शीत लहरीच्या पररस्थितीत / लाटे त – काय करावे आणि काय करू नये
काय करावे

शीत लहरीच्या पव
ू ी
•

हिवाळ्यासाठी लागणारे पुरेसे कपडे तयार ठे वावे, अनेक थराने तयार केलेले कपडे दे खील
उपयुक्त आिेत.

•

शीत लिरीच्या रक्षणासाठी आपत्कालीन (Emergency) परु वठा तयार ठे वावे.

िंडीच्या लाटे त च्या ) लहरीत (दरम्यान
•

जास्तीत जास्त वेळ घरात रिावे, थंड वाराचा संपकक / धोका टाळण्यासाठी प्रवास कमी करा.

•

आजु- बाजु चा परीसर कोरडा ठे वावा. अंगावरील कपडे ओले झाल्यास / भिजले असल्यास,
शरीराच्या उष्णतेचे नुकसान टाळण्यासाठी कपडे त्वरीत बदला.

•

िातमोजे पेक्षा भमटन्सला ( जो परू ा िात कव्िर करतो ) ला प्राधान्य द्या; कारण की भमटन्स थंडी
पासन
ू सरु क्षक्षत ठे वण्यास व िात उबदार ठे वण्यास ज्यास्त उपयक्
ु त िोते.

•

िवामानाच्या अद्यतन महिती साठी रे डडओ ऐका, टीव्िी पिा व वतकमानपत्रे वाचा.

•

गरम पेय ननयभमतपणे प्या.

•

वद्
ु ांची काळजी घ्या.
ृ ध लोक आणण मल

•
•

जल परु वटा चे पाईप्स गोठू शकतात म्िणन
ू परु े से पाणी साठवा.

थंडीमळ
ु े / दं व बाधा झाल्याचे लक्षणांकडे लक्ष ठे वावे जसे बोटे , कानाची पाळे आणण नाकाचा शेंडा
सुन्न व पांढर्
या ककंवा किकट गुलाबी रं गा चे हदसणे.

•

दं व बाधामुळे प्रिाववत झालेले ला िाग कोमट पाण्यात ठे वा, गरम पाण्यात ठे वू नका (शरीराचा
जो िाग चांगला आिे त्या िागा चे तापमान सोयीस्कर(ननयंत्रण) ठे वावे).

जर शारीराचे तापमान कमी झाले तर
•
•

त्या व्यक्तीला उबदार जागी आणा आणण त्याचे कपडे बदला.

अशा व्यक्ती च्या शरीरा ला ब्लँ केट, गरम कपडे, टॉवेल्स, चादर ककंवा कोरडी त्वचा ने संपकाकत
आल्याने व्यक्तीचे शरीर उबदार िोते.

•

शरीराचे तापमान वाढववण्यात मदत करण्यासाठी कोमट पेय द्या. दारू दे ऊ नका.

•

स्स्थती आणखी बबघडल्यास वैद्यकीय मदत घ्या.

करू नका
•

मद्यपान करू नका. िे आपल्या शरीराचे तापमान कमी करते.

•

गोठलेल्या िागाला माभलश करु नका. यामुळे अधधक नुकसान िोऊ शकते.

•

शरीर थरथर/ कापत असेल तर ह्या कडे दल
क करू नका. शरीरातील उष्णता कमी िोत आिे
ु क्ष
ह्याचेह्रसंकेत एक मित्त्वाचे पहिले धचन्ि आिे . खबरदारी म्िणून घरी त्वरे ने परत जा.

कृषी क्षेत्रात- शीतलहरी / जममनी वरील दं व ब दं ू चा िर जमलेल्या
पररस्थितीसाठी :- काय करावे आणि काय करू नये

काय करावे
• जर वपकांना थंडीचा बाधा झाला असेल तर ह्या पररस्स्तथी पासून वाचवण्या करीता.
ं डणे भसंचन करावे.
सायंकाळच्या वेळी िलके व वारं वार भसंचन / भशप

• िळ झाडांची रोपे ककंवा छोटी झाडे वर सरकंडा / वाळलेल्या काड्या (पें ढा) / पॉभलथीन पत्रे /
गोणपाट पोते झाकून ठे वा.

• केळीचे गुच्छ सस्च्छद्र पॉभलथीन वपशव्याने झाकून ठे वा.
• िात रोपवाहटकेत नसकरीचे बेड / वािे रात्री पॉभलथीन शीटने झाकून ठे वा आणण सकाळी काढा.
संध्याकाळी नसकरीच्या बेडवर पाणी द्या आणण सकाळी पाणी काढून टाका.

• मोिरी, राजमाि आणण िरिरा यासारख्या संवेदनशील वपकांना दं वच्या झटक्यापासून
वाचवण्यासाठी ०.०% (१००० भलटर पाण्यात १ भलटर एच टू एसओ िोर ) ककंवा थायोररया @
500 पीपीएम (१००० भलटर पाण्यात 500 ग्रॅम धथओररया) िवारणी करावी.

• जर आपल्या क्षेत्रात शीतलिरी वाढत असेल तर वारा / आश्रय स्थान ब्रेक / गल्ली इ. पासून
सरक्षण करा .

• िेब्रव
ु ारीच्या शेवटी ककंवा माचकच्या सरू
ु वातीस झाडाच्या बाधधत िागाची छाटणी करा.
छाटलेल्या झाडांवर तांबे बरु शीनाशकांची िवारणी करावी आणण भसंचनासि एनपीके वापरा.

करू नका
• थंड िवामानात वनस्पती / झाडां ना पौस्ष्टक पदाथक दे वू नका कारण त्यांच्या मुळांची कायक
क्षमता कमी करते.

• माती काढू नका; कारण सैल पष्ृ ठिाग खालच्या पष्ृ ठिागावरुन उष्णतेचे विन कमी करते.

पशस
ु ंवर्धन
काय करावे
• रात्री जनावरे गोठ्यात ठे वा आणण त्यांना थंडीतून बचावासाठी कोरडी /उबदार जागा द्या.
• थंड स्स्थतीचा सामना करण्यासाठी व जनावरांना ननरोगी ठे वण्यासाठी आिारात पुरेसे प्रधथने
आणण खननजे द्या.

• हिवाळ्यात , जनावरांच्या उजेची गरज िागववण्यासाठी ननयभमतपणे जनावरांना खारट
भमश्रणासि मीठ व गव्िाचे धान्य, गूळ इत्यादी 10% - 20% प्रमाणात प्रनत हदवस द्या.

• कुक्कुटपालनात, कोंबड्यांच्या शेडमध्ये कृबत्रम प्रकाश दे ऊन वपल्ले गरम ठे वा.
करू नका
• सकाळच्या वेळी जनावरे / बकरींना वैरण / चारा दे ऊ नका.
• रात्रीच्या वेळी जनावरे / बकरींना उघड्यावर ठे वू नका.

