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ت
ح� االمکان دور از آفتاب باشید
۱
ن
مکا� خنک یا دارای هوای مطبوع وقت خود را
 ۲در
بگذارنید و در خارج از خانه به دنبال سایه باشید.
ت
بگ�ید
 2م� از دیگ ران فاصله ی
 ۳کاله  ،لباس سبک و گشاد مناسب و ضد آفتاب
بپوشید
گ
 ۴قبل از احساس تشن� مقدار زیادی مایعات خنک
ت
بیش� از غذاهای رسد که حاوی
مانند آب بنوشید.
آب هستند مانند ساالد و میوه بخورید
 ۵آب خنک را بر روی صورت و گردن خود بپاشید
یا از یک حوله مرطوب ب رای خنک شدن استفاده
بگ�ید
کنید .دوش یا حمام آب رسد ی
ها� که بیش
 ۶آهسته راه بروید و از انجام فعالیت ی
از حد گرمتان یم کند خودداری کنید
 ۷اگر رنگ پریده هستید یا عرق شدید ،ضعف،
رسگیجه یا حالت تهوع دارید ،به پزشک م راجعه
کنید

درگرمای
تابستان
سالمت و
ایمن بمانید
با رعایت این
نکات سالم بمانید

ن
کسا� که یم دانید نسبت به گرما آسیب
 ۸با
پذیرترند و یا به علت ابتال به کووید  19قادر
به ترک خانه نیستند ،از طریق تلفن ،گفتگوی
تصویری یا حضوری با رعایت فاصله در تماس
گ
باشید .حیوانات خان� را هم ف راموش نکنید
 ۹پرده ها و کرکره ها را در طول روز ببندید و فقط
در هنگام خنک شدن هوا در در شب باز کنید.
از پنکه در نزدییک یک پنجره باز استفاده کنید تا
هوای خنک تری داخل آن بیاید
 ۱۰از استفاده از وسایل تولید کننده گرما مانند
ین
ظرفشو� خودداری کنید
ماش�
سشوار و
ی

ت
بیش� و مشاوره درخواست
ب رای اطالعات
گ
ترجمه درباره چگون� ایمن ماندن در
هوای گرم ،به این آدرس م راجعه کنید
vancouver.ca/hot-weather

اگر نیاز به کمک دارید
بگ�ید
با  9-1-1و یا اورژانس تماس ی
ب ر گای سواالت
بگ�ید
مرتبط با گرمازد� با  8-1-1تماس ی
در مکان های عمویم
بگ�ید
ب رای خنک ماندن با  3-1-1تماس ی
)توجه :ممکن است
تغی� کند(
به علت کوید – 19
ی

م�جم ب رای شماره تلفن های باال در ت
ت
دس�س است
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