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 2022 خالل سنة  الحر الشديد  موجات تغلب على

 

عندما تكون درجة الحرارة والرطوبة مرتفعة ، قد يكون من الصعب على أجسامنا أن تبقى 
إرتفاع درجة الحرالشديد أمراًضا مرتبطة ب حاالتباردة وال ترتفع درجة حرارتها. يمكن أن تسبب 

 كندا البيئة وتغير المناخوزاة الحرارة وفي بعض الحاالت قد تؤدي إلى الوفاة. تصدر 
(Environment and Climate Change Canadaت ) الحرارة  إرتفاع درجات حذيرات من

 : التالية  الجوية توقعاتالأوتاوا بناًء على بمدينة 

  في اليل درجة الحرارة ال تقل  و  ما فوقدرجة مئوية أو   31النهار في حرارة الدرجة  تبلغحينما  ▪
 األقل.   يومين علىلمدة  40 سبة الرطوبةتصل ندرجة مئوية لمدة يومين على األقل ، أو  20عن 

 

وغيرها   بموجات الحرالشديدعلى إشعار   للحصول WeatherCANاحصل على تطبيق 
 اآلن! قم بتحميلهعلى هاتفك. مباشرة الطقس القاسي  التي تخص تحذيراتالمن 

 

األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة  ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية من قبل الجميع. بموجات الحرالشديد تعني التحذيرات من 
أولئك الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في الهواء الطلق ؛ أولئك  ،النساء الحوامل ،الرضع وكبار السن همبسبب الحرارة  بالمرض

من  موجودة مسبقًا ؛ األشخاص الذين يعانون من التشرد ؛ واألشخاص الذين ليس لديهم مكيف للهواء.حاالت مرضية الذين يعانون من 
فترات ، خاصة أثناء  للتبردوالبقاء على اتصال مع اآلخرين الذين قد يجدون صعوبة  للتبردالمهم التفكير مسبقًا والتخطيط لطرق 

 .إرتفاع درجة الحرارةالتحذير من 

تائجه الشديدة أعلى  به وتكبد ن زال ثمة خطورة في انتقاله، كما يُعتبر احتمال اإلصابةال يزال موجودا في اوتاوا، وال ي 19كوفيد 
عندما يكون الجو حاراً، قد يتطلب ارتداء قناع الوجه فترات راحة اضافية. انظر المعلومات  أكثر من غيرهم. معينين بالنسبة ألفراد

 في األسفل حول ارتداء قناع الوجه في الطقس الحاّر. 

              Ottawa.caعلى   العملفتتاح والمواقع وساعات اال تواريخالخاص بمدينة أوتاوا لمعرفة  اإللكترونيموقع ال مراجعةيرجى 
 للمرافق العامة التالية:  Ottawa.ca/newsو

   وشواطئ وأحواض سباحة خارجية وداخلية. بِركة التَّخويضورشاشات مياه  ▪

 .ومساحات خضراء منتزهات ▪

 . كتبة أوتاوا العامةمع وفرل الحالية خدمات ▪

 .اإلجتماعيةلمراكز ا ▪

 موجات الحر الشديد احِم نفسك وساعد اآلخرين أثناء  

 الكافيينل والكحوتناول وتجنب  اشرب الكثير من الماء ▪

 تجنب النشاطات الشاقة في الهواء الطلق ▪

 .من الشمس ونظارات شمسية عندما تكون بالخارج واقضع كريم و ارتِد قبعة ومالبس خفيفة وفضفاضة ▪

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-general-tools-resources/weathercan.html
https://ottawa.ca/en/recreation-and-parks/swimming
https://ottawa.ca/en/news
https://ottawa.ca/en/recreation-and-parks/swimming
https://ottawa.ca/en/recreation-and-parks/parks-and-green-space
https://biblioottawalibrary.ca/en/current-branch-services
https://ottawa.ca/en/recreation-and-parks/recreation-facilities/facility-listing?f%5B0%5D=field_fa_facility_type%3A4208


على سبيل عند مغادرة المنزل في حال احتجت إلى االنتظار بالخارج في الحرارة ،  وماء شمسية أحضر مظلة أو مظلة ▪
 . في الصفنتظار اإل المثال عند

مراكز التسوق والمتاحف ودور السينما. المكاتب وعند توفره بما في ذلك  في مكان مكيف تبرد ▪

خضراء.  ةمساحأو  منتزهأو في  في الظلتبرد  ▪

ورش بشرتك بالماء. استخدم مروحة ▪

بارد. الماء الفي  كدميقأو  ككلما دعت الحاجة أو انقع يدي  باردالماء البأو خد دشا استحم  ▪

في أوتاوا لمزيد من   تربية األوالدموقع  يالكثير من الماء إذا كنت ترضعين. راجع يواشرب طفلك إشاراتأرضعي حسب  ▪
 .موجات الحر الشديدالحفاظ على سالمة األطفال أثناء المعلومات حول 

س. للشم مواجهة نافذةعلى أي  المتحركة الموجودة عن طريق إغالق الستائر والستائر حافظ على برودة منزلك ▪

لق النوافذ في الصباح قبل دخول الهواء  بمجرد أن يصبح الهواء الخارجي أبرد من الهواء الداخلي ؛ أغ افتح النوافذ ليالا  ▪
 الساخن. 

. الخارجيتفريغ الهواء الداخلي الدافئ أو جلب الهواء البارد  علىللمساعدة  ليالا استخدم المراوح  ▪

ألن بعضها قد يجعل التحكم في درجة حرارة الجسم  تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية  ▪
  .أصعب

وأولئك الذين  موجات الحر الشديد يجدون صعوبة في التكيف مع  قد صال مع األشخاص في مجتمعك الذين ابق على ات ▪
 بانتظام.  عليهم إطمئن. يعيشون بمفردهم

أقنعة الوجه:بو موجات الحر الشديد ب  اإلهتمام

حيث قد يكون من الصعب  مغلقفي أي مكان  19 فيروس كوفيد انتقال للتخفيض من نسبة العدوى بسببيعد ارتداء القناع أمًرا مهًما 
 الحفاظ على مسافة مترين على األقل من اآلخرين ، أو حيث تكون الغرفة أو الممر صغيًرا.

 عيشج ولكن كافية )مترين أو أكثر( من اآلخريقد ال يكون ارتداء القناع ضروريًا في الهواء الطلق إذا أمكن الحفاظ على مسافات 
شدة على تجنب المناطق المزدحمة ، وارتداء قناع عندما (  كافة األراد بOttawa Public Health) في أوتاواالصحة العامة  مكتب

 يكون التباعد الجسدي صعبًا.

مبتلة. إذا كان العرق يمثل  غير  طالما تكون تستعملرتفعة ، لكنها ستظل عندما تكون درجات الحرارة م غير مريحةتصبح األقنعة 
عندما يكون حتفاظ بقناع إضافي واحد على األقل في متناول اليد يمكن أن يساعد. خطط للنزهات في الهواء الطلق  مشكلة ، فإن اال

 . عند الحربارد إذا كنت تجد قناع وجهك غير مريح  مكانراحة في الظل أو في ال فترات خالل اليوم وإمضأكثر برودة  الطقس

يمكن أن يجعل القناع الجهد أكثر صعوبة. قد يكون من الذين يمارسون مجهوًدا بدنيًا خالل موجات الحر الشديد، بالنسبة لألشخاص 
الضروري تقليل كثافة وحجم العمل ، وتكرار فترات الراحة ، والمزيد من فترات الراحة للتبريد. ناقش احتياجاتك الصحية مع صاحب 

     .لحرلعرضك تسعملك  ت متطلباتالعمل إذا كان

لمزید من المعلومات قم بزیارة موقعناOttawaPublicHealth.ca  أو اتصل بنا خالل أیام األسبوع على الرقم التالي:  
  .613-580-6744
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https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/extreme-heat-and-humidity.aspx#Beat-the-Heat-this-Summer
https://www.parentinginottawa.ca/en/children/Child-Safety.aspx#Keeping-children-safe-during-hot-weather-
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/extreme-heat-and-humidity.aspx#Beat-the-Heat-this-Summer
www.OttawaPublicHealth.ca



