
Pag-iwas sa Heat Stroke at sa Impeksyon ng COVID-19

Para sa Malusog na “Bagong Estilo ng Pamumuhay”!

Ang “Bagong Estilo ng Pamumuhay” ay ang araw-araw na pamumuhay na lumalagom sa tatlong saligan ng pag-iwas sa impeksyon ng COVID-19 

na (1) pagpapanatili ng pisikal na distansya, (2) pagsusuot ng face mask at (3) paghuhugas ng kamay;

at pag-iwas sa “3M (Mataong lugar, Malapitang pakikipag-usap, Masikip na lugar kung saan mahina ang bentilasyon)” atbp.

Sa pagsusuot ng face mask, tataas ang peligro ng heat strokeBabala

Kapag nakasuot ng face mask, mahihirapan ang katawan sa pag-aayos ng temperatura tulad ng mahihirapang maalis ang init mula sa balat, magiging dehydrated 

nang hindi napapansin, at iba pa. 

Pagbalansehin ang mga hakbang sa “pag-iwas sa heat stroke” (tulad ng pag-iwas sa init, pag-inom ng tubig at iba pa), at ang mga saklaw sa “bagong estilo ng 

pamumuhay” (tulad ng face mask, bentilasyon at iba pa). 

Huwag kalimutan ang 

mga hakbang laban sa 

impeksyon sa virus!

Kapag nakasuot ng face mask

Kahit hindi nauuhaw,

Lalo pang mag-ingat

Sa labas

(sapat na distansya)

Baka ako magka-heat 

stroke kapag nakasuot ng 

face mask...

sapat na 
distansya

2 m2 m
o higit pao higit pa

Iwasan ang matinding ehersisyo

madalas na uminom ng tubig
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Impormasyon kaugnay sa COVID-19

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

Detalyadong impormasyon kaugnay sa heat stroke:

https://www.wbgt.env.go.jp/
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Upang maiwasan ang heat stroke,

tanggalin ang face mask

Kapag may distansyang

2 m o higit pa sa ibang tao

Kapag mataas ang
temperatura at halumigmig

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.wbgt.env.go.jp/


Iwasan ang init
madalas na uminom ng tubig

Kahit hindi nauuhaw,

madalas na bentilasyon

Kahit habang ginagamit ang aircon

patuloy na pangasiwaan ang pangangatawan

Gawin ang pagpapalakas ng katawang handa sa init at

Mga Dapat Malaman     Mahahalagang Bagay kaugnay sa Heat Stroke

(hindi kailangang patayin ang aircon)

Ang karaniwang pantahanang aircon ay nagpapaikot lamang ng 

hangin sa loob ng silid, at hindi nito nagagawa ang bentilasyon.
Mag-
ingat

1 baso bawat oras
Uminom ng tubig bago at

pagkatapos maligo at pagkagising
PET bottle

2.5 bote ng 500 ml
Mga 6 na baso

Huwag 

kalimutan ang 

pag-inom ng 

tubig!

Sa patakaran, itigil ang ehersisyo. Iwasan hangga’t

maaari ang paglabas ng bahay, at pumunta sa

malamig-lamig na lugar sa loob ng silid.

mga kalahati ang 80 anyos o higit pa,

ngunit kailangan ding mag-ingat ng

batang henerasyon.

Kailangang panatilihing malamig-lamig ang bahay

ng matatanda, at kailangan namang mag-ingat ng

batang henerasyon habang nagtatrabaho at

habang nag-eehersisyo sa labas (ng gusali).

Bilang ng mga namamatay dahil sa heat stroke

Sa mga taong namatay dahil sa heat stroke,
Sa mga kaso ng heat stroke sa matatanda,

Bantayan nang husto ang mga matatanda, bata at taong may kapansanan, dahil madali silang magka-heat stroke.

Hinihiling ang aktibong pananawagan mula rin sa mga tao sa paligid.

■Porsyento ng pasyente ng heatstroke ayon sa edad / lugar ng pangyayari■Porsyento ng pagkamatay dahil sa heatstroke ayon sa edad

Pinagmulan: “Number of Heatstroke Deaths: 2018 Vital Statistics,” 
Ministry of Health, Labour and Welfare

Pinagmulan: “Increase in the Number of Heatstroke Patients Observed in Ambulance 
Transportation Data” National Institute for Environmental Studies, Japan 2009 

kalahati o higit pa ang nangyayari sa bahayLalo pang mag-ingat sa mga araw na lampas 35˚C!
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0.2%

0 - 4 anyos 0.1%

65 - 79 anyos

33.7%

- Gumamit ng preskong pananamit, payong at sombrero

- Kapag sumama ang pakiramdam nang kahit kaunti, pumunta

sa malamig-lamig na lugar

- Kapag hindi makapasok sa malamig-lamig na lugar sa loob

(ng gusali), pumunta sa lilim sa labas

- Sa isang araw

Pamantayan ang 1.2 litro

- Huwag ding kalimutan ang asin sa katawan

kapag pinawisan nang marami

- Magbukas ng 2 lugar, tulad ng

bintana at pinto, o iba pa

- Magkasabay na gumamit ng

bentilador at exhaust fan

- Madalas na isaayos muli ang

temperatura ng aircon pagkatapos

ng bentilasyon

- Bilang paghahanda sa init, mag-ehersisyo nang katamtaman na walang

paglalabis (mga 30 minuto araw-araw sa lakas na mararamdamang “medyo

mahirap” sa “medyo mainit na kapaligiran”) mula sa panahong nagsimulang

uminit

- Tuwing umaga o iba pang takdang oras, sukatin ang temperatura ng katawan

at i-check ang kalusugan

- Kapag masama ang pakiramdam, huwag pilitin kundi magpahinga sa bahay

mga 80% ang matatanda

Dumarami mula sa maiinit na araw (30˚C)


