
ગરમી ના પ્રકોપથી સ્વરક્ષણ



કુદરતી પ્રકોપમાાં "હીટ વેવ ( લ ૂ) સહથુી ભયાનક 
અને વ્યાપક છે . પરાંત ુએના પાર ભાગ્યે પરૂત ુાં 
ધ્યાન આપવામાાં આવે છે (વિશ્વ મેટેરિયોલોજી સસં્થાન)
• ત્યારે આપણે શુાં કરી શકીએ?

• આપણી આસપાસ સમસ્યા છે ?

• સમસ્યા વધ ુવવપરીત થતી કેમ રોકીએ ?

• સમસ્યા માાં સધુાર કેવી રીતે લાવીએ ?

• સ્વ બચાવ કેવી રીતે કરીએ ?



સરુત દરરયારકનારાનુાં શહરે હોવાથી ગરમી અને ભેજ નો 
ઈન્ડેક્સ ( બાફ) ગરમીની અસર નક્કી કરે છે
• સરુત ગરમ થઇ રહ્ુાં છે, મે મરહનો સહથુી વધારે ગરમ હોય છે
• વધ ુગરમી નો સમય ગાળો વર્ષો વર્ષષ બદલાતો રહ ેછે
• મે ૨૦૧૯ માાં સવારે ૯ થી સાાંજે ૫ સધુી વધ ુગરમી રહ ેછે
• ૧૨ થી ૩ નો સમય સહથુી વધ ુગરમી નો હોય છે
• નદી અને દરરયા તરફના ઝોન કરતા બીજા ઝોનમાાં ગરમી વધ ુહોય 
• સાંકડામણ વાળા વવસ્તારમાાં ગરમી વધ ુહોય
• પવનની લહરેખી નહીં આવતી હોય તેવા વવસ્તારમાાંગરમી વધ ુહોય
• ઔદ્યોગગક વવસ્તારમાાં ગરમી વધ ુહોય છે



જયારે શહરેનુાં તાપમાન ૩૮ રડગ્રી સેન્ન્ટગે્રડ થી વધે તો 
"રહટ વેવ ( લ ૂ)" ની અસર શરુ થઇ જાય છે.
•લ ૂના રદવસોમાાં માાંદગી અને મતૃ્ય ુનુાં પ્રમાણ વધે 
• કાયષ કરવાની ક્ષમતા ઘટે 
• રોડ પરના અકસ્માતો વધે 
•આગજની ની ઘટનાઓ વધે 
•પાણી ની અછત થવાની શક્યતાઓ વધે 
•ખોરાક જલદી વાસી થવાની અને બગડવાની શક્યતાઓ વધે 
•શાકભાજી ની અછત વતાષય 



ઘરમાાં કે બહાર બફારો અને લ ૂની અસર થઇ શકે
વધ ુગરમી કે બફારો ક્યારે થાય?

વ્યક્ક્ત ગરમી સાંતલુન જાળવી શકે એ જરૂરી છે

તાપમાન, ભેજ , હવાની ગવત, સીધો તડકો આ સાંતલુનના વનણાષયક છે

તાપમાન પવનની ગવત ભેજ તેજસ્વી ગરમીભીડ



લ ૂની આરોગ્ય પર અસર ના સાંવેદનશીલ 
ઉમર અને વવસ્તાર

વદૃ્ધો , સગભાષ , ધાત્રી, બાળકો , ઝોંપડ પટ્ટીમાાં રહતેી વસ્તી



લ ૂની આરોગ્ય પર અસર ના સાંવેદનશીલ વ્યવસાય

રીક્ષા/ ટેક્સી ડ્રાઈવસષ , સ્કટૂર ડ્રાઈવર ,ટ્રારફક પોલીસ
ફેરરયાઓ , ખેતી , બાાંઘકામ , કારખાના ના મજૂરો



લ ૂની આરોગ્ય પર થતીઅસર ની 
સાંવેદનશીલ આરોગ્ય ક્સ્થવત

બ્લડ પે્રસર ,ડાયાગબટીસના દદદી

હૃદય,રકડની, કેન્સર રોગ ના દદદી

કુપોર્ષણ ગ્રસ્ત બાળકો, 
ગાંભીર ચેપી રોગ ના દદદી



ગરમી ના પ્રકોપથી આરોગ્ય સમસ્યા 

અળાઈ થાક સ્નાય ુના
વન્ટ્ટ ચક્કર માથુાં દુખવુાં નસકોરી ફૂટવી

બેભાન થવુાં, ઠાંડક માાં રાખો, પાણી છાાંટો,પવન નાખો



લ ૂની અસરથી મતૃ્ય ુપણ શકે છે
સિુત જેિા શહિેમાં લ ૂઅને પછી ના બે રિિસોમા ંિોજના ૬ 

થી ૮ મતૃ્ય ુિધાિે થિાની સભંાિના િહ ેછે

લ ૂઅને પછી ના બે રિિસોમા ંિોજના ૬ થી ૮ મતૃ્ય ુિધાિે થિાની સભંાિના િહ ેછે

હીટ એક્ઝોશન રહટ સ્ટ્રોક

ઠાંડક માાં રાખો, પાણી છાાંટો , પવન નાખો , માથુાં નીચે રહ ેતેમ સવુડાવો , 

એમ્બબ્યલુન્સ બોલાવો, ધોરીનસ ની જગ્યાઓ પર બરફ મકુો



લ ૂની અસર થી બચાવ

લ ૂ

ઠંડક
Cooling

શિીિમા ંપાણી 
ની માત્રા

Hydration

તાપમાન

જાણકાિી

Forecast

જાગતૃતા 
અમલીકિણ

Allert, Action 

તબીબી 
સાિિાિ

Medical care



સ્વરક્ષણ માટે -૧

બપોરે સીધા તડકામાાં કામ કરવાનુાં ટાળો, 
અવનવાયષ સાંજોગો વસવાય બહાર જવાનુાં ટાળો

બહાર જવજુ પડે તો છત્રી / હટે / ટોપી નો ઉપયોગ કરો



સ્વરક્ષણ માટે - ૨

ઠાંડક માાં રહો

પાંખા 
ની 
હવા 
મળે 
તેમ 
કરો

ઘર , ઓરફસ 
પાસે ઘટાદાર
ઝાડ ઉગાડો

ઘરની અંદર
ઠાંડક રાખવા
પગલાાં લો



સ્વરક્ષણ માટે - ૩

શરીર માાં પાણી ની માત્રા (હાયડ્રેશન) જાળવવા
વનયવમત તરસ ના હોય તો પણ અડધો પોણો 
કલાકે પાણી પીતા રહો

છાશ, લીબુાં/ કાચીકેરી/ અમલી નુાં 
શરબત/ તરોફાનુાં પાણી પીવાય 
તો સારુાં

ઓ.આર .એસ ડોક્ટરની સલાહ હોય તો પીઓ



સ્વારક્ષણ માટે – ૩
શરીરમાાં પાણીનુાં સમતોલન જાણો

સામાન્ય કરતા
વધ ુતરસ 

સામાન્ય કરતા 
વપશાબ  ઓછી વાર 

સામાન્ય કરતા વપશાબ 
ઓછો અને ઘેરા રાંગનો

શરીર માાં પાણી ની માત્રા ઓછી
અડધો પોણો કલાકે પાણી પીતા રહો



સ્વારક્ષણ માટે - ૪

આહાર પર ધ્યાન રાખો

વધ ુપાણી વાળા શાક
નો ઉપયોગ કરો

વધ ુપાણી વાળા ફળ 
નો ઉપયોગ કરો

મીઠુાં, જીરુાં વધ ુવાપરો



સ્વારક્ષણ માટે -
વધ ુપડતો શારીરરક શ્રમ કરશો નરહ શરીરને સાંભાળો

વધ ુપડતા શ્રમ વાળી કસરત કરશો નરહ



મસુાફરીમાાં સલામતી- ગરમીમાાં અકવસડેન્ટ ની
સાંભાવના વધે છે

પાકષ  કરેલી ગાડીમાાં બહાર કરતા અંદર ની ગરમી ઘણી વધારે હોય .
ગાડી માાં બેસતા પહલેા બારી , દરવાજા ખોલી નાખો ,બહારની અને અંદરની 

ગરમી સરખી થવા આવે પછીજ એ .સી . ચલાવશો.

સલામતીના સાધનો 
િાપિો

ગરમી થી 
રક્ષણ ની 

વ્યવસ્થા કરો



ઘરમાાં ગરમીના સાંતલુન માટે / અનકુળૂતા માટે
હરરયાળાં ઘર પરૂતા હવા ઉજાસ , પાંખા, 
કુલર , એર કાંડીશ્નર નો વ્યાજબી
ઉપયોગ

અગાશી પર બાગ 
કે 
આવરણ,સફેદો કે મોઝાઇક ટાઇલ્સ

બારી પાસે સ્ટેન્ડ ફેન હવાની
અવરજવર માટે



ઘરમાાં ગરમીના સાંતલુન માટે / અનકુળૂતા માટે

રફલામેન્ટ બલ્બ ને બદલે
એલ.ઈ .ડી બલ્બ
બલ્બ અને ટીિી એ.સી થી દૂિ 
િાખો
ઘિમા ંભેજ િધે એિી પ્રવવૃિ નુ ંસ્થાન
(પાણી ઉકાળવુ,ં િસોઈ, િોવશિંગ મશીન 
ભેજ િધાિે)



ઘરમાાં ગરમીના સાંતલુન માટે / અનકુળૂતા માટે

મકાનને વકૃ્ષનો છાાંયો મળે તે જરૂરી

ઘરેલ ુબાગાયત (નાના છોડ - માઈક્રો 
ગ્રીવનગ) પણ ઠાંડક ઉમેરે, હવા શદુ્ધદ્ધકરણ 
કરે,

સ્વચ્છ શાક ભાજી આપે અને મનને
હળવાશ પણ આપે .



ઘરમાાં ગરમીના સાંતલુન / અનકુળૂતા 
ઘરની અંદરની વધ ુગરમી ની
અસર બાળકો ,વદૃ્ધો, ગબમાર 
અને સ્ત્રીઓ પર સહથુી વધ ુ
થાય છે.

અને ગરમીની આરોગ્ય પાર 
વવપરીત અસર પણ સહથુી 
વધારે એમને થાય છે



પહલેુાં સખુ તે ગરમી થી બચવુાં

જાણો , 
જણાવો , 
જાળવો




