نید
فصولآتشسوز یایم نبما
درطول 
دود حاصل ازآتشسوزی و هوایناسالم در طیبیماری
گیرکووید19-
همه
فیتفعلی هوا اطالعاتکسبکنم؟
کی
چگونه میتوانم در مورد
آتشسوزی ها یاطراف ممکناس تب رهوا یاطرافشماتأثیر 
فیت هوابه 
کسب جدیدترین اطالعات در موردکی
بگذارد.برا ی
www.baaqmd.govیا  www.airnow.govمراجعه کنید.شاخص 
نگیاس تکهکا رهاییکه در 
یستمکدبندی ر
فیت هو ا()AQIیکس
کی
فیت هواباید انجا مشوند راتوضیح می ده د(جدو لرا 
سطوح مختل فکی
ببینید) واقداما تتوصیه شدهرا اعال ممیکند (جدو لراببینید).شرایط
میتواندب هسرعتتغییرکند،بنابراینبه طو رمرتب  AQIرا  چک
کنید.

چگونه میتوانم ازسالمتی خود در ر وزهایغبارآلود محافظت
کنم؟
• د روپنجره ها راببندید ودر خانهبمانید.کول رخانهیا
اتومبیل راتنظیمکنیدتا مجدد اگردش هو اانجامشود.
• آبکافیبنوشید.
• خن کبمانید .حوله مرطوبی را رویدست ها،صورت و
پا های خودقرار دهیدیاباپنکه خو درا خنککنید.برای
یافت ر اهنماییبه ر اهنما ینقاطگرمایی ما مراجع هکنید.
در
نگه دارید،بهیک مرک ز
اگرنمیتوانید خو در اخنک
خنککننده مراجع هکنید .مراقب عالئمگرمازدگی از جمل ه
سردرد،سرگیجهیا حال تت هوعباشید.

وانندبهکا هش
آیا ماس ک هایصورت میت
کنند؟
رفتن در معرض دودکم ک
قرارگ
بسیار 
ماسک هایپارچ ها یوجراح یمحافظت 
کم ید ربراب ردو دحاصل ازآتشسوزی ایجاد 
میکنند .دربا رهجدیدترین دستورالعم لمربوطب ه 
کسب 
یشتری 
ماسک هایصورت اطالعاتب
کنید.

یفیت هوا
شاخصک
سطحنگرانی مربوطبه
سالمتی

خوب (0تا )50
متوسط (51تا )100

اثیری داشته 
انتظارنمیرودبرسالمتت
باشد

فرادحساس،باید محدود 
معموال ا
لیت های طوالنی مدت در 
کردنفعا
فضایباز را مدنظرقرار دهند

ناسالمبرایگروه های
حساس (101تا 
)150

انند:
افرادزیرباید در خانهبم
• افرادباردار
• نوزادانیاکودکانخردسال
• سالمندان
مبتالبهآسمیاسایر مشکالت 
• افراد 
لبی
بیماریق
فسییا
تن
لیل دود اذیت 
فرادیکهبه د
• ا
میشوند

ناسالم (151تا 
)200

افراد،بهویژهکودکان،باید 
ه مه 
فضایباز 
لیت های طوالنی مدت در
فعا
کنند.
را محدود 

• هنگامیکه هواآلوده است ،ورزش درفضایباز را
یفعالیت هاییک هشدتکمتر یدارن درابرا 
ی
محدودکنید .ا
رفتن در معرض غبار انتخابکنید
ک اهشقرارگ
• هوای داخل خانه راپاکیزهنگه دارید .ازسوزاندنش مع،
استفاده از اج اقگا ز،روشن كرد نشومینه ویااستفاده از 
اسپری ها یآئروس لخودداریکنید .یک«اتاقپاکیزه»
تاق یدر خانهک هقرق شدهاس تو در و 
ایجا دکنید ،ا
بستهاست .درصورت امکان ازیک 
پنجره های آن 
فیهکننده هوایقاب لحم لاستفادهکنید.
تمیزکننده /تص

توصیه ها

بسیارناسالم (201تا 
300

افراد،بهویژهکودکان،باید 
ه مه 
فضای
لیت های طوالنی مدت در
فعا
کنند.
باز را محدود 

• درصورتنیاز،به مرکز هوایپاکیزهتر مراجعهکنید.
• با خانواده یا همسایگان خودی ک طرح اضطراری ایجا د
کنید .د رACAlert.orgثبتنام کنید.برا یتخلیه مح ل
آ مادهباشید.
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نید
فصولآتشسوز یایم نبما
درطول 
دود حاصل از آتشسوزی و هوایناسالم در طیبیماری
گیرکووید19-
همه
شتر در معرض خطرناشی از هوای آلودهقرار
چهافرادیبی
دارند؟
افرادبه دلیل هوا یناسال م
تالبهبیماری د ربرخ یاز 
احتما لاب
یشتر است ،از جمله:
ب
• کودکان زی ر18سال
گساالن 65سالبهباال
• بزر
• زنانباردار
شک یمزمن،
• افراد دارایشرایطپز
• افرادیکهبیخانمانی راتجربه میکنندیا د رخار جاز خانه
کا رمیکنند

وانند از خود
معیت های در معرض خطر میت
چگونه ج
کنند؟
محافظت
فسییابیماریقلبیهستندبایدبا 
شکالتتن
• افرادیکه دچا رم
پزشکخودبرنام هایتنظیمکنندتابدانند د رصورتناسالم 
بودن هوا یمنطقه آن ها چهکار یباید انجام  دهند
نگام آلودگ یهو ا،ذخی ره
رفتنبه ه
• برا یجلوگیر یازبیرون 
فته ر ادر اختیار داشتهباشید
داروی یچند ه
یگر یدچارشده 
فسیا عالئم د
نگین
رف ه،ت
کس یکهب هس
• ه ر
اس توبهنظ رمیرس دناشی از آلودگ یهو امیباشند،بایدب ا
بگیرد.
پزشکخودتما س

سالمتی دود حاصل ازآتشسوزی و هوای
اثیرات
برخی ازت
آلودهچیست؟
فس عمیق ،میتواندب ر
بسیار ریز یاستک هباتن
دو دحاوی ذرا ت
فسی را 
بگذارد .ورود دو د،چشم ه او مجار یتن
قل بوری هشماتاثیر 
شکیگ لووگلودرد،آبریز ش
رف ه،خ
ثس
تحریک میکند وباع 
فس میشود.
نگین
افزایشبلغم /خلط ،خ سخسسینه وت
بینی ،
دودو آلودگی هو امیتواندباعثبدترشدن عالئمبیماریقلب یو
یشینشود .وجود ریزگر دها یزیا دد رهواباعث خ سخس
ریو یپ
فیزم و COPDمیشود.
تالبهآسم ،آم
افراد مب
سین ه در 

رفتن در معرض دود چهتفاوتیبا
عالئمناشی ازقرارگ
عالئمکووید 19-دارد؟

کسان هستند وبرخی 
ف سی
نگین
رف هیات
برخ یاز عالئم مانن دس
فاوت هستند .اگ رعالئمی مانندتبیالرز ،در دها ی
یگر مت
د
عضالنییابدن دردیااس ها لراتجرب ه میکنید ،روش CDC
برا ی معاینه خودتان د ررابط هباکووید، 19-میتواند درتعیین 
نیازبه ارزیابیبیشتریا آزمای شکووید19-ب هشم اک مککند.
فس هسین ه را 
فسیا در دد رق
نگین
اگر عالئمشدیدی مانندت
بگیرید.
تجربهکردید،باشماره 911تماس 

چگونه میتوانم هوای خانه خود رات هویهکنم؟
حتیبدون وجود هوا یت هوی هشده ،د رخان ه ماندنبهترین راه 
رفتن د رمعر ضدود است.برا یت هوی ه 
بر ایک اهشقرارگ
فیه هوایقاب لحم ل ( HEPAمطمئنشویدکه 
تگاهتص
هوا،دس
یشتر رابرا ی
فیلت رMERV 13یاب
از نتولیدنمیکند)یا 
بگیرید.
یستم ( HVACت هویه هوا) خود درنظر 
س

اگر هوای خانه من آلودهباشدکجا میتوانمبروم؟
اگربیش از چند رو زهوا یمنطق هشما آلودهباشد،ترک محل
تحتتاثیریا ماندن دریک مرکز هوا یپاکیزه را د رنظ ر
یساتینظی رمراکز عمومی 
تس
بگیرید .مراکز هوایپاکیزهتر ،ا
فی ه هو اهستند و 
یستمتص
یس
یاکتابخانه هایی هستندک هدارا 
بست هب ه آ ن
مرد مبرایدسترسیبه هوا یپاک درفضا ی
یساتی هستندکه د ر
تس
مراجع همیکنند .مراکز خن ککننده ا
نگام موجگرمامکانیبرا یخنکماندنفر اهم میکنند.
ه
افرادیک ه
یگری رانیز برای 
بع د
برخ یمراک زممکناس تمنا
بیخانمان هستند ارائ هکنند.اگربرا یبازدید از یکمرک ز
ف ااز 
هوا یپاکیزهتری اخنککننده از منز لخو دخارجشدید،لط
اقداما تاحتیاطیکووید19-فعل یاز جمل هاستفاده ا زم اسک
پیرویکنید.
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