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Nếu quý vị cần cấp cứu y tế, gồm cả các triệu chứng 
bị say nóng, gọi số 9-1-1 HOẶC đến phòng cấp cứu 
tại bệnh viện gần nhất.

Các dấu hiệu say nóng có thể là thân nhiệt lên cao, 
cảm thấy chóng mặt hoặc ngất lịm, lẫn lộn, kém phối 
hợp cơ thể, hoặc da rất nóng và đỏ.

Hãy chuẩn bị trước cho 

khí hậu nóng 
bức mùa hè này 



Muốn biết tin mới nhất về trời nóng và phẩm chất 
không khí, hãy nghe tin tức hoặc lấy xuống chương 
trình ứng dụng WeatherCAN.

Những cách giữ mát:

• Để ý thăm hỏi những người thân yêu của quý vị  
hoặc nhờ họ để ý quý vị mỗi ngày ít nhất hai lần.

• Nếu nhiệt độ ở nhà quý vị lên cao hơn 31 độ, hãy 
nghĩ đến việc ở nơi khác hoặc đến một trung tâm có 
điều hòa không khí trong cộng đồng.

• Liên lạc với thành phố quý vị để tìm các trung tâm 
có điều hòa không khí tại cộng đồng. Muốn biết thêm 
chi tiết, đến fraserhealth.ca/coolingcentres

• Dùng nước để giúp giải nhiệt. Uống nhiều nước, 
mặc áo ướt hoặc đắp khăn ướt lên da, tắm bồn hoặc 
vòi sen bằng nước lạnh hoặc ngâm chân vào chậu 
nước lạnh.

• Giữ nhà mát mẻ. Khi trời nóng nhiều mà chỉ dùng 
quạt thì không đủ. Hãy đóng cửa sổ ban ngày khi 
ngoài trời nóng hơn và mở cửa sổ vào ban đêm để 
khí mát vào nhà. Đóng sáo/màn cửa vào ban ngày. 
Dùng máy điều hòa không khí nếu có khả năng.
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