County of Los Angeles
Department of Mental Health

مقاطعة لوس انجلوس
هيئة المشرفين

ا مور ال ي يلزم إعدادها:
إذا كان لديك أحد أفراد العائلة أو صديق ممن لديه احتياجات
خاص؛ فقم باالستعداد مقدما ً لتلبية تلك االحتياجات .أيضا ً
استعد لدرجات الحرارة الشديدة بالمواد التالية:
· المشرو ات ال اردة الغير كحولية
· مجموعة اإل عافات ا ولية
· حاج ة ا شعة الشم ية
· ق عة/غطاء لرأس عريض الحافة لالر داء حت الشمس
· مكيّف هواء

Hilda L. Solis
ا لنمنننننطنقننة ا و لن

طوارئ درجات الحرارة الشديدة

Marl Ridley-saooas
ا لننمننننطننقنة ا لن نا نننينة

ro eV htS1oAe netA tn mreV htooS 553
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Jonataan E. Saerin M.D., Pa.D.
 ،إدارة الرعاية االجتماعية

الرئيس

· كريم الوقاية من الشمس لل رطيب
مراقبة المعرضين لمخاطر عالية

Saeila Kueal

Janice Haan

· الرضع وا ط ال الصغار أك ر ح ا ية لدرجات
الحرارة المر عة ويع مدون عل مقدمي الرعاية لهم
ل نظيم يئ هم.

ا لنمنننننطنقنة ا لنر ا نعنة
Kataryn Barger
ا لننمننننطننقنة ا لن نا من نة

مكتب احتواء الطوارئ
وخدمات الكوارث

· الكمدات ال اردة

عل الرغم من أن أي ش ص في أي وقت يمكن أن يعاني
من ا مراض المر طة ار اع درجات الحرارة ،إال أنّ
عض الناس أك ر عرضة لل طر من غيرهم

ا لننمننننطننقنة ا لن نا لن نة

تعزيز األمل ورفع مستوى الصحة
ودعم الشفاء والعافية

· نظارات

S a c a i A. H a o a i

· الناس ال ين زيد أعمارهم عل  56نة من العمر هم
أقل عرضة للشعور واال جا ة ل غير درجة الحرارة.
· الناس ال ين يعانون من زيادة الوزن قد يكونون عرضة
مراض درجات الحرارة ب ميلهم لالح اظ مزيد
من حرارة الج م.

كن ننينر ا لنمن نئنو لننينن ا لن ننن نين يننينن

· الناس ال ين ي لون جهود دنية أو ممار ات قد
يص حون أك ر ج افا ً وأك ر عرضة مراض درجة
الحرارة.

مقاطعة لوس انجلوس إدارة الصحة العقلية
قسم العالقات االجتماعية والحكومية
مسئول المعلومات العامة

· الناس ال ين يعانون من أمراض القلب وار اع ضغط
الدم أو ال ين ي ناولون عض ا دوية لعالج االك ئاب
وا رق أو ضعف الدورة الدموية قد يكونون أك ر
ضرّ راً درجة الحرارة الشديدة.

 550جنوب طريق فيرمونت ،الطا ق العاشر
لوس أنجلوس ،كالي ورنيا 90020
2833-827-312
ARB
vog.ytnmocal.hmd
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الضررات الشمسية

نصائح م يدة
نصائح مفيدة:
· كييف الهواء هو العامل رقم واحد للوقاية من ا مراض
والموت ات الصلة ار اع درجات الحرارة.
· ال هاب إل المواقع المح وية عل كييف للهواء م ل مراكز
ال وق والمراكز الراقية والمك ات أو مالجئ يف
الحرارة ال اصة رعاة الصحة العامة في منطق ك.
· اشرب المشرو ات ال اردة الغير كحولية وقم زيادة د ول
ال وائل ال اص ك غض النظر عن م وى النشاط ال ي
قوم ه ( 4-1أكواب من الماء كل اعة).
· ار دى مال س ي ة الوزن ات ألوان فا حة وفض اضة
وواقية من الشمس.
· حد من نشاطك في الهواء الطلق ليق صر عل
الص اح والم اء.

اعات

· ال رك الرضع وا ط ال أو الحيوانات ا لي ة في ال يارة
الم وق ة.
· جنب ا طعمة ال ا نة والوج ات ال قيلة .حيث انها ضيف

كن عل اطالع
حرارة لج مك.

· ي م وفير المعلومات وال عليمات في حالة الطوارئ
من ِق ل ش كات اال جا ة لحاالت الطوارئ المحلية أو
محطات ا ار.
· عندما كون درجات الحرارة في ال  00الكهر ائية فإنّ
الجماهير لن يمكنها منع ا مراض ات الصلة
درجات الحرارة.

ضر ة الشمس هي أك ر أمراض ار اع درجة الحرارة طورة.
حيث ي شل ال عرق وال يمكن ريد درجة حرارة الج م .قد ر ع
درجة حرارة الج م إل  605درجة فهرنهايت أو أعل في
غضون  66-60دقيقة .العالمات ال ح يرية عل وجود ضر ة
الشمس لف ولكن يمكن أن شمل ما يلي:
· احمرار و

ونة وج اف الجلد (ال يحدث عرق)

· ن ض قوي و ريع
· صداع مؤلم
· الدوار والغ يان واالضطراب أو فقد الوعي
· ار اع درجة حرارة الج م للغاية (أك ر من  601درجة
فهرنهايت)
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ما الذي يجب عمله في الطوارئ الصحية لحاالت الطقس الساخن
· اجعل الش ص في مكان مظلل و ارد
· قم ريد ج م الش ص عل ال ور عن طريق وضعهم حت
دش ارد أو حوض
· قم إحاطة الش ص غطاء ارد م لل ومروحة
· راقب درجة حرارة الج م وقم ريدها ح
ح  601درجة فهرنهايت

ردود األفعال المشتركة:
· زيادة االنفعال
· اإلحباط

أهداف الرسالة
إ راء حياة الناس من الل الشراكات الرامية إل عزيز
قدرة المج مع المحلي لدعم قدرات ا عادة العافية
وال غلب عل المشاكل.
ما المقصود درجة الحرارة الشديدة
ي م عريف درجات الحرارة ال ي هي أعل مقدار
درجات مئوية أو أك ر فوق م و ط درجة الحرارة
المر عة للمنطقة وال ي مر لعدة أ ا يع درجة
الحرارة الشديدة .يمكن للظروف المنا ية الجافة
وال ا نة أن ير العواصف ال را ية و عمل عل
ان اض م وى الرؤية .ويحدث الج اف عند مرور
ف رة طويلة دون هطول أمطار كافية .و شكل موجة
الحرارة مع الج اف وضعا ً طيراً للغاية.
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الوقاية من ا مراض المر طة ار اع درجات الحرارة

صل إل 606

· احصل عل الم اعدة الط ية في أقرب وقت ممكن

ردود ا فعال

مقاطعة لوس انجلوس
إدارة الصحة العقلية

ك ار ال ن ( 56عاما ً وما فوق) وصغار ا ط ال والناس
ال ين يعانون من أمراض مزمنة وال ين ي ناولون أدوية
محددة وا ش اص ال ين يعانون من مشاكل في الوزن
والكحول شكل اص عرضة لإلجهاد الحراري.

ا مراض النا جة عن الحرارة
حررر و ق ا لررشررمررس

· اإلثارة العصبية

ا عراض :احمرار الجلد وألم ومن الممكن حدوث ورم
و ور وحم وصداع.

· الخمول

التشنجات الحرارية

· اإلعياء

ا عراض :شنجات مؤلمة عادة في ال اق وعضالت
ال طن .عرق غزارة.

· انخفاض مستوى النشاط

اإلرهاق الحراري
ا أل عضر ا ض  :اضعضضر ف رضدض ا ر ة و ضعض
و حضبضو ن لضو و ر طضو رضة ا ل ض د

و رضر و د ة
ضع

