చలి గాలుల సమయంలో చేయవలిి నవి మరియు చేయకూడనివి
చేయవలిి నవి
ముందు


తగినంత శీతాకాలపు దుస్తులు కలిగి ఉండండి. దుస్తులు యొకక

బహుళ పొరలు కూడా

ఉపయోగపడతాయి.


అతయ వసర సామాగ్రి సిద్ం
ధ గా ఉండండి.
సమయంలో



వీలైనంత వరకు ఇండోర్లో ఉండండి, చలని
ల గాలికి గుికాకుండా ఉండటానికి ప్పయాణానిి
తగి గంచండి.



పొడిగా ఉంచండి. తడిగా ఉంటే, శరీర వేడిని కోలోో కుండా ఉండటానికి బట్లు
ట
తవ రగా
మారచ ండి.



చేతి తొడుగుల కంటే చేతితోట్లను ఇష్ప
ట డండి; మిట్టను
ట ల చలి నుండి ఎకుక వ వెచచ ద్నం
మియు ఇనుు లేష్నుి అందిసాుయి.



రేడియో వినండి, టీవీ చూడండి, వాతావరణ నవీకరణల కోసం వార్తు పత్రికలు చద్వండి.



వేడి పానీయాలు ప్కమం తపో కుండా త్రర్తగాలి.



వృదుధలు మియు పిలల
ల ను జాప్గతుగా చూస్తకోండి.



పైపులు స్సుంింంపయడడంతో తగినంత నీటిని నిలవ



తిమిి ి, వేళ్లల, కాలి, చెవి లోబ్సు మియు ముకుక యొకక
వంటి మంచు తుఫాను లక్షణాల కోసం చూడండి.



మంచు తుఫాను ప్పభావిత ప్ర్తంతాలను వెచచ ని వేడి నీటిలో ఉంచండి (ఉష్ణోప్గత

చేడండి.
కొనపై తెలుపు లేదా లేత రంగు

శరీరంలోని ప్పభావితం కాని భాగాలను తాకడానికి సౌకరయ ంగా ఉండాలి).
హైపోథెర్మి యా విషయుంలో


ు వెచచ ని ప్పదేశంలోకి తీస్తకొని అతని / ఆమె దుస్తులను మారచ ండి.
వయ కిని



చరి ం నుండి చర్తి నికి పిచడం, దుపో టుల, బట్లు
ట , తువావ ళ్లల లేదా పలకల పొడి పొరలతో
వయ కి ు శరీర్తనిి వేడి చేడండి.



శరీర ఉష్ణోప్గత పంచడానికి వెచచ ని పానీయాలు ఇవవ ండి. మద్య ం ఇవవ వదుు.



పిసితి
ి మింత దిగజాితే వైద్య సహాడం తీస్తకోండి.

చేయకూడనివి
 మద్య ం తాగవదుు. ఇది మీ శరీర ఉష్ణోప్గతను తగిస్తు
గ ంది.


చలిచేత ముిగి మొర్ిగా పోయిన ప్పదేశానికి మసాజ్ చేడవదుు. దీనివల ల ఎకుక వ నష్ం
ట
జరుగుతుంది.



వణుకుట్ను విసి ించవదుు. శరీరం వేడిని కోలోో తుంద్నే ముఖ్య మైన మొద్టి సంకేతం
మియు తవ రగా ఇంటి లోపలికి తిిగి వచేచ

సంకేతం.

వ్య వ్సాయుంలో చలి గాలుల / భూ తుషార పర్మస్థతు
ి ల లో చేయవ్లినవి చేయకూడనివి
చేయవ్లిి నవి


పంట్లను చలని
ల గాడం నుండి కాపాడటానికి సాడంప్తం మియు తేలికపాటి
నీటిపారుద్ల / ప్సిో ంకర్
ల నీటిపారుద్లని వి ుంచండి.



యువ పండ ల మొకక లను సరక ండ / గడిి / పాలిథిన్ షీటుల / గోనీి



పోరస్ పాలిథిన్ సంచులతో అరటి పుష్పో లను కవర్ చేడండి.



బిడయ ం నరు రీలో: నరు రీ పడకలను ర్తత్రి

సంచులతో కపో ండి.

సమడంలో పాలిథిన్ షీట్తు కపో ండి

మియు ఉద్డం తొలగించండి. సాడంప్తం నరు రీ పడకలకు నీరందించండి మియు
ఉద్డం నీటిని బడట్కు తీడండి.


తుష్పర దాడి నుండి ఆవాలు, ర్తజాి మియు గ్రర్తమ్ వంటి స్తనిి తమైన పంట్లను
రక్షంచడానికి, ప్రో సలూయ య ిక్ యాసిడ్ 1 0.1% (1000 లీట్ర ల నీటిలో 1 లీట్ర్ H2SO4) లేదా
థియోియా @ 500 పిపిఎమ్ (1000 లీట్ర ల నీటిలో 500 గ్రర్తముల థియోియా) ను
కిగించాలి.



మీ ప్పదేశానిి స్ చలని
ల తరంగాలకు గురైతే గాలి / ఆప్శయాలు విచ్ఛి ని ం / అలే ల పంట్లు
పరుగుతాయి.



మొకక ల ప్పభావిత భాగాలను ఫిప్బవి చ్ఛవిలో లేదా మాిచ

ప్ర్తరంభంలో కతిుించండి.

కతిుించ్ఛన మొకక లపై ర్తగి శిలీంప్ద్నాశకాలను పిచ్ఛకారీ చేసి, నీటిపారుద్లతో ఎన్పికెను
వి ుంచండి.
చేయకూడనివి


చలని
ల వాతావరణంలో మటికి
ట పోష్కాలను వి ుంచవదుు, మూల కారయ కలాపాలు సిగా
లేనందున మొకక ను తీస్తకోలేరు.



మటికి
ట భంగం కలిగించవదుు; వదులుగా ఉండే ఉపితలం దిగువ ఉపితలం నుండి
ఉష్ప్ో పసరణను తగిస్తు
గ ంది.

పశుసంరక్షణ
చేయవ్లిి నవి
 పశువులను ర్తత్రి సమడంలో షెడ ల లోపల ఉంచండి మియు చలని
ల పరుపులను
అందించండి.



శీతల పిసితి
ి ని ఎదుర్కక వటానికి జంతువులను ఆర్కగయ ంగా ఉంచడానికి ఫీడ్లోని ప్ర్కటీన్
సా
స్ ి యి మియు ఖ్నిజాలను పంచండి.



జంతువులకు ఖ్నిజ మిప్శమానిి ప్కమం తపో కుండా ఉపుో తో పాటు గోధుమ ధానాయ లు,
బెలం
ల మొద్లైనవి ఇవవ ండి. శీతాకాలంలో ర్కజువారీ రేష్న్లో 10% -20% జంతువుల శకి ు
అవసర్తలను తీరచ ండి.



పౌల్ట్లీలో
ట , పౌల్ట్లీట షెడలో
ల
కృత్రిమ కాంతిని అందించడం దావ ర్త కోడిపిలల
ల ను వెచచ గా
ఉంచండి.

చేయకూడనివి
•

ఉదయుం సమయుంలో పశువులు / మేకలను మేయడానికి అనుమతుంచవ్దుు.

•

పశువులు / మేకలను రాత్రర్మ సమయుంలో బహిరుంగుంగా ఉుంచవ్దుు.

