهذا يتضمن التعرض لصعوبة في التنفس وضيق النفس وألم الصدر
ً
فمثال،
 oبالنسبة لألمور غير المهددة للحياة ،يوجد عدد من الخيارات للسعي للحصول على الرعاية أثناء الصيف.
مراكز الرعاية العاجلة واألولية تفتح في ال مساء وعطالت نهاية األسبوع ،سبعة أيام في األسبوع ،وتوفر الرعاية
للشواغل الصحية غير المتوقعة وغير المهددة للحياة التي تتطلب العالج في غضون  48ساعة.
 oإذا لم تكن متأكد ًا من المكان الذي تسعى للحصول على الرعاية منه ،اتصل برقم  8- 1- 1أو طبيب األسرة.

زر موقع  VCH.caللحصول على المزيد من المعلومات حول التأثيرات الصحية للحرارة .للمزيد من المعلومات حول األمراض المتعلقة
بالحرارة ،اتصل بـ هيلث لينك بريتيش كولومبيا ( ) HealthLink BCعلى الرقم  . 811وتسمح لك رعاية فريزر االفتراضية الصحية
باالتصال بأخصائي صحي .يمكنك االتصال برقم  1- 800- 314- 0999أو استخدام دردشة الويب من  10صبا ًحا إلى  10مساء يوميًا
سبعة أيام في األسبوع على الرابطwww.fraserhealth.ca/virtualcare :
صحة فانكوفر الساحلية مسؤولة عن توفير رعاية مجتمعية ورعاية مستشفيات وطويلة األجل بقيمة  4.1مليار دوالر ألكثر من مليون نسمة
في مجتمعات محلية مثل ريتشموند وفانكوفر ونورث شور وصن شاين كوست ومنطقة سي تو سكاي كوريدور ( Sea to Sky
 ) corridorوباول ريفر وبيال بيال وبيال كوال .كما توفر صحة فانكوفر الساحلية رعاية وخدمات متخصصة للناس في جميع أنحاء بريتي ش
كولومبيا وتعد هي مركز تعليم الرعاية الصحية واألبحاث في المقاطعة.
أما فريزر هيلث ،فهي مسؤولة عن توفير الخدمات الصحية المجتمعية وخدمات المستشفيات ألكثر من  1.8مليون نسمة في  20مجتمع
محلي متنوع من برنابي إلى فريزر كانيون في المناطق التقليدية لكوست ساليش ومنطقة الشعوب األًصلية نالكا باموكس
(  .) Nlaka’pamux Nationsوفريقنا الذي يتألف من نحو  40ألف موظف وأخصائي طبي ومتطوع مكرس لخدمة ال مرضى واألسر
والمجتمعات المحلية بغرض تحقيق رؤيتنا :صحة أفضل ،األفضل في الرعاية الصحية.
###
االتصال:
CONTACT:
الخط اإلعالمي لصحة فانكوفر الساحلية | 604- 202- 2012 :الخط اإلعالمي لفريزر هيلث604- 613- 0794 :
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