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ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ  ਕਰ ੋ2022

ਜਦੋਂ ਤਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਠੁੰ ਢੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 
ਬਹ ਤ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮ ਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਰਮੀ-
ਸੁੰਬੁੰ ਧਤ ਕਬਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਿ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਿਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 
ਐਡਂ ਿਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕਵੱਚ ਬਦਲਾਅ) ਿੈਨੇਡਾ, ਓਟਵਾ  ਲਈ ਗਰਮੀ 
ਦੀ ਕਚਤਾਵਨੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿਰਦਾ ਹੈ:

▪ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਕਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 31 ºC  ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20ºC ਤੋਂ ਠੁੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦ ੋਕਦਨਾਂ ਲਈ ਨਮੀ ਅਤੇ
ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸ ਮੇਲ (ਕਹਊਮੀਡਿੈਸ) 40 ਹੋਵੇ।

ਆਪਣ ੇਫਨੋ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦ ੇਬੇਹੱਦ ਤੀਬਰ ਮਸੌਮ ਦੀਆਂ 
ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸੱਧੀਆਂ ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈੈੱਦਰਿੈਨ ਐਪ 
(WeatherCAN app) ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ!

ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਿ ਨ ੁੰ  ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਬਮਾਰ 
ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਕਵੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ ਰਗ; ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ; ਕਜਹੜੇ ਲੋਿ ਬਾਹਰ ਿੁੰ ਮ ਜਾਂ ਿਸਰਤ ਿਰਦੇ 
ਹਨ; ਕਜਹੜ ੇਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁੰ ਦਰ ਸਤ ਨਹੀਂ; ਕਜਹੜ ੇਬੇਘਰ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਜਹਨਾਂ ਦੀ ਏਅਰ ਿੁੰਡੀਸ਼ਕਨੁੰ ਗ ਤੱਿ ਪਹ ੁੰ ਚ ਨਹੀਂ, 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੁੰ ਢੇ ਰਕਹਣ ਦੇ ਢੁੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਿ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੁੰ  ਠੁੰ ਢੇ ਰਕਹਣ ਕਵੱਚ 
ਮਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਕਹਲਾਂ ਸੋਚ ਿੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। , ਖ਼ਾਸਿਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕਚਤਾਵਨੀ ਦੌਰਾਨ।

ਿੋਕਵਡ-19 ਅਜੇ ਵੀ ਓਟਾਵਾ ਕਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੰ ਿਰਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਲਾਗ ਅਤੇ ਗੁੰ ਭੀਰ 
ਨਤੀਕਜਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿ ਝ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਲਈ ਦ ਕਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜਆਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਵੱਚ ਕਨਿਾਬ (ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣ 
ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਕਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਫ਼ੇ (ਬਰੇਿਾਂ) ਲੈਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਦੇ ਖ ਲਹਣ ਦੀਆਂ ਕਮਤੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ ੱ ਲਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਕਸਟੀ 
ਆਫ਼ ਓਟਵਾ ਦੀਆਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ Ottawa.ca and Ottawa.ca/news ਵੇਖੋ:

▪ ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ, ਵੇਡਡਿੰਗ ਪੂਲ, ਬੀਚ, ਆਊਟਡੋਰ ਅਤ ੇਇਨਡੋਰ ਪੂਲ

▪ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਡਰਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ

▪ ਓਟਵਾ ਪਬਲਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

▪ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਸੈਂਟਰ

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
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ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਲਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
▪ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਅਲਿੋਹਲ ਅਤੇ ਿਫ਼ੈੀਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਿਰੋ।

▪ ਬਾਹਰ ਖੁੱ ਲਹੇ  ਲਵੱਚ ਭਾਰੀ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰੋ।

▪ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਂ ਤਾਂ ਟੋਪੀ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਖੁਲਹੇ  ਕੱਪੜੇ, ਸਨਸਿਰੀਨ ਅਤ ੇਧ ੱ ਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਿਾਂ ਪਕਹਨੋ।

▪ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨੈੱਿਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਕਵੱਚ ਉਡੀਿ
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਵੱਚ ਉਡੀਿ ਿਰਨੀ।

▪ ਜਦੋਂ ਮੌਿਾ ਕਮਲੇ ਲਾਈਬਰੇਰੀ, ਸ਼ਾਕਪੁੰਗ ਮਾਲ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਕਵੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਲਵਖੇ ਠੰਢੇ
ਹੋਵੋ।

▪ ਛਾਵੇਂ ਜਾਂ ਪਾਰਿ ਜਾਂ ਹਕਰਆਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਵਖੇ ਠੰਢੇ ਹੋਵੋ।

▪ ਪੱਖ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫ ਹਾਰ ਪਾਉ।

▪ ਕਜੁੰ ਨਹ ੀਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਠੰਢ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਉ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਠੁੰ ਢੇ ਪਾਣੀ ਕਵੱਚ ਡਬੋੋ।

▪ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਬੱਚ ੇਨ ੁੰ  ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦ ੱ ਧ ਚ ਘਾਉਂਦ ੇਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤ ੇਿਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਉ।
ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਵੱਚ ਬੱਕਚਆ ਂਨ ੁੰ  ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਪਰੇੈਂਕਟੁੰਗ ਇਨ ਔਟਵਾ ਵੇਖੋ।

▪ ਸ ਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕਖੜਿੀਆਂ ਦ ੇਬਲਾਈਡਂ ਅਤ ੇਪਰਦੇ ਬੁੰ ਦ ਿਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਰੱਖੋ।

▪ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਘਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਠੁੰ ਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਲਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਹ ਦਵੇੋ; ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹਵਾ
ਅੁੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਖੜਿੀਆਂ ਬੁੰ ਦ ਿਰ ਦਵੇੋ।

▪ ਘਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰਲੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਿੱਢਣ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੁੰ ਢੀ ਹਵਾ ਅੁੰਦਰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉ।

▪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਲਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਿਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਿੁੰਟਰਲੋ ਿਰਨਾ ਿਕਠਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

▪ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਲਜੱਠਣ ਲਵੱਚ
ਮੁਸ਼ਲਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹਵੋੇ ਅਤੇ ਲਜਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਲਹੰਦ ੇਹੋਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਾਿਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।

ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਲਨਕਾਬ (ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ):

ਛੱਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਜੱਥੇ ਇੱਿ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਮਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਜੱਥੇ ਿਮਰਾ 
ਜਾਂ ਲਾਂਘਾ ਤੁੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਿ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਨਿਾਬ (ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਬਾਹਰ ਖ ੱ ਲਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਵਖੇ ਕਨਿਾਬ (ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣਾ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਿ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ (ਦੋ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ 

https://www.parentinginottawa.ca/en/children/Child-Safety.aspx#Keeping-children-safe-during-hot-weather-
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ਤੋਂ ਵੱਧ) ਿਾਇਮ ਰੱਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਟਵਾ ਪਬਕਲਿ ਹੈੈੱਲਥ ਹਰ ਇੱਿ ਨ ੁੰ  ਭੀੜ-ਭੜੱਿੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਿ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਮ ਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਕਵੱਚ ਕਨਿਾਬ (ਮਾਸਿ) ਪਕਹਨਣ ਉੱਪਰ 
ਜੋਰ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਕਵੱਚ ਕਨਿਾਬ ਵੱਧ ਅਣਸ ਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਪਰੁੰ ਤ  ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਿ ਿੁੰ ਮ ਿਰਦੇ ਰਕਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਿ ਕਗੱਲਹੇ  
ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦੇ। ਜੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਇੱਿ ਵਾਧ  ਕਨਿਾਬ ਿੋਲ ਰੱਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖ ੱ ਲਹੇ  ਥਾਂ 
ਜਾਣ ਦਾ ਿਾਰਜ ਿਰਮ ਕਦਨ ਦੇ ਠੁੰ ਢੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ ਕਵੱਚ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਨਿਾਬ ਅਣਸ ਖਾਵਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਛਾਵੇਂ ਜਾਂ ਠੁੰ ਢੇ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਵੱਚ ਆਰਾਮ ਲਉ।  

ਗਰਮੀ ਕਵੱਚ ਸਰੀਰਿ ਕਮਹਨਤ ਿਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਕਨਿਾਬ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਹੋਰ ਮ ਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿੁੰ ਮ ਦੀ 
ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱਚ ਅਰਾਮ ਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਠੁੰ ਢੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਧ ਬਰੇਿਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਰ ਰੀ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹਨ। ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿੁੰ ਮ ਦੇ ਫ਼ਰਜ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਗਰਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿੁੰ ਮ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੁੰਬੁੰ ਧੀ ਜਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਾਤ ਿਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ OttawaPublicHealth.ca ਕਵਖੇ ਜਾਉ
ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਦਨਾਂ ਕਵੱਚ 613-580-6744 ’ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ।

https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/extreme-heat-and-humidity.aspx#Beat-the-Heat-this-Summer
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/extreme-heat-and-humidity.aspx#Beat-the-Heat-this-Summer
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