
 په یخ د حرارت درجو کي، ستاسو بدن د تولید په پرتله ګړندی تودوخه له السه ورکول پیل کوي، کوم چې 
کوالی شي د جدي روغتیا ستونزو المل شي.

http://emergency.cdc.gov/disasters/
winter/staysafe/index.asp
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✴❉✴❉ ډډه وکړئ ❉✴❉✴
کله چې هوا خورا یخه وي، هڅه وکړئ د کور دننه پاتې شئ.  که تاسو ضرور بهر ځئ، په مناسبه توګه 

جامې واغوندئ او پوهه شئ چې څوک د هایپوترمیا یا یخ وهلو لپاره لوړ خطر لري.

یوه خولۍ

یو شال یا اوبدل ماسک 
چې مخ او خوله پوښي

مټینز یا دستکشې

د اوبو مقاومت 
لرونکي بوټان

د ارتو جامو څو پرتونه

د اوبو په 
وړاندې مقاومت 

لرونکی کوټ

کله چې بهر ځئ نو ډاډه اوسئ چې واغوندئ:

کله چې په ژمي کې بهر ځئ نو ډاډ ترالسه کړئ چې د بدن هغه برخې چې ډیری وختونه د یخ وهلو 
لخوا اغیزمن کیږي په ګرمو او وچو جامو پوښل شوي.

ګوتيګوتيزنهزنهاننګی اننګی غوږونهغوږونهپوزهپوزه
د پښې د پښې 
ګوتيګوتي

پوهه شئ چې څوک په لوړ خطر کې دي:

کوچنې ماشومان چي 
په سړو خونو کې خوب 

کوي

زاړه بالغان پرته له مناسبو 
خواړو، جامو، یا تودوخې

هغه خلک چې د اوږد 
وخت لپاره بهر پاتې کیږي 
)بې کوره، ګرځندویان، 

ښکاریان، او نور(

هغه خلک چې ډیر الکول 
څښي یا غیرقانوني مخدره 

توکي کاروي

✱❅✱❅ درملنه ❅✱❅✱

هغه ځایونه چې د یخ وهلو 
لخوا- اغیزمن شوې وي- په 

ګرمو اوبو کې یي کیږدئ

1

ژر تر ژره د 
طبي پاملرنې 
غوښتنه وکړئ

2

دوی یوې 
ګرمې کوټې 
یا سرپناه ته 

ورسوئ

3
هر ډول لمدي 

جامې لرې کړئ

4

د کمبلو او جامو 
د وچو پرتونو 
الندې یې ګرم 

کړئ

که یو څوک هایپوترمیا یا یخ وهل تجربه کوي ...

❄❉❄❉ ځای ❉❄❉❄

نښي او عالیم
لویان: 
 - رپیدل
- ستړیا

 - مغشوش والى
- بي قابو السونه

- د حافظې ضایع 
- ناڅرګنده وینا
- نیم ویده والى

کوچنې ماشومان: 
-  روښانه سور، یخ پوټکی
- ډیره ټیټه یا کمه انرژي

نښي او عالیم
-  د پوټکي په هره برخه 

کې سوروالي یا درد 
کیدای شي د یخ وهلو 

لومړۍ نښه وي. 

نوري نښي پشمول: 
-  د پوستکي سپین یا خړ

- زیړ ځای
-  پوټکي چې په غیر 

معمولي ډول کلک یا 
نرم محسوسیږي

-  ویده والى

هایپوترمیا
هایپوترمیا اکثر په خورا یخ د حرارت درجو کې پیښیږي، مګر 

په یخ د حرارت درجو کې واقع کیدای شي )د 40° څخه پورته(، 
که یو څوک لوند وي )د باران، خولې یا یخو اوبو څخه( او یخ 

شوي وی.

که چیرې د یو کس د حرارت درجه له °95 څخه ښکته وي سمدستي طبي پاملرنه ترالسه کړئ.

قرباني اکثرا د یخ وهلو څخه خبر نه وي ځکه چې 
کنګل شوی نسج ویده وي.

یخ وهل

ط د یخ وهلو ا

څرنګه چې پوستکی کیدای شي ویده وي، د یخ وهلو قربانیان کولی شي ځان ته نور زیان ورسوي. 
د یخ وهلو درملنه کې احتیاط وکړئ او:

د تودوخې لپاره 
د اور ځای، د 

تودوخې څراغ، 
ریډیټر، یا چولۍ مه 

کاروئ

د یخ وهلو ځایونه 
مه مالش کوئ یا 

مږئ

پرته لدې چې اړتیا 
وي، د یخ وهلو سره په 
پښو یا د پښو په ګوتو 

مه ګرځئ

د تودوخې لپاره 
د تودوخې پیډ یا 

بریښنایي کمبل مه 
کاروئ

223344 11

5

 د یخ وهلو او  هایپوترمیا  د ځای 
درملنې څخه ډډه وکړئ


