ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ھر ﺳﺎل از ھر ﺳﮫ ﻧﻔرﺳﺎﻟﻣﻧد ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽﺧورد .ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی ﻟﻐزﻧده،
ﭘﯾﺎدهروھﺎی ﯾﺦزده و ﺑﺎرش ﺑرف ﺳﻧﮕﯾن ﺧطراﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ زﻣﯾن
ﺧوردن ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺎر ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﺳﺎﻟم و ﻓﻌﺎل ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﺧﺑر ﺧوش اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر زﻣﯾن ﺧوردن ھﺎ ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ و ﭘﯾﺷﮕﯾری ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
• از ﭘوﺗﯾن ﯾﺎ ﮔﺎﻟﺷﯽ ﮐﮫ آج ﺿﺧﯾم دارد و
اﻧدازه آن ﻣﻧﺎﺳب اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

• ھﻧﮕﺎم ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن رﻓﺗن از ﭘﻠﮫھﺎ ،ﻧرده را
ﺑﮕﯾرﯾد.

• از ﻟﺑﺎسھﺎی ﮔرم اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﻋﺟﻠﮫ ﮐردن ﻧﺷوﯾد.

• ﻣطﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی ﻋﺑور و ﻣرورﺗﺎن
در ﺷب ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ روﺷن ﺑﺎﺷﻧد.

• ھﻣﮫ ﻣﺳﯾرھﺎی ﻋﺑور و ﻣرور ﺧود و ﭘﻠﮫھﺎ
را از ﺑرف و ﯾﺦ ﭘﺎک ﮐﻧﯾد .ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺎرو و
ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﮏ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،و
در ﺻورت ﻟزوم ،از دﯾﮕران در ﭘﺎرو
ﮐردن ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
• ﻣراﻗب ﻗﺳﻣتھﺎی ﯾﺦزده ﺑﺎﺷﯾد .در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد روی ﯾﺦ راه ﺑروﯾد ،ﺳرﻋت
ﺧود را ﮐﺎھش دھﯾد و ﻗدمھﺎی ﮐوﺗﺎه ﺑردارﯾد.
• ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﮐوﭼﮑﯽ از ﻣواد ذوبﮐﻧﻧده ﯾﺦ
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺳﮫ ،ﺷن ﯾﺎ ﺧﺎک اره در ﮐﯾف ﺧود
ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم راه رﻓﺗن
روی ﻣﺳﯾرھﺎی ﯾﺦ زده ﺑﭘﺎﺷﯾد.

• ﺑرای ﮐﺎھش اﺷﻌﮫ آﻓﺗﺎب ﻋﯾﻧﮏ آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺑزﻧﯾد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﭘﻠﮫ ﺑﻌدی را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
• ﮐﯾف ﺧود را در ﮐﻧﺎر ﺧود ﺣﻣل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد ﻣراﻗب ﻗدﻣﮭﺎی ﺑﻌدی ﺧود ﺑﺎﺷﯾد.
• در ھوای ﺑد ،ﺑرای رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣﺣل
ﺧرﯾد از اﺗوﺑوس ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد-
زﯾرا ھزﯾﻧﮫ آن ﮐﻣﺗر از زﻣﯾن ﺧوردن اﺳت.
اﮔر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾد ،در
روزھﺎی ﯾﺧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
• اﮔر ﺑﺎﯾد از ﻣﻧزل ﺧﺎرج ﺷوﯾد ،از ﻋﺻﺎﯾﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧوک ﯾﺦﺷﮑن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ  -ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ!
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از  East York Falls Prevention Action Groupاﺳت.
Winter Safety Tips for Older Adults Farsi

Last revised: May 2014

