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PENTRU POPULATIE

iN SEZONUL

CALD

Fenomenele meteorologice specifice sezonului cald constituie factori de rise pentru sanatatea
populatiei, dar si pentru desfasurarea normal a a activitatilor.
Persistenta temperaturilor ridicate pe

0

perioada mare de timp poate influenta negativ starea de

sanatate a populatiei, indeosebi a grupelor de rise,
In aceste conditii, Directia de Sanatate Publica Vaslui face

0

sene de recomandari pentru

populatie:
Sa consume eel putin 2 litri de lichide pe zi (apa plata, apa mineral a, sucuri de fructe sau legume)
care nu trebuie baute prea reci pentru ca in acest caz se elimina inainte de a hidrata organismul.

•

Alimentatia trebuie sa fie una usoara, sa contina alimente proaspete, lara prea multe calorii - sunt
recomandate camea slaba preparata la gratar, lactatele, cerealele precum si cat mai multe fructe ~i
legume proaspete care, prin apa, sarurile minerale si vitaminele pe care le contin, asigura in mod
constant hidratarea organismului.

•

Sa evite sau sa limiteze consumul de grasimi, dulciuri concentrate, alcool, tutun, cafea si bauturi
carbogazoase.

•

Sa stea cat mai mult in locuri racoroase, cu umbra.

•

Sa evite activitatea fizica (sport, gradinarit, munci mai grele) ~i iesirile in aer liber intre orele 10-1S.
Este indicat ca deplasarile pe jos sa se faca dimineata si seara.

•

Dad este absolut necesar expunerea la soare intre orele amiezii, se recomanda

0

palarie de soare, ochelari de soare, haine lejere, din fibre naturale si culori deschise.

tinuta adecvata:

•

Aparatele de aer conditionat trebuie intretinute periodic (inclusiv dezinfectarea, curatarea sau
inlocuirea filtrelor de aer) pentru a evita raspandirea unor germeni patogeni responsabili de sinuzite,
otite, rinite, bronsite,

•

Parintilor li se recomanda sa nu lase copiii in interiorul vehiculelor parcate la soare ~i sa evite
drumurile pe distante lungi cu acestja, ca pasageri, in masinile tara climatizare.

•

Persoanele cu afectiuni cronice treb ie sa respecte intocmai recomandarile medicale ~i sa urmeze cu
strictete tratamentul prescris de me ic.

Recomandam in continuare popula iei sa evite automedicatia, iar la primele semne de boala sa se
adreseze medicului pentru stabilirea dia nosticului si a conduitei terapeutice.

Cu stima,

