Stay Safe When It’s Hot Outside
जब बाहिर गर्मीिुन शुरुिुन्छ, तब आफु, आफ्नो पररवार र साथीभाईिरूलाई सुरक्षित राख्नको लागग
तपाईंले ननम्न र्मित्त्वपूर्ण कदर्मिरू चाल्न सक्नुिुनेछ।
बच्चाहरू, अपाांगता भएका व्यक्ततहरु र पाल्तु जनावरहरुलाई गर्मीर्मा बाहहर पाकक गरे को गाडीर्मा
कहहल्यै नछाड्नुहोस ्।

आफुलाई ठण्डा राख्नि
ु ोस ् (Stay Cool)
•

छााँयार्मा बस्नि
ु ोस ्, यहद सक्नि
ु ु न्छ भने तपाईं वातानक
ु ु ल (एयर-कन्न्डसन) भएको स्थान
वा बेसर्मेन्टर्मा बस्नि
ु ोस ् ।

•

िलङ्
ु गो,

िल्का रङको, र खक
ु ु लो बस्र वा कपडा लगाउनि
ु ोस ्।

•

गचसो पानीले नि
ु ाउनि
ु ोस ् ।

•

पंखाको प्रयोग गनि
ुण ोस ्,

•

वातानुकूल (एयर-कन्न्डसन) भएको सावणजननक भवनिरूर्मा जानुिोस ् ।

तर ठण्डा रिनको लागग त्यसर्मा र्मार भर नपनि
ुण ोस ्।

शरीरर्मा पानीको कर्मी िुन नहदनि
ु ोस ् (Stay Hydrated)
•

सार्मान्य भन्दा बढी पानी पपउनुिोस ्, पवशेषगरी यहद तपाईं व्यायार्म गनि
ुण ु न्छ वा घरबाहिर सक्रिय िुनुिुन्छ भने।

•

सक्रिय िुनुिोस ्, पानी पपउनको लागग नतखाण लाग्दा सम्र्म नपखणनुिोस ्।

•

र्मध-पदाथण र क्याक्रफन भएको पेय पदाथण नपपउनुिोस ्।

सगु चत रिनि
ु ोस ् (Stay Informed)
•

स्थानीय र्मौसर्म र सर्माचार ररपोटण िरू सन्
ण ोस ्।
ु ने वा िे ने गनुि

•

र्मौसर्मबारे जानकारीको लागग vtalert.gov र्मा साइन-अप (नार्म दताण) गनि
ुण ोस ्।

•

स्वास््य पवभाग र भर्मंन्ट आपातकालीन व्यवस्थापनको सोसल मर्मडडया िे नुि
ण ोस ्।

आफ्नो शरीरलाई ध्यान हदनि
ु ोस ् (Listen to Your Body)
•

जब गर्मी िुन्छ, नअत्तामलनुिोस ्, यसलाई सिज रुपर्मा मलनुिोस ्।

•

घर बाहिर कार्मगने र व्यायार्म गने कुरा कर्म गनि
ुण ोस ् र यी कुरािरु हदनको मशतल
सर्मयर्मा गनि
ुण ोस ्।
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•

यहद तपाई बबरार्मी र्मिसुस गरे र्मा अरुको र्मद्दत र्माग्नुिोस ्।

•

यहद आफुलाई कर्मजोर वा र्मुछाण पछुण जस्तो र्मिसुस िुन्छ भने, जेकार्म गदै िुनुिुन्छ सो
रोक्नुिोस ्।

•

यहद तपाईलाई कुनै दीघण-रोगिरु छ भने, अगधक सतकण रिनुिोस ्।

अपररगचत नबन्नि
ु ोस ् (Don’t Be a Stranger)
•

तपाईंको पप्रयजनिरू र नछर्मेकीिरूको ख्याल राख्नुिोस, पवशेषगरर वद्
ृ ध र हदघण रोगीिरुको।

•

नतनीिरूले पयाणप्त पानी पपइरिे का र आफुलाई ठण्डा राखेका छन ् क्रक छै नन ् भनन ननन्चचत
गनि
ुण ोस ्।

•

गर्मीको र्मौषर्मलाई गम्भीरता पूवक
ण मलनको लागग नतनीिरूलाई सम्झना गराऊनुिोस ्।

आफ्नो घरलाई ठण्डा पानि
ुण ोस ् (Cool Your Home)
•

घार्म मभर नपसोस भनन पदाण वा सेड लगाउनुिोस ्।

•

घर मभर भन्दा बाहिर ‘तातो’ भएको हदनर्मा झ्यालिरु बन्द गनि
ुण ोस ्।

•

घर मभर भन्दा बाहिर ‘गचसो’ भएको रातर्मा सर्मयर्मा झ्यालिरु खल्
ु ला राख्नि
ु ोस।

•

बाहिरको गचसो िावा मभर ल्याउन र मभरको तातो िावा बाहिर पठाउन पंखाको प्रयोग
गनि
ुण ोस ्।

•

चल
ु ो, ओवन र अन्य ताप उत्पन्न गने उपकरर्िरूको प्रयोग कर्म गनि
ुण ोस ्।

गर्मीबाट िुने रोगको गचन्ि र लिर्िरूबारे जानकारी राख्नुिोस ्
गर्मी (ताप) थकान Heat Exhaustion
गचन्ि र लिर्िरू (Signs and Symptoms)
•

र्मुछाणपनुण वा ररंगटा लाग्नु ।

•

अत्यागधक पमसना आउनु ।

•

गचसो, सेतो र सुक्खा छाला िुनु ।

•

वाक् -वाक् लाग्नु र उल्टी िुनु ।

•

नछटो वा हढलो नाडी चल्नु ।

•

खट्
ु टा र िातको र्माशु फक्रकणनु ।
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यस्तो भएर्मा के गने ? (What to do):
•

पानी पपउनुिोस ् ।

•

छायााँ भएको ठाउाँ र्मा बसेर आफुलाई ठन्डा पानि
ुण ोस ्, कुलरको नन्जक बस्नुिोस ्,
वातानुकुल (एयर-कन्न्डसन) भएको स्थानर्मा जानुिोस ्, गचसो पानीले नुिाउने वा शरीर
मभजाउनु िोस ् ।

•

यहद पानी पपउदा र आफुलाई ठण्डा पादाण पनन यी लिर्िरु जारी भईराखेर्मा 9-1-1 र्मा
फोन गनि
ुण ोस ् ।

गर्मीघात (Heat Stroke)
गचन्ि र लिर्िरू (Signs and Symptoms)
•

टाउको दख्न
ु े । (Throbbing headache)

•

पसीना नाआउने । (No sweating)

•

103 डडग्री भन्दा र्मागथको तापर्मान िुने ।

•

रातो, तातो, सुख्खा छाला िुने । (Red, hot, dry skin)

•

वाक् -वाक् आउने वा उल्टी िुने । ( Nausea or vomiting)

•

नछटो वा हढलो नाडी चल्नु । (Rapid, weak pulse)

•

बबिोस िुने वा हदर्माखर्मा भ्रर्म िुने वा कन्फ्युज िुने ।

(Temperature above 103°F)

यस्तो भएर्मा के गने ? (What to do):
•

9-1-1 र्मा फोन गनि
ुण ोस ्।

•

र्मद्दतको लागग कोहि नआएसम्र्म त्यो व्यन्क्तलाई तरु
ु न्तै ठन्डा पानणको लागग कदर्म
चाल्नि
ु ोस ्।
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