వడ గాలులు: చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి
చేయతగినవి : అందరికీ సంబంధీచినవి


రేడియో వినండి; టీవీ చూడండి; స్థానిక వాతావరణ వార తల కోసం వార్తత పత్రి చదవండి లేదా
వాతావరణ సమాచారం సంబంధిత మబైల్ అనువర తనాకజ డౌన్లోడ్ చేయండి.



తగినంత నీరు త్రర్తగండి - దాహం లే పొయినా. మూరఛ

లేదా గండె, మూత్తపండాలు లేదా కాలేయ

వాా ధి ఉనజ వారు త్దవం-కరోధిత ఆహారంలో ఉనజ వారు లేదా త్దవం కలుపుకోవడంలో సమసా
ఉనజ వారు త్దవ తీసుకోవడం పంచే ముందు వైదుా డిక సంత్పదంచాలి.



మిమమ లిజ

మీరు హైడ్రేట్ గా ఉంచడాకకి ORS (ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొలూా షన్), ఇంట్లో తయారుచేసిన

పానీయాలు లాస్సీ , తోర్తక (బియా ం నీరు), కమమ కాయ నీరు, మజ్జగ
ి , కొబబ ి నీరు మదలైనవి వాడండి.



తేలికైన, లేత రంగ, వదులుగా, పత్తత దుసుతలను ధించండి.



బయట ఉంటే, మీ తలను

పుఝ కోండి: ఒ

వస్తసతం, ట్లపీ లేదా గొడుగ ఉపయోగించండి. మీ

రక్షంచడాకకి సన్ స్థగాోస్ మియు మీ చర్తమ కజ



త్పథమ చికితీ లో శిక్షణ పందండి.



వృదుులు, పలలు
ో , అనారోగా ంతో లేదా అధి

ళ్ళ ను

రక్షంచడాకకి సత్నీీ ీ న్ ఉపయోగించండి.

బరువుతో వారు అధి

వేడికి గరయ్యా అవకాశం ఉంద.

యజమానులు మరియు కారిి కులు


కార్తా లయంలో చలక
ో తాగనీరు అందంచండి.



నీడ శుత్రమైన నీరు, మజ్జగ
ి , ఐ్ పాా క్లతో త్పథమ చికితీ

వసుత ామగ్రి మియు కాిమ కులందికీ

ORS (ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొలూా షన్) అందంచండి.


త్పతా క్ష సూరా కాంత్తక కవాించడాకకి కాిమ కులను హెచచ ించండి.



రోజులోక చలక
ో సమయాలకు



బహిరంగ కారా



అధి



గిి ణీ స్తస్సతలు మియు వైదా పిసిత్త
ని ఉనజ

ఠినమైన ఉద్యా గాలను షెడూా ల్ చేయండి.

లాపాల కోసం విశ్ర్తంత్త విర్తమాల యొ ీ

ఫ్రరీక్వె నీీ

మియు పడవును పంచండి.

వేడి ప్ర్తంతాకకి కొతతగా పకచేసే కాిమ కులకు తేలికైన పక మియు తకుీ వ గంటలు ఇవె ండి.
కాిమ కులకు అదనపు త్శదు ఇవాె లి.

వడ గాలులు హెచ్చ రికల గురించి కారిి కులకు తెలియజేయండి.
ఇతర జాగ్రతతలు


వీలైనంత వరకు ఇంట్లో ఉండండి.



ఉలిపా
ో య సలాడ్ మియు ఉపుఝ
హీట్ స్తరోక్ను కవాించవచ్చచ .



అభిమానులను వాడండి, తడిగా ఉనజ

దుసుతలు మియు చలటి
ో నీటిలో తరచ్చగా ాజ నం చేయండి.



మీ ఇంటికి లేదా కార్తా లయాకకి వచేచ

విక్రేతలు మియు డెలివరీ వా కుత లకు నీటిక అందంచండి.



త్పజా రవాణా మియు కార్-పూలింగ్ర ఉపయోగించండి. ఇద స్థోబ
ో ల్ వాిమ ంగ్ర మియు వేడిక

మియు జీల త్రతో ముడి మామిడి వంటి ాంత్పదాయ కవారణలు

తగి గంచడాకకి సహాయపడుతంద.



పడి ఆకులు, వా వాయ అవశేషాలు మియు చెతతను కాలచ వదుు.



నీటి వనరులను పిరక్షంచండి. వర షపునీటి పంపకాకజ



ర నివంతమైన ఉప రణాలు, సె చఛ మైన ఇంధనం మియు శకి త యొ ీ
త
శకి-సమ

ప్ర్తకీ్
ో చేయండి.
త్పతాా మాజ య

వనరులను ఉపయోగించండి.



మీకు మై ము లేదా అనారోగా ం అకపస్థసేత, వంటనే వైదుా డిక చూడండి లేదా మిమమ లిజ
వైదుా డి వదకు
ు
తీసుక్వళ్ ోమక ఎవరైనా అడగండి.

వంటనే

చ్లటి
ల ఇంటికి
తకుీ వ ఖరుచ తో కూడిన శీతలీ రణ కోసం సౌర ిఫ్లకిో వ్
ో వైట్ పయింట్, కూల్ రూఫ్ర టెకాజ లజీ, ఎయిర్-లైట్
మియు క్ర్త్ వంటిలేషన్ మియు థరోమ కూల్ ఇనుీ లేషన్ ఉపయోగించండి. మీరు గడివా
ి ములను
ఉంచవచ్చచ

లేదా పై పుఝ లపై వృక్షసంపదను పంచ్చకోవచ్చచ .

వలుపల వేడిక త్పత్తబింబించేలా అలూా మికయం రేకుతో
ిఫ్ల ో ర
ో ోను వా వానిపంచండి.

పఝ బడిన కారోబ ి ర్ ి వంటి తాతాీ లి

విండో



మీ ఇంటిని చ్లగా
ల ఉంచ్ండి, ముదురు రంగు కర్టను
ె ల, లేతరంగు రల గాజు / షట్రు
ె ల లేదా సన్ షేడ్
మరియు రాత్రరి సమయంలో కిటికీలు తెరవండి. దిగువ అంతస్తతలలో ఉండటానికి
గ్రయత్న ంచ్ండి.



ఆకురచ్చ పైకప్పు లు, ఆకురచ్చ గోడలు మరియు ఇండోర్ ప్లంటుల భవనానిన సహజంగా
చ్లబ
ల రచ్డం, ఎయిర్ కండిషనింగ్ అవసరాలను తగి గంచ్డం మరియు వయ ర థ వేడిని విడుదల
చేయడం దాా రా వేడిని తగిస్త
గ త యి.



ఉష్ణోగ్రత 24 డిగ్రీలు లేదా అంతకంటే ఎకుు వ. ఇది మీని తగిస్తత
గ ంది



విదుయ త్ర బిలుల మరియు మీ ఆరోగాయ నిన మెరుగురరుస్తతంది.



క్రొతత ఇంటిని నిరిి స్తతనన ప్పు డు



స్తధారణ గోడలకు బదులుగా కుహరం గోడ స్తంకేత్కతను ఉరయోగించ్ండి.



మందప్టి గోడలను నిరిి ంచ్ండి. వారు ఇంటీరియర్లను చ్లగా
ల ఉంచుతారు.



లాటిస్ గోడలు మరియు లౌవర్ ్ ఓపెనింగ్్ నిరిి ంచ్ండి. వేడిని నిరోధంచేట్ప్పు డు ఇవి రరిష ె గాలి
గ్రవాహానిన అనుమత్స్తతయి.



కోటు గోడలకు స్తనన ం లేదా మటిె వంటి సహజ రదారాథలను వాడండి.



వీలైతే గాజును నివారించ్ండి.



నిరాి ణానికి ముందు బిలిం
్ గ్ టెకాన లజీ నిప్పణులను సంగ్రదించ్ండి.

వడదెబబ తో బాధరడుతునన వయ కికిత చికిత్


తడి గడి వాడండి / బాధితడి తలపై నీరు పొయాలి.



వా కికిత ORS తాగడాకకి లేదా కమమ కాయ సర్తబ ట్ / తోర్తక లేదా శరీర్తకజ

రీహైడ్రేట్ చేయడాకకి

ఉపయోగపడండి.



త సమీప ఆరోగా కంద్రర్తకకి తీసుక్వళ్ ోండి.
వంటనే ఆ వా కిక



Body అధి శరీర ఉష్ణోత్గత, తలనొపఝ , మై ము, బలహీనత, వికారం లేదా వేసవిలో దకుీ తోచక స్థసిత్త
ని లో
ఉంటే, అంబులెన్ీ కు కాల్ చేయండి.

చేయకూడదు


ఎండలో బయటకు వళ్ ోడం మానుకోండి, ముఖా ంగా మధ్యా హజ ం 12.00 మియు మధ్యా హజ ం 3.00
గంటల మధా .



మధ్యా హజ ం బయట ఉనజ పుఝ డు



చెపుఝ లు లేకుండా బయటకు వళ్ ోవదుు.



గిష ో సమయంలో వంట చేయకుండా ఉండండి. వంట ప్ర్తంతాకజ

ఠినమైన కారా

లాపాలకు దూరంగా ఉండండి.

తగినంతగా వంటిలేట్

చేయడాకకి తలుపులు మియు కిటికీలు తెరవండి.



శరీర్తకజ డీహైడ్రేట్ చేసే ఆలీ హాల్, టీ, కాఫీ మియు కారోబ నేటేడ్ శీతల పానీయాలకు దూరంగా
ఉండాలి.



అధి

ప్రోటీన్, ఉపఝ గా, కారంగా మియు జ్జడుిగల ఆహార్తకజ

మానుకోండి. పాత ఆహారం త్తనవదుు.



పలలు
ో
లేదా పంపుడు జంతవులను ఒంటిగా కలిపన వాహనాలోో ఉంచవదుు.



ంపూా టరుో లేదా ఉప రణాల మాదిగా అనవసరమైన వేడిక ఉతఝ త్తత చేసే త్పకాశించే లైట్
బలుబ లను ఉపయోగించడం మానుకోండి.

వయ వస్తయ పొలంలో వడగాలులు వస్తతనన ప్పు డు చేయవలసినవి
మరియు చేయకూడనివి

చేయవలసినవి
పంటలకు కాంత్త మియు తరచ్చగా నీటిపారుదల వి తంచండి.



కలబడి ఉనజ



స్థకిష
ో మై
ో న వృదు దశలలో నీటిపారుదల యొ ీ

ఫ్రరీక్వె నీీ క పంచండి.



పంట అవశేషాలు, గడి,ి / పాలిథిన్లతో రక్ష

వచం లేదా నేల తేమను కాపాడటాకకి నేల

పఝ డం

చేపటం
ో డి.



ాయంత్తం లేదా ఉదయానేజ



త్సిఝ ం ోర్ ఇిగేషన్ ఉపయోగించండి.



మీ త్పదేశంస్థ వేడి తరంగాలకు గరైతే - గాలి / ఆత్శయాల విర్తమాలను అవలంబించండి.

మాత్తమే నీటిపారుదల.

పశుసంరక్షణ కు

చేయవలసినవి


జంతవులను నీడలో ఉంచండి మియు వాటిక శుత్రంగా మియు చలటి
ో నీరు త్రర్తగడాకకి
ఇవె ండి.



ఉదయం 11 నుండి ాయంత్తం 4 గంటల మధా వాటిక పక చేయవదుు.



షెడ్ పై పుఝ ను గడితో
ి

పఝ ండి, ఉష్ణోత్గత తగి గంచడాకకి తెలగా
ో లేదా పా
స్థ ో సర్
ో ను పేడ-మటితో
ో

చిత్రించండి.



షెడ్లో ఫ్యా నుో, వాటర్ త్సేఝ



విపరీతమైన వేడి సమయంలో, నీటిక పచికారీ చేసి, పశువులను చలబ
ో రచడాకకి నీటి శరీర్తకకి
తీసుక్వళ్ ోండి.



వాికి ఆకుపచచ

మియు ఫ్యగర్లను ఉపయోగించండి.

గడి,ి ప్రోటీన్-ఫ్యా ట్ బైపా్ సప ోమంట్, ఖకజ మిత్శమం మియు ఉపుఝ

చలటి
ో సమయంలో వాటిక మేపుకునేలా చేయండి.



పోస్తలీో ఇంట్లో

రను
ో ో మియు సరైన వంటిలేషన్ అందంచండి.

చేయకూడనివి


మధ్యా హజ ం సమయంలో పశువులను మేయడం / త్తనడం మానుకోండి.

ఇవె ండి.

