िहटस्ट्र ोक
रोकथामको
उपाय

१

छोटो समयको अन्तरालमा
शरीरमा पानी र नूनको मात्रा
कम नहुने गरी पूतीर् गनेर् !

िहटस्ट्र ो क
रोकथामको
उपाय

२

शीतल ठाउँ मा आराम गनेर् !

सबै िमले र िहटस्ट्र ोक
बाट बचौ!ं
जुनसुकै बे ला, जहाँ पिन, जसलाई पिन, अवस्था अनुसार सिजलै िहटस्ट्र ोक हुन सक्छ।
िवशे ष गरी खे लकु द खे िलरहे को बे ला र काम गिररहे क ो बे ला सिजलै िहटस्ट्र ोक हुन
सक्छ। गम्भीर लक्षणहरू दे िखएका बे ला ज्यानै पिन जान सक्ने खतरा हुन्छ। सही ज्ञान र
उपयुक्त रोकथामका उपायहरू अपनाएमा िहटस्ट्र ोकबाट बच्न सिकने हुनाले , िहटस्ट्र ो क
हुनु अगािड नै सही तिरकामा रोकथामका उपायहरू अपनाई, गमीर्क ो समय पार गरौं।
िहटस्ट्र ोक
रोकथामको
उपाय

३

“सञ्चो नभएको जस्तो” महसुस भएमा तु रुन्तै भनौं!

िहटस्ट्र ोक भयो! अब के गनेर् ?
लौन, के भयो?
कतै िहटस्ट्रोक
त होइन!?

प्राथिमक उपचार

१

प्राथिमक उपचार

लु ग ा खु कु लो गिरिदने !

शीतल ठाउँ मा िलएर जाने !

कदािप एक्लै
नछोड् ने!

यहाँ सुत्नुहोस्!
प्राथिमक उपचार

२

३

सिजलोसँग बस्नुहोस्!
प्राथिमक उपचार

४

शरीरलाई िचसो बनाऔ ं!

स्पोटर् स् िड्रन्क्स् िपएर शरीरमा
कमी भएको पानीको मात्रा पूत ीर् गनेर्!

ज्वोरो घट् दैन त,
के गनेर्!?

शरीरमा कमी भएको पानीको
मात्रा पूतीर् नगिरकन भएन!

यस्तो बेला घाँटी, काखी मुिन
र ितघ्राको मोटो रक्तनली
मािथको भाग िचसो बनायो भने राम्रो
हुन्छ रे।अिन हातखुट्टामा
धेरै रक्तनलीहरू हुने हुनाले
त्यस्ता ठाउँ हरू पिन िचसो बनाऔ ं

पानी भन्दा स्पोटर्स् िड्रन्क्स्!
नून र िचनी िलँ दा राम्रो हुन्छ!

सञ्चो भयो है!
अबदे िख सञ्चो नभएको जस्तो
भयो भने तुरुन्तै भन्नुहोस् है

WBGT सू च ी उपयोग गरौं
WBGT सूचीलाई “ताप सूचकाङ्क” पिन भिनन्छ र यसले िहटस्ट्रोकको जोिखम िनधार्रण गनर् सिकन्छ।

यसमा तापक्रम मात्र नभइकन आद्रता र सूयर्बाट प्रितिबिम्बत राप (चिम्कलो राप) पिन समावेश गिरएको हुन्छ।

WBGT सू चीको जोिखम िवभाजन (उदाहरण)

यहाँ बताइएका उपचारका िविधहरू
प्राथिमक उपचार मात्र हुन्!

आफ्नो शिक्तले पानी िपएर शरीरमा कमी भएको पानीको
मात्रा पूतीर् गनर् नसक्ने जस्ता अवस्थाहरूमा स्वास्थ्य
संस्थामा सम्पकर् गनेर् वा स्वास्थ्य संस्थामा िलएर जाने गरौं

िहटस्ट्रोक रोकथाम

प्लस

❶ दैिनक रूपमा िहड्डँ ुल जस्ता हल्का व्यायाम

गरी, गमीर्ले हािन नगनेर् शरीर बनाऔं!

❷ काम गनेर् बेला, छोटो समयको अन्तरालमा शरीरमा

सावधान रहन

सतकर् रहने

अत्यन्त सतकर् रहने

खतरा

२५℃ भन्दा कम

२५〜२८℃

२९〜३१℃

३१℃ वा सोभन्दा बढी

पानी र नूनको मात्रा कम नहुने गरी पूतीर् गनेर्
िचसो कु रा प्रयोग गरी हातखुट्टालाई िचसो
बनाउने आिद गरौं ।

वातावरण मन्त्रालयको िहटस्ट्रोक रोकथाम सम्बन्धी जानकारी भएको साइटमा WBGT को िस्थित र पूवार्नुमान रािखएको हुन्छ। काम सुरु गनुर् अगािड हेरौं!

वातावरण मन्त्रालय, िहटस्ट्रोक रोकथाम
सम्बन्धी जानकारी भएको साइट

खोज

िहटस्ट्र ो क सम्बन्धी जानकारीको लािग तलको िलङ्कमा जानु ह ोस्
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

