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 پص از یک طْفبى هحفْظ ثوبًیذ

َ طْفبى ختن غذ، خطر ٌُْز رفع ًػذٍ اضت َ پص ازیٌک َ ثبغین ک ثرای چگًْگی هحفْظ ًگِبری فبهیل تبى پص .  ایي هِن اضت تب ثیبد داغت

 .از یک طْفبى، ًکبت را ثذضت آّریذ

 در داخل هحفْظ ثبغیذ

اگر دضتگبٍ ثرلی ٌُْز ّصل ثبغذ، ثرق را در فیْز ثٌذ . ُیچگبٍ از دضتگبٍ الیکتریکی در صْرت کَ تر غذٍ ثبغذ اضتفبدٍ ًکٌیذ •

 .ثرای هتخصص ثرق ثرای ثررضی کردى دضتگبٍ پیع از اضتفبدۀ آى هٌتظر ثوبًیذ. کٌیذ

یذ از غوع اضتفبدٍ کٌیذ، آًِب را از ُر چیسی کَ آتع هیگیرد، اگر غوب ثب. اگر ثرق ًجبغذ، از پراغ ُبی دضتی ثجبی غوع اضتفبدٍ کٌیذ •

 .از ًسد غوع ُبی رّغي دّر ثوبًیذ. دّر ًگِذاریذ

 ًسد تعویرُبی خراة غذٍ احتیبط کٌیذ

اگر غوب در خبًَ یب تعویر دیگر ُطتیذ کَ . ثیبد داغتَ ثبغیذ کَ تعویرُب را طْفبى هیتْاًذ خراة کٌذ ّ آًِب را ًبهحفْظ ثطبزد

 .خراة غذٍ اضت، اطویٌبى حبصل ًوبییذ کَ پیع از رفتي ثَ آى هحفْظ اضت

صذاُبی عجیت ثَ ایي هعٌی اضت کَ تعویر در حبل . اگر غوب صذاُبی غیرعبدی را هی غٌْیذ، خبًَ یب تعویر دیگر را ترک کٌیذ •

 .ریختي اضت

 از زُر گیری کبرثي هًْْآکطبیذ جلْگیری کٌیذ

ایي هیتْاًذ غبهل جٌراتْرُب، غْیٌذٍ ُبی فػبری، حفرُبی چِبرکْل ّ . اثسارُبی گبز ّ زغبل ضْز کبرثي هًْْآکطبیذ ثْجْ هی آّرًذ

ّ ثطیبر خطرًبک اضت. اغتْپ غْد ْ کٌیذ یب ثجیٌیذ، اهب کبرثي هًْْآکطبیذ در خبًۀ غوب جوع هی غْد،  ثرای هحفْظ . غوب ًوی تْاًیذ آًرا ث

 :بهیل تبىًگَ داغتي ف

فت از ُر پٌجرٍ،  20آًرا ثیرّى ّ حذالل . ُیچگبٍ از گبز یب اثسارُبی زغبل ضْزی در داخل خبًَ، تِکبّی یب گراج اضتفبدٍ ًکٌیذ •

 .درّازٍ یب راٍ تخلیۀ ُْا ًگِذاریذ

َ ثب ثتری اضت، اضتفبدٍ ک( CO)زهبًیکَ از جٌراتْر یب ُر چیسی دیگر کَ در آى هْاد ضْخت اضتفبدٍ هیػْد، از کػف کٌٌذۀ کبرثي  •

 .کٌیذ

 .ُیچگبٍ هْتر یب ترک را در داخل گراج ًگرداًیذ کَ ثَ خبًۀ غوب ًصت ثبغذ، حتی زهبًیکَ درّازٍ ُب ثبز ثبغٌذ •

 .ُیچگبٍ خبًۀ خْد را ثب آّى گبز گرم ًکٌیذ •

  .ثَ توبش غْیذ 911ثَ غوبرۀ  اگر کػف کٌٌذۀ کبرثي هًْْآکطبیذ داغتَ ثبغیذ ّ آغبز ثَ ثیپ ثکٌذ،خبًۀ خْد را ترک کٌیذ ّ •
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 اگر. (https://www.cdc.gov/co/faqs.htm)عالین زیر گیری کبرثي هًْْآکطبیذ را ثػٌبضیذثرای هحفْظ هبًذى، 

 رّیذ یبهب فکر هیکٌیذ کَ کبرثي هًْْآکطبیذ غوب یب فبهیل تبى را هریض کردٍ ثبغذ، ثَ داکتر ث

 .ثطْر عبجل ثَ غفبخبًَ ثرّیذ

 .را ثجیٌیذ زیر گیری کبرثي هًْْآکطبیذ پص از آفتثرای هعلْهبت ثیػتر از 

 ثیرّى هحفْظ ثوبًیذ

 {از آة ضیالة دّر ثوبًیذ

 .ُویػَ ُػذارُب در هْرد جبدٍ ُبی ضیالة زدٍ را تعمیت ًوبییذ •

هوکي اضت از آًچَ کَ غوب فکر . از اطراف آة ضیالة راًٌذگی کٌیذ ًَ از داخل آى •

اگر غوب در داخل آة ضیالة یب ًسدیک آى ُطتیذ، جبکت . هیکٌیذ، عویك تر ثبغذ

 .                                  هخصْصب  اگر آة در حبل ثبال غذى ثبغذ –زًذگی را ثپْغیذ 

َ آة ضیالة عوْهب  جراثین را ثب خْد دار َ ثبغیذ ک اگر آًرا لوص هیکٌیذ، اطویٌبى . د                                                       ثیبد داغت
 حبصل ًوبییذ کَ دضت ُبی خْد را

اگر غوب صبثْى یب آة ًذاریذ، از غْیٌذٍ ُب یب هحلْل ُبی ثِذاغتی . ثب صبثْى ّ آة ثػْییذ
 .اضتفبدٍ کٌیذ

 دیذى کٌیذ آة ُبی ضیالة یب آة ُبی ایطتبدٍاز 

 .3(>https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html)ثرای هعلْهبت ثیػتر 

 از لیي ُبی ثرق ّ هْاد خطرًبک دّ ثبغیذ

 .یذثَ غرکت ثرق ثرای گسارظ دادى توبش ثگیر. از لیي ُبی ثرق افتیذٍ غذٍ دّر ثبغیذ •

 .ثرای لیي ُبی ثرق ثبالی ضر تبى فکر تبى ثبغذ •

اگر ًسد هْاد خطرًبک  –هحبفظت کٌیذ ( دضتگبٍ تٌفص هصٌْعی)هبًٌذ ًمبة ًفص گیری  –خْد را ثب اثسار هحبفظتی دضتَ اّل  •

وب چیسی هضر را اگر غ. گردّخبک در تعویرُبی خراة غذٍ هیتْاًذ غبهل هْاد هبًٌذ ضرة، پٌجۀ ًطْز، ضوت یب کپک ثبغذ. ثبغیذ

 .لوص کردیذ، ثطْر عبجل آًرا ثػْییذ

 .اگر در هْرد رضیذگی ثَ هْادُبی هضر هطوئي ًیطتیذ، کوک ثخْاُیذ •

 خْد را از حیْاًبت ّ حػرات ًگِذاریذ

یب پیکبردیي ( DEET)ثب دیت ( ضپری حػرٍ)از هْاد ضذ حػرات . ضیالة هیتْاًذ پػَ ُب را ثیبّرد کَ حبهل هریضی ثبغٌذ •

(Picaridin )ثرای هعلْهبت ثیػتر . از دضتکع ُب، پتلْى ُب ّ جراة ُبی دراز ٌُگبهیکَ ثیرّى ُطتیذ، اضتفبدٍ کٌیذ. اضتفبدٍ کٌیذ

 .ثبزدیذ ًوبییذ (hurricanes.html-and-https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoes)از پػَ ُب ّ تٌذثبد دریبیی 

هریضی کَ ثعض اّلبت . (https://www.cdc.gov/rabies/exposure)در هْرد رثیس ثیػتر ثخْاًیذ در 

 .تْضظ گسیذى حیْاًبت هٌمل هیػًْذ

  .یب ثَ ثخع صحت عبهۀ خْد ثَ توبش غْیذ 911ثرای گسارظ دادى آًِب ثَ . حیْاًبت ّلگرد یب ّحػی پص از تْفبى دّر ثوبًیذاز • 

https://www.cdc.gov/co/faqs.htm
https://www.cdc.gov/healthvwater/emergencv/flood/standing.html
https://www.cdc.gov/zika/vector/mosquitoes-and-hurricanes.html
https://www.cdc.gov/rabies/exposure
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  .اگر یک حیْاى هردٍ را دیذیذ، آًرا ثَ کبرهٌذاى هحلی گسارظ دُیذ• 
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