ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰੋ 2022
ਜਦੋਂ ਤਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੁੰ ਠੁੰਢੇ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਬਹਤ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਰਮੀ-

ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਤ ਕਬਮਾਰੀਆਂ, ਇੱ ਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ

ਂ ਿਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ) ਿੈਨੇਡਾ, ਓਟਵਾ ਲਈ ਗਰਮੀ
ਐਡ
ਦੀ ਕਚਤਾਵਨੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਰਦਾ ਹੈ:
▪

ਜਦੋਂ ਘੱ ਟ ਦੋ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਕਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 31 ºC ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20ºC ਤੋਂ ਠੁੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਨਮੀ ਅਤੇ
ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਮੇਲ (ਕਹਊਮੀਡੈਿਸ) 40 ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤੀਬਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ
ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸੱ ਧੀਆਂ ਸਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈੈੱਦਰਿੈਨ ਐਪ

(WeatherCAN app) ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ!

ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱ ਿ ਨੁੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਬਮਾਰ

ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਂ ਕਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਬਜਰਗ; ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ; ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਿ ਬਾਹਰ ਿੁੰ ਮ ਜਾਂ ਿਸਰਤ ਿਰਦੇ
ਹਨ; ਕਜਹੜੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁੰ ਦਰਸਤ ਨਹੀਂ; ਕਜਹੜੇ ਬੇਘਰ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਜਹਨਾਂ ਦੀ ਏਅਰ ਿੁੰ ਡੀਸ਼ਕਨੁੰਗ ਤੱ ਿ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੁੰਢੇ ਰਕਹਣ ਦੇ ਢੁੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਿ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ, ਕਜਨਹਾਂ ਨੁੰ ਠੁੰਢੇ ਰਕਹਣ ਕਵੱ ਚ

ਮਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਕਹਲਾਂ ਸੋਚ ਿੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। , ਖ਼ਾਸਿਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਚਤਾਵਨੀ ਦੌਰਾਨ।
ਿੋਕਵਡ-19 ਅਜੇ ਵੀ ਓਟਾਵਾ ਕਵੱ ਚ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੰ ਿਰਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਲਾਗ ਅਤੇ ਗੁੰ ਭੀਰ
ਨਤੀਕਜਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਝ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਦਕਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜਆਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਵੱ ਚ ਕਨਿਾਬ (ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣ
ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਕਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਫ਼ੇ (ਬਰੇਿਾਂ) ਲੈ ਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਦੇ ਖਲਹਣ ਦੀਆਂ ਕਮਤੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੱ ਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਕਸਟੀ
ਆਫ਼ ਓਟਵਾ ਦੀਆਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ Ottawa.ca and Ottawa.ca/news ਵੇਖੋ:
▪

ਸਪਲੈ ਸ਼ ਪੈਡ, ਵੇਡਡਿੰ ਗ ਪੂਲ, ਬੀਚ, ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪੂਲ

▪

ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਡਰਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

▪

ਓਟਵਾ ਪਬਲਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

▪

ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਸੈਂਟਰ
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ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਦੂਲਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
▪

ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਅਲਿੋਹਲ ਅਤੇ ਿੈਫ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਿਰੋ।

▪

ਬਾਹਰ ਖੁੱ ਲਹੇ ਲਵੱ ਚ ਭਾਰੀ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਜ਼
ੇ ਕਰੋ।

▪

ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਟੋਪੀ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਖੁਲਹੇ ਕੱ ਪੜੇ, ਸਨਸਿਰੀਨ ਅਤੇ ਧੱ ਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਿਾਂ ਪਕਹਨੋ।

▪

ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨੈੱਿਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਹਾਨੁੰ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਕਵੱ ਚ ਉਡੀਿ
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਵੱ ਚ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ।

▪

ਜਦੋਂ ਮੌਿਾ ਕਮਲੇ ਲਾਈਬਰੇਰੀ, ਸ਼ਾਕਪੁੰ ਗ ਮਾਲ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਏਅਰ-ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਲਵਖੇ ਠੰਢੇ
ਹੋਵੋ।

▪

ਛਾਵੇਂ ਜਾਂ ਪਾਰਿ ਜਾਂ ਹਕਰਆਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਵਖੇ ਠੰਢੇ ਹੋਵੋ।

▪

ਪੱ ਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਹਾਰ ਪਾਉ।

▪

ਕਜੁੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਉ ਜਾਂ ਹੱ ਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਠੁੰਢੇ ਪਾਣੀ ਕਵੱ ਚ ਡੋਬੋ।

▪

ਜੇ ਤਸੀਂ ਬੱ ਚੇ ਨੁੰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦੱ ਧ ਚਘਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਉ।
ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਵੱ ਚ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੁੰ ਸਰੱ ਕਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਪੇਰੈਂਕਟੁੰ ਗ ਇਨ ਔਟਵਾ ਵੇਖੋ।

▪

ਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਬੁੰ ਦ ਿਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱ ਖੋ।
ਸਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਖੜਿੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਈਡ

▪

ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਘਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਠੁੰਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹ ਦੇਵੋ; ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹਵਾ
ਅੁੰ ਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਖੜਿੀਆਂ ਬੁੰ ਦ ਿਰ ਦੇਵੋ।

▪

ਘਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰਲੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਿੱ ਢਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੁੰਢੀ ਹਵਾ ਅੁੰ ਦਰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱ ਖਾ ਚਲਾਉ।

▪

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਲਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਿਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਿੁੰ ਟਰੋਲ ਿਰਨਾ ਿਕਠਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

▪

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ ਲਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਲਜੱ ਠਣ ਲਵੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਲਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਜਹੜੇ ਇਕੱ ਲੇ ਰਲਹੰ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਬਾਿਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂ ਦੇ ਰਹੋ।

ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਲਨਕਾਬ (ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ):
ਛੱ ਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਜੱ ਥੇ ਇੱ ਿ ਦਜੇ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱ ਖਣਾ ਮਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਜੱ ਥੇ ਿਮਰਾ
ਜਾਂ ਲਾਂਘਾ ਤੁੰ ਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱ ਿ ਦਜੇ ਤੋਂ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਨਿਾਬ (ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਖੱ ਲਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਵਖੇ ਕਨਿਾਬ (ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣਾ ਜਰਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱ ਿ ਦਜੇ ਤੋਂ ਲੋ ੜੀਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ (ਦੋ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ
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ਤੋਂ ਵੱ ਧ) ਿਾਇਮ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਟਵਾ ਪਬਕਲਿ ਹੈੈੱਲਥ ਹਰ ਇੱ ਿ ਨੁੰ ਭੀੜ-ਭੜੱ ਿੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਰਹੇਜ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ ਮਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਤ ਕਵੱ ਚ ਕਨਿਾਬ (ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣ ਉੱਪਰ
ਜੋਰ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਨਿਾਬ ਵੱ ਧ ਅਣਸਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੁੰ ਤ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਿ ਿੁੰ ਮ ਿਰਦੇ ਰਕਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿ ਕਗੱ ਲਹੇ

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਜੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਇੱ ਿ ਵਾਧ ਕਨਿਾਬ ਿੋਲ ਰੱ ਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖੱ ਲਹੇ ਥਾਂ
ਜਾਣ ਦਾ ਿਾਰਜ ਿਰਮ ਕਦਨ ਦੇ ਠੁੰਢੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਕਵੱ ਚ ਤਹਾਨੁੰ ਕਨਿਾਬ ਅਣਸਖਾਵਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਛਾਵੇਂ ਜਾਂ ਠੁੰਢੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਵੱ ਚ ਆਰਾਮ ਲਉ।

ਗਰਮੀ ਕਵੱ ਚ ਸਰੀਰਿ ਕਮਹਨਤ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਕਨਿਾਬ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨੁੰ ਹੋਰ ਮਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁੰ ਮ ਦੀ
ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੁੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱ ਚ ਅਰਾਮ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਠੁੰਢੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱ ਧ ਬਰੇਿਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਜਰਰੀ
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹਨ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਿੁੰ ਮ ਦੇ ਫ਼ਰਜ ਤਹਾਨੁੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਵੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿੁੰ ਮ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿ ਨਾਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧੀ ਜਰਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਾਤ ਿਰੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ OttawaPublicHealth.ca ਕਵਖੇ ਜਾਉ
ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕਵੱ ਚ 613-580-6744 ’ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।
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