ਹੀਟ

ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਦੀਆਂ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ

• ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਇਨਡੋ ਰ ਹੀ ਰਹੋ

ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਧੁੱਪ ਿਵੱ ਚ ਿਨੱਕਲਣਾ ਘੱ ਟ ਕਰੋ
ਸਵੇ ਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਜਦੋ ਂ ਧੁੱਪ
• ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ ।
ਿਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ , ਠੰਡੇ ਜਾਂ
• ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਬਤਾਓ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱ ਖੋ

• ਪੂਰੀ-ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੰ ਤੁਿਲਤ, ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਭੋ ਜਨ ਖਾਓ

ਪਾਣੀ ਵਗੈ ਰਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ

ਬਹੁ ਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ । ਿਜਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂਇਡ
• ਿਰਟੈ ਨਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇ ਵਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਲਕੋ ਹਲ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ
• ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰ ੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਖਮ
ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਗਵਾਂ ਢੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ
ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ

• ਖ੍ਹੁੱ ਲੇ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਿਫੱ ਕੇ ਰੰ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨੋ ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਰੀਰ ਢਿਕਆ ਹੋ ਵੇ
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ਚੌ ੜੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਵਾਲਾ ਟੋ ਪ ਪਿਹਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ
• ਅਤੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ
ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ
• ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਛੱ ਡੋ
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ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂ ਢੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
• ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਇਕੱ ਲੇ
ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਹੀਟ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਕਦੋ ਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ
ਹੈ ?

ਹੀਟ-ਸਬੰ ਧੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਕੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?

ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ (Region
of Peel Public Health), ਹੀਟ ਦੀ
ਿਚਤਵਾਨੀ ਉਦੋ ਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਿਦਨ ਦੇ
ਸਮੇ ਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
31°C, ਰਾਤਭਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20°C ਜਾਂ
ਇਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਨਮੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 40°C
ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੋ ਿਦਨ ਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਅਲਰਟਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੋ :

ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਝੁਲਸਣਾ (SUNBURN):

www.peelregion.ca/health/heat

ਐਕਸਟੈ ਂ ਿਡਡ ਹੀਟ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਕਦੋ ਂ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਪਬਿਲਕ ਹੈ ਲਥ, ਐਕਸਟੈ ਂਿਡਡ ਹੀਟ ਦੀ ਿਚਤਵਾਨੀ
ਉਦੋ ਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਦੋ ਂ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਤਾਪਮਾਨ
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 31°C, ਰਾਤਭਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20°C ਜਾਂ ਇਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਅਤੇ /ਜਾਂ
ਨਮੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 40°C ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਵੇ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਿਤੰ ਨ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਹੀਟ ਿਰਲੀਫ ਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨਸ?
ਹੀਟ ਿਰਲੀਫ ਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨਸ (Heat Relief Locations), ਜਨਤਾ ਦੀ
ਪਹੁ ੰ ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਿਮਊਿਨਿਸਪਲ ਫੈ ਿਸਿਲਟੀਜ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਿਨਵਾਸੀ ਠੰਡਾ
ਹੋ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੀਟ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੀਟ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਠਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਫੈ ਿਸਿਲਟੀਜ, ਹੀਟ ਿਰਲੀਫ
ਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨਸ ਵਜੋ ਂ ਸੇ ਵਾ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:

ਿਮਊਿਨਿਸਪਲ ਫੈ ਿਸਿਲਟੀਜ

• ਰੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈ ਂਟਰ
• ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀਆਂ
• ਿਸਿਵਕ ਸੈ ਂਟਰ (Civic Centre)
• ਿਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall)
ਤਬਦੀਲੀਆਂ /ਅੱ ਪਡੇ ਟਾਂ ਲਈ ਿਸਟੀ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂ ਰ ਦੇ ਖੋ ।

ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਤਵੱ ਚਾ ਦੀ ਸੋ ਜ਼ਸ਼, ਛਾਲੇ , ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦਰਦ

ਇਲਾਜ:

ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰ ਕ੍ਰਮਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ
ਛਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਹੱ ਥ ਲਗਾਏ ਇਵੇ ਂ ਹੀ ਛੱ ਡ ਿਦਓ। ਜੇ ਕਰ ਛਾਲੇ ਫੁ ੱ ਟ ਜਾਣ,
ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸਟੇ ਰਾਈਲ ਪੱ ਟੀ ਬੰ ਨ੍ਹੋ। ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਚਿਕਤਸਕ ਨੂੰ
ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੜਵੱ ਲ ਪੈ ਣਾ (HEAT CRAMPS):

ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਾਂਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਖਚਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਲੱ ਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਸੰ ਭਵ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪੇ ਟ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਲਾਜ:

ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜਹਨਾਂ ਮਾਂਸਪੇ ਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੜਵੱ ਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਣ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋ ਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਿਦਓ ਜਾਂ ਿਖਚਾਅ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਣ ਲਈ
ਹੌ ਲੀ-ਹੌ ਲੀ ਮਸਲੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਓ। ਜੇ ਕਰ ਜੀ ਕੱ ਚਾ
ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਓ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਤੇ
ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਲਟਾ ਿਦਓ। ਉਸਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ ।

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ
ਮੈ ਡੀਕਲ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ,
ਤਾਂ ਹੇ ਠਾਂ ਿਲਖੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ :
• ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਠੰਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਜਾਓ
• ਉਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱ ਪੜੇ ਉਤਾਰ ਿਦਓ
• ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋ ਸੇ ਪਾਣੀ (ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ) ਨਾਲ ਨਵਾ
ਕੇ /ਸਪੰ ਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਓ
• ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਿਦਓ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈ ਂਿਡਡ ਹੀਟ ਦੀ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਿਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈ ਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਹੀਟ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆਵਾਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੀਟ ਸਬੰ ਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਪੂਲਸ,
ਸਪਲੈ ਸ਼ ਪੈ ਡਸ ਅਤੇ ਰੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋ ਏ ਘੰ ਟੇ।

ਹੀਟ ਸਬੰ ਧੀ ਹਫੇ ਵਾਂ (HEAT EXHAUSTION):

ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਮਜ਼ੋ ਰੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤਵੱ ਚਾ ਦਾ ਪੀਲਾ ਅਤੇ
ਿਚਪਿਚਪਾ ਹੋ ਣਾ, ਨਬਜ਼ ਹੌ ਲੀ ਚੱ ਲਣਾ, ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਮੁੱਖ
ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ 38.8°C ਜਾਂ ਇਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰੰ ਤੂ ਸਧਾਰਨ
ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ।

ਇਲਾਜ:

ਪ੍ਰ ਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋ ਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਵੱ ਧ ਠੰਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਿਵੱ ਚ ਿਲਜਾ ਕੇ , ਹੇ ਠਾਂ ਿਲਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਿਢੱ ਲੇ ਕਰ ਿਦਓ, ਠੰਡਾ
ਿਗੱ ਲਾ ਕੱ ਪੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇ ਰੋ, ਇੱ ਕ-ਇੱ ਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਓ। ਜੇ ਕਰ ਜੀ
ਕੱ ਚਾ ਹੋ ਵੇ , ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਓ; ਜੇ ਕਰ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾ
ਰੁ ਕਣ, ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਲੂ ਲੱ ਗਣਾ (HEATSTROKE):

ਗੰ ਭੀਰ ਮੈ ਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧ
ਜਾਣਾ (41°C ਜਾਂ ਇਸਤੋ ਂ ਵੱ ਧ), ਗਰਮੀ ਲੱ ਗਣਾ, ਰੁ ੱ ਖੀ ਤਵੱ ਚਾ, ਤੇ ਜ਼ ਜਾਂ
ਬੇ ਹੱਦ ਤੀਬਰ ਨਬਜ਼, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋ ਲ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਇਆ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨਾ, ਉਲਝਣ, ਸੰ ਭਵ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ।
ਇਲਾਜ: 9-1-1 ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਉਟਡੋ ਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋ ਂ
ਦੂਰ ਰਹੋ , ਬਹੁ ਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰ ਡੀਸ਼ਨਡ ਥਾਵਾਂ
ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ । ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋ ਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜੋ ਖਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਤਾਂ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਿਹਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹਨ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ:
www.brampton.ca

