رسائل وسائل التواصل االجتماعي حول الحرارة الشديدة
Twitter
الرسائل التالية متاحة للنشر في موجز حساب  Twitterالخاص بوكالة الصحة المحلية .يبلغ طول كل منشور  140حرفًا أو
أقل.
باإلضافة إلى االقتراحات أدناه ،يمكن إعادة تغريد الموجز  @CDCReadyوالموجز  @CDCEmergencyالتابعة
إلى مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCبوصفها معلومات ذات صلة ويمكن تغريد الروابط.

تغريدات
درجة الحرارة شديدة االرتفاع تؤثر على صحتك .حافظ على البرودة والترطيب وابقَ على اطالع!
األمراض الناجمة عن الحرارة يمكن الوقاية منها .حافظ على البرودة والترطيب وابقَ على اطالع!
حافظ على البرودة! قلّل من النشاط باألماكن الخارجية المفتوحة وتجنب ضوء الشمس المباشر وخاصةً في وقت الظهيرة التي
تكون أكثر حرارة.
حافظ على الترطيب! ال تنتظر إلى أن تعطش حتى تشرب .اشرب مياه أكثر من المعتاد وتجنب المشروبات السكرية والتي
تحتوي على الكافيين والكحول.
ابقَ على اطالع! الحرارة من أكثر األسباب التي تؤدي إلى الوفاة المرتبطة بالطقس في الواليات المتحدة.
حافظ على البرودة! أعد جدولة أو تخطيط األنشطة التي باألماكن الخارجية المفتوحة خالل أوقات النهار األكثر برودة.
حافظ على الترطيب! اشرب من  2إلى  4أكواب من الماء كل ساعة أثناء العمل وأثناء ممارسة التمرينات الرياضية باألماكن
الخارجية المفتوحة.
ابقَ على اطالع! األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما عرضةً للسخونة .قم بزيارة الجيران واألصدقاء وأفراد العائلة
للتأكد من أن أجسامهم بحالة باردة ورطبة.
حافظ على البرودة! ابتعد عن الحرارة بقضاء بضع ساعات في مكان بارد.
حافظ على برودة حيواناتك األليفة! الخمول وفقدان الشهية من عالمات الجفاف .وفّر المياه العذبة وأماكن ظل يحصل بها
للحيوانات األليفة على البرودة.

Facebook
ﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﺷورات  Facebookﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن إﺟراء ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺟﺑﯾن (ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﮫ ﯾﺟب اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ھذه
اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت).
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐرﯾدات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﯾﻣﻛن ﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ  .Facebookإﻻ أن اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺻور
ﺿﺎ .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت ،ﺗﻔﺿل ﺑزﯾﺎرة ﺻﻔﺣﺔ ﻣراﻛز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض واﻟوﻗﺎﯾﺔ
ورواﺑط ﯾﻣﻛن ﻧﺷرھﺎ أﯾ ً
ﻣﻧﮭﺎ ( )CDCﻋﻠﻰ  Facebookﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان  https://www.facebook.com/cdcemergencyﻹﻋﺎدة ﻧﺷر
رواﺑط وﺻﻔﺣﺎت وﯾب وﺻور وﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣﻔﯾدة.
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منشورات Facebook
هل تساءلت يو ًما عن الفرق بين ضربة الشمس واإلنهاك الحراري؟ ارجع إلى صفحة األسئلة الشائعة الخاصة بالحرارة
الشديدة على موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها (!)CDC
.https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/faq
lhtm
الجو حار بالخارج .حافظ على البرودة .حافظ على الترطيب .ابقَ على اطالع.

ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻌﻧﯾﮫ ﺗﺣدث ھﯾﺋﺔ اﻷرﺻﺎد اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋن ﻣؤﺷر اﻟﺣرارة؟
http://www.nws.noaa.gov/om/heat/heat_index.shtml
) ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣراﻛز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ )CDCﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺣرارة:
http://www.cdc.gov/extremeheat/pdf/athlete-poster-preview.pdf
هل تعلم أن الحرارة الشديدة هي أحد األسباب الرئيسية المرتبطة بالطقس التي تؤدي إلى الوفاة في الواليات المتحدة؟
lhttp://www.nws.noaa.gov/os/heat/index.shtm
ھل ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرودة ﻓﻲ اﻷﯾﺎم ﺷدﯾدة اﻟﺣرارة؟
https://public.health.oregon.gov/Preparedness/Prepare/Pages/PrepareForExtremeHeat.
aspx
األشخاص الكبار الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما من بين األكثر عرضةً للمخاطر أثناء أحداث الحرارة الشديدة .تفضل
بزيارة منازل جيرانك وأصدقائك وأفراد أسرتك للتأكد من أنهم يشربون كمية كافية من المياه ويحافظون على برودة منازلهم!
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