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تعليمات السالمة والوقاية
في األجواء الحارة
 -1داخل الحرم الجامعي (تعليمات عامة):
 عدددم راددرام النيددرا شودديل عوددواءي عو الادداء ععاددا السددجاءر الموددتعلة فددي الحددداء تحددت األوددجار عو المنداط
الحرجية والعوشية عو في سالت المهمالت التي تحوي مواد قاشلة لإلوتعال والتأيد م اطفاء ععاا السجاءر.
 في حالة الجلوس في مناطق الساحات خارج المباني يرجى اإلنتباه جيداا لدداو وجدوا حواحد (أفاعي،عقدار )...أو
حشرات ضارة وخاصة في األوقات الحارة.
 عاو اإلقترا من منطقة األحراش ومنطقة خحان المياه.
 في حال تدرضك أو تدرض شخص آخر ألعراض ناتجة عن التدرض لارجات الحرارة الدالية كاإلصدابة بالصداا
 ,شحو الوجه  ,الضد الداو والغثيان ,الاوخة أواإلغماء  ,الحر الشايا والدطش الشدايا فيجد التوجده فدورا الدى
عيااة الجامدة أو اإلتصال على هات الديااة رقو  1212أو  1122أو هات اائدرة الخدامات الدامدة  1601إلعطداء
تدليمات اإلسدا األولي لحين وصول المساعاة.
 في حال رؤيتك ألي حااث حريق أو اخان متصاعا يرجى اإلتصال بقسو السالمة الدامة على هات رقو  1211أو
على هات اائرة الخامات الدامة  1601أو ابالغ أحا أفراا الحرس الجامدي.
 -2عثناء الوجود داخل المنزل \ الميت \ المشنى ...
 خالل ساعات النهار المشمسة حافظ على الستائر الخاصة بالنوافذ المدرضة ألشدة الشمس المباشرة مغلقة.
 استخاو اجهحة تلطي الجو (مراوح,مكيفات )...إلبقاء الجو الااخلي باراا.
 قو بشكل متكرر بأخذ حمامات ماء باراة أو غسل الياين والوجه بالماء البارا على األقل.
 ال ينصح باستخااو مصاار اإلبتداث الحراري بكثرة (األفران)...
 -3في الوارع ,تجن عوعة الومس المشاورة
 قو بارتااء نظارة وغطاء للرعس (طاقية مثال)
 قو بارتااء مالبس فاتحة اللون ,فضفاضة  ,وخفيفة الوحن ( يالمالشس الاطنية ).
 حاول السير في الظل.
 احمل ماءا للشر مدك وتناوله بشكل منتظو.
 قبل الخروج للشار قو بوضع واقي الشمس أوكريمات الحماية من الشمس على المناطق المكشوفة من الجلا.
 توخى الحذر أثناء قيااة السيارة في األوقات المشمسة والحارة من النهار وال تترك األطفال داخل السيارة لوحدهم.
 ال تغلق نوافذ سيارتك بالكامل.
 -4قم شتاليل نواطاتك الجسمانية التي تتطل منك الوقوف تحت عوعة الومس المشاورة في األوقات األيثر حرا خالل
النهار (  11صشاحا وحتى  3عصرا ُ )
 -5اور يثيرا وتوخى الحذر في اختيار ما تأيله
 اور قدر استطاعتك الماء (ما يداال  1لتر ) وعصائر الفواكه حتى ولو لو تكن تشدر بالدطش.
 ال تشر الكحول والمشروبات الغاحية ألنه يؤاي الى الجفا .
 تجن األطدمة الحارة والاسمة والموالح كالمكسرات وأقراص الملح وغيرها.
 اإلكثار من تناول الفواكه والخضار.

