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مقامات بهداشت عمومی از ساکنین  Lower Mainlandتقاضا می کنند
که در دماهای باالی پیش بینی شده اقدامات احتیاطی اتخاذ کنند
Public Health officials urge Lower Mainland residents to take
precautions during anticipated high temperatures
 ،LOWER MAINLANDبریتیش کلمبیا – وزارت محیط زیست کانادا در تاریخ  10آگوست یک هشدار گرمای هوا صادر کرد
که در آن از افزایش دما از پنجشنبه  12آگوست تا یکشنبه  15آگوست خبر داده شده است .مسئوالن بهداشتی و پزشکی سازمان های
) Vancouver Coastal Health (VCHو ) Fraser Health (FHمجددا ً از ساکنین می خواهن د که برای محافظت از خود و
افرادی که در برابر خطرات سالمتی مرتبط با دماهای باالی مستمر آسیب پذیر هستند ،اقدامات احتیاطی اتخاذ کنند.
در حالی که انتظار نمی رود این دماهای پیش بینی شده به حد دماهای ثبت شده در هشدارهای گرمای قبلی در ماه ژوئن برسد ،اما
پیش رو آماده شوند و برای محفوظ ماندن از خطر اقدام کنند .طبق موج
سازمان ب هداشت عمومی از مردم می خواهد که برای هوای ِ
های قبلی گرما ،با قطعیت می دانیم که دماهای پیش بینی شده موجب عواقب منفی سالمتی بین آن دسته از ساکنین Lower
 Mainlandمی شود که ممکن است به دماهای این محدوده عادت نداشته و دسترسی آسان به ابزارها و تجهیزات کمکی مانند دستگاه
هایی مثل تهویه مطبوع نداشته باشند .استرس گرمایی می تواند خطری آنی برای سالمتی باشد .عالئم بیماری ناشی از گرما می تواند
شامل تشنگی ،سرگیجه ،گیجی ،ضعف و غش کردن یا از حال رفتن از جمله از دست دادن هوشیاری شود.
دماهای باال در مکان های سرپوشیده می تواند به ویژه برای بزرگساالن مسن تر و افرادی که عارضه های سالمتی مزمن دارند
خطرناک باشد .مسئوالن بهداشتی و پزشکی دوباره قویا ً به ساکنین  Lower Mainlandتوصیه می کنند که برای محافظت از خود و
پیش رو انجام دهند شامل موارد زیر می شود:
دیگران اقدامات احتیاطی اتخاذ کنند .اقدامات مهمی که افراد می توانند در روزهای ِ






صفحه 1

بطور مرتب حال افراد آسیب پذیر را جویا شوید  -افرادی که تنها زندگی می کنند ،به ویژه افراد سالخورده ،ریسک باالیی
برای ابتال به بیماری های ناشی از گرما دارند .مرتب حال آنها را جویا شوید تا مطمئن شوید این افراد عالئمی ندارند.
 oاگر متوجه عالئم بیماری شدید ،به این افراد کمک کنید تا به یک فضای سرپوشیده خنک تر یا سایه نقل مکان کنند،
به آن ها در آب رساندن به بدن و نوشیدن مایعات کمک کنید و درخواست کمک پزشکی کنید.
 oاگر به پشتیبانی پزشکی فوری نیاز دارید بدون معطلی با شماره  9-1-1تماس بگیرید.
ً
آب بدن خود را حفظ کنید  -صرف نظر از میزان فعالیت ،نوشیدنی های غیر الکلی خنک (ترجیحا آب) بنوشید  -صبر نکنید
که تشنه شوید .اگر پزشک شما بطور کلی میزان مایعاتی که شما مصرف می کنید را محدود می کند یا از قرص آب استفاده
می کنید ،درباره افزایش میزان آبی که می توانید هنگام گرمی زیاد هوا بنوشید سوال کنید.
حیوانات خانگی و کودکان را خنک نگه دارید  -هرگز کودکان یا حیوانات خانگی را تنها در یک ماشین پارک شده رها
نکنید .اگر دمای هوای بیرون  34درجه سانتیگراد ( 93درجه فارنهایت) باشد ،ممکن است دمای داخل یک وسیله نقلیه
دربسته ظرف  20دقیقه به  52درجه سانتیگراد ( 125درجه فارنهایت) برسد.
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به فضاهای دارای تهویه مطبوع بروید  -به دنبال مراکز دارای تهویه مطبوع باشید (مثل مرکز خرید ،کتابخانه ،مرکز
محلی ،رستوران یا خانه دوستان یا اعضای خانواده).
 oاز اماکن دارای فواره های آبپاش ،پارک های آبی یا استخرهای عمومی استفاده کرده یا با آب سرد حمام کنید یا
دوش بگیرید.
 oفن ها و پنکه ها به تنهایی در دماهای باال مؤثر نیستند .اسپری کردن آب خنک یا حوله خیس قبل از نشستن روبه
روی پنکه روشی سریع برای خنک شدن است.
با توجه به وضعیت هوا لباس بپوشید -لباس گشاد و سبک بپوشید .با پوشیدن کاله با لبه عریض و عینک آفتابی از خود در
برابر آفتاب محافظت کنید.
خانه خود را خنک نگه دارید -پنجره ها را باز کنید ،پرده ها را بکشید ،از سیستم تهویه مطبوع (در صورت وجود) استفاده
کنید و وعده ها ی غذایی آماده کنید که نیاز به فر نداشته باشد.
از آفتاب سوختگی جلوگیری کنید -در سایه بمانید یا از کرم ضد آفتاب با ضریب محافظت در برابر خورشید )SPF 15( 15
یا بیشتر استفاده کنید.
در گرما کار خسته کننده یا تمرین انجام ندهید -اگر باید ورزش کنید یا کارهای طاقت فرسا و انرژی بر انجام دهید ،هر
ساعت دو تا چهار لیوان مایعات بدون الکل بنوشید .فعالیت بیرونی در مدت روز را به اوایل صبح و غروب محدود کنید.
به دنبال خدمات مراقبتی باشید -برای شرایط بحرانی و دارای خطر جانی ،لطفا ً با شماره  9-1-1تماس بگیرید یا به
نزدیکترین بخش اورژانس بروید .این مورد شامل هر فردی می شود که مشکل در نفس کشیدن ،تنگی نفس یا درد قفسه سینه
را تجربه می کند.
 oبرای دیگر موارد فاقد خطر جانی ،گزینه های مختلفی برای درخواست خدمات مراقبتی هنگام تابستان وجود دارد.
مراکز خدمات فوری و مراقبت اولیه ( ) UPCCشب ها ،آخر هفته ها و در هفت روز هفته باز هستند و خدمات
مراقبتی را برای مشکالت سالمتی غیر منتظره و فاقد خطر جانی که مستلزم درمان ظرف  48ساعت است فراهم
می کنند.
 oاگر مردد هستید که کجا درخواست خدمات مراقبتی کنید ،لطفا ً با  8-1-1یا پزشک خانوادگی خود تماس بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره اثرات گرما بر سالمتی به  VCH.caمراجعه کنید .برای اطالعات بیشتر درباره بیماری های
مرتبط با گرما با شماره  811با  HealthLink BCتماس بگیرید .امکانات مراقبت مجازی  Fraser Healthبه شما ا مکان می دهد
تا با کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی ارتباط بگیرید .می توانید در تمام هفت روز هفته از  10صبح تا  10شب با شماره
 1-800-314-0999تماس بگیرید یا از قابلیت چت وب سایت به نشانی  www.fraserhealth.ca/virtualcareاستفاده کنید.
 VCHمسئولیت ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی و درمانی محلی ،بیمارستانی و بلندمدت به ارزش  4.1میلیارد دالر به بیش از یک
میلیون نفر را در مناطقی شامل ،Sea to Sky corridor ،Sunshine Coast ،North Shore ،Vancouver ،Richmond
 Bella Bella ،Powell Riverو  Bella Coolaبر عهده دارد VCH .همچنین خدمات و مراقبت های تخصصی به مردم در
سراسر بریتیش کلمبیا ارائه نموده و مرکز اصلی آموزش و پژوهش استان در زمینه بهداشت و درمان است.
 Fraser Healthمسئول ارائه خدمات بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی و درمانی محلی به بیش از  1.8میلیون نفر در  20منطقه
مختلف از  Burnabyتا  Fraser Canyonدر سرزمین های سنتی اقوام فرست نیشن  Coast Salishو  Nlaka’pamuxمی
باشد .گروه متشکل از حدودا ً  40000نفر کارمند ،کادر پزشکی و داوطلبان ما متعهد به خدمات رسانی به بیماران ،خانواده ها و
جوامع محلی در قالب تحقق چشم انداز ما می باشند :بهداشت و سالمت بهتر ،بهترین مراقبت های بهداشتی و درمانی
###
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