ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
 اﻓﺰاﯾﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن ﺑﺎردار و اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎناز ﺣﻀﻮر در ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﺑﺎز ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ .

 اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي اﻧﺴﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ،آﺳﻢ ،ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎتاﯾﻤﻨﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺣﻀﻮر در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و در ﻣﻨﺰل

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده و از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺿﺮوريدر ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .

 -ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ) ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﻪ دو ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ( ،ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ) ﺣﺪاﻗﻞ  400ﮔﺮم ﺳﺒﺰي و

ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه در ﻃﯽ روز( ،ﻏﻼت ﺳﺒﻮس دار ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

 ﺧﻮردن ﻓﺮآورده ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ در آن ،ﻋﺪس و ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﺮب ﻣﯽﺷﻮد.

 از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮاي آﻟﻮده و ﮔﺮدوﻏﺒﺎر روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن درﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .

 اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﻮاي آزاد ورزش ﻧﮑﻨﻨﺪ و در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را در ﻣﻨﺰل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ . در زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﺳﺮﻓﻪ ،اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﺳﯿﻨﻪ ،ﺳﻮزش ﭼﺸﻢ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .

 اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،در زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در زﻧﮓ ورزش درﮐﻼس ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ورزش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ در ﭘﺎركﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎﺳﮏﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﻧﻮاع

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ  FFp1 – FFp2ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ذرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ (.
 -از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدداري ﮔﺮدد.

 ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺧﺮوج ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري از ﻣﻨﺰل و ﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮيﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮدد در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .

 ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و ﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ورزﺷﯽ در ﻣﻬﺪﻫﺎي ﮐﻮدك،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻠ ﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪارس را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو داﻧﺶ آﻣﻮزان زﻧﮓ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺢ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
در ﮐﻼس ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﮐﻠﯿﻪ ورزﺷﮑﺎران و ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ورزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دوﯾﺪن و ﭘﯿﺎده روي و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎيورزﺷﯽ ﻫﻮازي ،ﺑﻮﯾﮋه در اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻏﺬا دﺳﺖ ﻫﺎ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞﺷﺴﺖ و ﺷﻮ دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﺘﻤﺎ دوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ودر ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺟﺪي ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﺗﺮدد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻫﻮاي

آﻟﻮده ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اﺻﻔﻬﺎن

