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 کار می توانید انجام دھید ھ شما چ
 دودتا از خود و دیگران در برابر 

 کنید؟ محافظت آتش سوزی
 

---------------------------------------- 
 دیده بانی از وضعیت محلی

 
درجھ دود حاصل از آتش سوزی در طول ساعت و روز 
متفاوت است و می تواند بھ سرعت نیز تغییر کند. 

در کاھش در معرض  دیده بانی وضعیت محل اطراف خود
 دود قرار گرفتن بھ شما کمک می کند.

---------------------------------------- 
 

*  اخبار و توصیھ ھای مربوط بھ آتش سوزی  
(برای مثال از اپلیکیش اطراف محل خود را دنبال کنید 

" Fires Near Me   ار محلی و رایو و تلویزیون را اخب" استفاده کنید و
 دنبال کنید )

 
بودن برنامھ نجات خود از آتش سوزی اطمینان روز ھ از ب  •

بویژه اگر شما در مکانھای مستعد آتش ، حاصل کنید
مکان خود را از اینجا سوزی زندگی می کنید ( 

تواند زندگی  ) برنامھ شما میبررسی کنید
خانواده شما را حفظ کند و بھ شما برای آماده 
سازی خانھ تان برای در امان ماندن از خطر آتش 

 .سوزی کمک کند
خود را دنبال  اطرافھشدار ھای سالمتی مربوط بھ دود در  •

   کنید
 

  

https://www.rfs.nsw.gov.au/fire-information/fires-near-me
http://app.actmapi.act.gov.au/actmapi/index.html?viewer=Bushfire&runWorkflow=am_i_bpa
http://app.actmapi.act.gov.au/actmapi/index.html?viewer=Bushfire&runWorkflow=am_i_bpa
http://app.actmapi.act.gov.au/actmapi/index.html?viewer=Bushfire&runWorkflow=am_i_bpa
https://www.health.gov.au/news/health-alert-bushfires-and-smoke
https://www.health.gov.au/news/health-alert-bushfires-and-smoke
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وقتیکھ شما دود   .بھ حس تشخیض خود اعتماد کنید  •

خطر ، درجۀ در معرض بینید را حس میکنید یا می
است.  یشما احتماالٌ درجھ خطرناک قرار گرفتن

اگر شما عالئمی نظیر (سوزش چشمی، آبریزش 
دارید، فعالیت ھای  )بینی، گلوی ملتھب، سرفھ

خود را کاھش دھید، وقتی ھوا صاف و تمیز است، 
فعالیت روزانھ خود را از کھ زمان خوبی است 

 سر بگیرید.
 
اطراف محل خود را دنبال   PM2.5شاخص ھای کیفیت ھوا و  •

کیفیت ھوا بھ روش ھای مختلف دیده بانی   . کنید
استاندارد یک  PM2.5می شود. موضوع میزان ذرات 

مطمعن برای اندازه گیری دود حاصل از آتش سوزی 
و تشکیل دھنده اساس شاخص کیفیت ھوا می باشد. 

 را مالحظھ فرمایید. AQI levelsبرای اطالعات بیشتر 
 

 
 

• PM2.5 ی در دود ذرات بسیار کوچک و غیر قابل رویت
تنفسی شما بطور توسط سیستم  ھستند کھ می توانند

د و سالمت شما را تحت تأثیر قرار عمیق جذب شون
 دھند.

• PM10  مخلوطی از ذرات بسیار کوچک و بزرگتر
مھ قابل توده ای از ھستند کھ بھ شکل دود یا 

رویت می باشند و می توانند باعث تحریک چشم ھا، 
 بینی و گلو شوند.

 
 

، بستھ بھ وضعیت کلی آب و ھوای جوی، بھ وضعیت ھوا
آگاھی از اطالعات ھوای فعلی ، سرعت قابل تغییر است

ساعتھ  24روزرسانی در ھر ساعت) و پیش بینی ھ (ب
می تواند بھ شما در تنظیم فعالیت ھای روزانھ تان 
 کمک کند تا کمترین مواجھ با دود را داشتھ باشید.

 
 

 


