ਗਰਭਵਤੀ ਮਸਹਲਾਵਾਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਨੱਕਸਲਆ ਧੂੰਆਾਂ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚਕ
ੱ ੋ
ਹਵਾ ਦੀ ਗਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਸਚਤ ਰਹੋ
ਮੌਜਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹਾਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਅਨਮਾਨਾਾਂ ਲਈ WA Smoke ਬਲੌ ਗ
(www.wasmoke.blogspot.com) 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਸਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਣਵੱਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਰਪੋਰਟਾਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਾਂ ਵੱਲ
ਸਧਆਨ ਸਦਓ।

ਧਏਂ
ੂੰ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਸਮਤ ਕਰੋ, ਤੀਬਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੂੰਦਰਨੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਿ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ
ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪੱਧਰ "ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਹਾਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ", "ਹਾਨੀਕਾਰਕ", "ਬਹਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ", ਅਤੇ "ਖ਼ਤਰਨਾਕ" ਹੂੰਦੇ
ਹਨ।

ਜੇ ਤਹਾਡ੍ੀ ਸਸਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿੇਿੜੇ ਜਾਾਂ ਸਦਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਡ੍ਾਇਬੀਟੀਜ, ਇੱਕ ਸਟਰ ਕ
ੋ ਸਰਵਾਈਵਰ ਜਾਾਂ ਜਕਾਮ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪੱਧਰ "ਮੱਧਮ" ਹੂੰਦੇ ਹਨ।

ਅੂੰਦਰਨੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ
ਸਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੂੰਦ ਕਰੋ, ਗਰਮੀ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦਓ, ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰ ੇਟੇਡ੍ ਰਹੋ।
ਪੱਖੇ ਜਾਾਂ ਏਅਰ ਕੂੰਡ੍ੀਸ਼ਨਰ (AC)ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ AC ਨੂੰ ਮੜ ਸਰਕਲੇ ਟ ‘ਤੇ ਸੈੈੱਟ
ਕਰੋ। ਜੇ ਤਹਾਡ੍ੇ ਕੋਲ ਕੋਈ AC ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਰਸਹਣ ਲਈ ਬਹਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਾਂ AC ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਸਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲ
ਜਾਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਵਖੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਧੂੰਆਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੋਮਬਤੀਆਾਂ, ਜਾਾਂ ਵੈਸਕਊਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
HEPA ਸਿਲਟਰ ਨਾਲ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਵਰਤੋ।

ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਹਾਨ ਸਦਲ ਜਾਾਂ ਿੇਿਸੜਆਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਡ੍ੇ ਲੱਛਣ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਵਗੜ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵੱਚ ਮਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਗੂੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ
911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

www.doh.wa.gov/SmokeFromFires
DOH ਗਾਹਕਾਾਂ ਨੂੰ ਢਕਵੇਂ ਸਵਕਲਸਪਕ ਿਾਰਮੈਟਾਾਂ ਸਵੱਚ ਿਾਰਮ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ
civil.rights@doh.wa.gov' ਤੇ ਈਮੇਲ ਦਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। TTY ਉਪਭੋਗਤਾ 711 ਡ੍ਾਇਲ ਕਰਨ।
DOH 334-424 Punjabi

