
 

 

 
 الحاكم أندرو م. كومو  6/4/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ي تبدأ يوم األحد
ة ممتدة من الحرارة الشديدة التر   الحاكم كومو يحث سكان نيويورك عىل االستعداد لفتر

  
ي ذلك كبار  

ز
ز للخطر، بما ف ايدة يمكن أن تشكل خطًرا عىل السكان المعرضي  ز درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المتر

  السن واألطفال الصغار
  

ة طويلة من الحرارة المرتفعة والرطوبة   حث الحاكم أندرو م. كومو اليوم سكان نيويورك عىل مستوى الوالية لالستعداد لفتر
من الممكن أن تصل قيم مؤشر الحرارة إىل التسعينيات   المتوقع أن تبدأ يوم األحد وتستمر حتر منتصف األسبوع. 

ي بأكمله ومن المت
يجب عىل سكان نيويورك مراقبة   وقع أن تظل مستويات الرطوبة مرتفعة. المنخفضة طوال اإلطار الزمت 

للحصول عىل قائمة كاملة بساعات الطقس والتحذيرات   توقعات الطقس المحلية للحصول عىل أحدث المعلومات. 
 National Weather Service . موقعواإلرشادات وأحدث التوقعات، قم بزيارة 

  
عىل وشك تغطية الوالية بدرجات حرارة شديدة ورطوبة كثيفة   2021"إن الموجة الحارة األوىل لعام قال الحاكم كومو: 

لعدة أيام تبدأ يوم األحد، وأحث جميع سكان نيويورك عىل اتخاذ إجراءات لمنع األمراض أو اإلصابات المرتبطة  
لنوع من  األطفال الصغار وكبار السن والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي معرضون بشكل خاص لهذا ا بالحرارة. 
ي الهواء الطلق للتأكد من أنك وأحبائك ستظلون آمنير  وصحيير  خالل   الطقس. 

ان وقلل من النشاط ف  تحقق من الجتر
  درجات الحرارة القصوى هذه". 

  
ي لخلق درجات  

فر ي جميع أنحاء البالد مع تدفق الرطوبة من الجنوب الشر
ا ف 
ً
ق ي تتحرك حالًيا شر

ستندمج القبة الحرارية التر
يمكن أن تصل مناطق الوادي إىل حواىلي   ورطوبة عالية للغاية عتر الوالية بدًءا من يوم األحد وتستمر حتر يوم الثالثاء. حرارة 

ي التسعينيات المنخفضة عىل مستوى الوالية يومي االثنير  والثالثاء ونقطة الندى    90
يوم األحد، مع توقع درجات الحرارة ف 

اريس المرتفعة من المتوقع أن تكون دافئة بشكل غتر معتاد، مع انخفاض إىل حتر مناطق التض تصل إىل الستينيات. 
ي التالل والجبال. 

ي المساء رطبة ومعتدلة مع انخفاض درجات الحرارة إىل   منتصف الثمانينيات ف 
ستكون االنخفاضات ف 

  منتصف الستينيات. 

  
ة من الطقس الحار إىل زيادة مخاطر اإلجهاد الحرار  يجب عىل األشخاص   ي واألمراض المرتبطة بالحرارة. ستؤدي هذه الفتر

ي    -المعرضير  لإلصابة باألمراض المرتبطة بالحرارة  
ي ذلك األطفال الصغار وكبار السن والذين يمارسون الرياضة ف 

بما ف 
ي الهواء الطلق والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الرب

اتخاذ   -و  الهواء الطلق والذين يقومون بأعمال شاقة ف 
  الخطوات الالزمة للبقاء هادئير  مع ارتفاع درجات الحرارة. 

  
  نصائح للحرارة

ي يمكن الوقاية منها كل عام، ال سيما بير  كبار السن. 
 الحرارة المفرطة هي السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس التر

ا للمراكز الفيدرالية للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها، تسبب الحرارة أكتر من 
ً
ي    600وفق

حالة وفاة يمكن الوقاية منها ف 
  الواليات المتحدة سنوًيا. 

  شخاص التالية أسماؤهم هم األكتر عرضة للخطر: األ 

•  
 
را   كبار السن واألطفال الصغار هم األكتر تض 

  األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن / السمنة •

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

  األشخاص الذين يتناولون أدوية معينة أو عقاقتر  •

  
 :
 
  كن مستعدا

  4صباًحا حتر  11تجنب األنشطة الشاقة والتمارين الرياضية، خاصة خالل ساعات الذروة للشمس من الساعة  •
  مساًء. 

ي الصباح الباكر بير  الساعة  •
  صباًحا.  7صباًحا و   4يجب ممارسة الرياضة والنشاط ف 

•  . وبات الخالية من الكافيير  ب الكثتر من الماء والمشر   اشر

ا عن الشمس وح •
ً
ي مبت  مكيف لبضع ساعات خالل الجزء األكتر حرارة من اليوم. ابق بعيد

خاء ف  تقوم   اول االستر
ي الطابق   الشمس بتسخير  جسمك من الداخل، مما يؤدي إىل الجفاف. 

إذا لم يكن تكييف الهواء متوفًرا، ابقر ف 
ا عن أشعة الشمس أو اذهب إىل مبت  عام به مكيف هواء

ً
  السفىلي بعيد

ي  إذا اضطررت إىل الخ •
ي الهواء الطلق ، فارتِد واقًيا بدرجة عالية من عامل الحماية من أشعة الشمس، وافر

روج ف 
ي الهواء الطلق، ارتِد مالبس فضفاضة  عىل األقل وقبعة لحماية وجهك ورأسك.  15الشمس بدرجة 

عند الخروج ف 
الشمس وآثار ارتفاع درجة  قم بتغطية أكتر قدر ممكن من الجلد لتجنب حروق  وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة. 

  حرارة الجسم ألشعة الشمس. 

ي سيارة أو مركبة متوقفة خالل   •
ك األطفال أو الحيوانات األليفة أو أولئك الذين يحتاجون إىل رعاية خاصة ف  ال تتر

ات حرارة الصيف الشديدة.  درجة   140يمكن أن تصل درجات الحرارة داخل السيارة المغلقة إىل أكتر من   فتر
ي غضون دقائق. يمكن أن يؤدي التعرض لدرجات الحرارة المرت فهرنهايت بشعة. 

  فعة إىل الوفاة ف 

 إذا كانوا مسنير  أو لديهم أطفال صغار أو لديهم   •
ً
انك أثناء موجة الحر، خاصة ا للتحقق من جتر

ً
ابذل جهد

  تأكد من وجود طعام وماء كافيير  للحيوانات األليفة احتياجات خاصة. 

  
  تعرف عىل عالمات المرض المرتبط بالحرارة

 .
ً
ات طويلة ضاًرا وربما قاتال إذا ظهرت عليك أنت أو أي شخص تعرفه   911اتصل بالرقم  قد يكون التعرض للحرارة لفتر
ي ذلك: 

  عالمات أو أعراض مرض ناتج عن الحرارة، بما ف 

  صداع الرأس •

  خفة الرأس •

  تشنجات العضالت •

  غثيان •

  تقيؤ •

  

ات الحرارة الشديدة، انقر   . هنا  للمزيد من المعلومات حول كيفية الحفاظ عىل سالمتك أثناء فتر

  
  حث سكان نيويورك عىل الحفاظ عىل الكهرباء

ات ذروة الطلب، ال يساعد فقط عىل خفض ذروة  إن اتخاذ خطوات ذكية لتقلي ل استخدام الطاقة، ال سيما خالل فتر
 .
 
لتقليل استخدام الطاقة، ال سيما   االستهالك للوالية، بل سيوفر أموال المستهلكير  عندما تكون الكهرباء هي األغىل ثمنا

ات الذروة، يتم تشجيع الجمهور عىل اتخاذ بعض تدابتر توفتر الطا   قة التالية منخفضة التكلفة أو بدون تكلفة: خالل فتر

لك لتقليل تراكم الحرارة الشمسية.  • ي الجانب المشمس من مت  
  أغلق الستائر والنوافذ واألبواب ف 

ا لتشغيل  •
ً
ل واستخدم مؤقت ي المت  

قم بإيقاف تشغيل مكيفات الهواء واألضواء واألجهزة األخرى عندما ال تكون ف 
ل.  استخدم مشابك طاقة متقدمة "إليقاف"   مكيف الهواء الخاص بك حواىلي نصف ساعة قبل الوصول إىل المت  

  جميع األجهزة مركزًيا وتوفتر الطاقة. 

ا لله •
ً
ي مكيف تستهلك مكيفات الهواء   .ENERGY STARواء، فابحث عن الطراز المعتمد من  إذا كنت ستشتر

.  25طاقة أقل بنسبة تصل إىل  ENERGY STARمن طراز    بالمائة عن الطراز القياسي

ي المائة من    80درجات واستخدام طاقة أقل بنسبة  10يمكن للمراوح أن تجعل الغرف أكتر برودة بخمس إىل  •
ف 

  مكيفات الهواء. 

http://www.health.ny.gov/environmental/emergency/weather/hot#_blank


 

 

يد.  78مكيف الهواء عىل   اضبط •   درجة أو أعىل لتوفتر تكاليف التتر

ي الزاوية، للسماح بحركة هواء أفضل.  •
 من نافذة ف 

ً
ي نافذة مركزية، بدال

  ضع مكيف الهواء ف 

لك.  • ي أو الجانب المظلل بشكل أفضل من مت  
فر ي اعتبارك وضع الوحدة عىل الجانب الشماىلي أو الشر

سيتعير    ضع ف 
ة. عىل مكيف الهواء أ   ن يعمل بجهد أكتر وأن يستخدم المزيد من الطاقة إذا تعرض ألشعة الشمس المباشر

  احكم إغالق المساحات حول مكيف الهواء بسد لمنع تشب الهواء البارد.  •

يد والمكثف باإلضافة إىل الملفات للحفاظ عىل تشغيل مكيف الهواء بكفاءة وفحص   • قم بتنظيف مراوح التتر
  داله حسب الحاجة. الفلتر كل شهر واستب

ي وقت متأخر من   •
ي الصباح الباكر أو ف 

استخدم األجهزة مثل الغساالت والمجففات وغساالت الصحون واألفران ف 
ل.  الليل.  ي المت  

ي تقليل الرطوبة والحرارة ف 
ا ف 
ً
  سيساعد هذا أيض

 من   ENERGY STARاستخدم مصابيح اإلضاءة الموفرة للطاقة والمتوافقة مع معيار  •
ً
مصابيح اإلضاءة  بدال

ي المائة.   75المتوهجة القياسية، ويمكنك استخدام طاقة أقل بنسبة 
  ف 

ا.  •
ً
ي الميكروويف عندما يكون ذلك ممكن

بالمائة   50تستخدم أفران الميكروويف طاقة أقل بنسبة  سخن الطعام ف 
  تقريًبا من األفران التقليدية. 

ي حالة استخدام مجفف مالبس، تذكر تنظيف الفلتر قبل كل حمولة.  جفف المالبس عىل حبل الغسيل.  •
  ف 

لك.  • ي جميع أنحاء مت  
ي تستهلك بها المياه ف 

ي اعتبارك الطرق المختلفة التر
 من استخدام  ضع ف 

ً
  40إىل   30بدال

كيب رأس دش منخفض التدفق، والذي يس  ا من الماء لالستحمام، قم بتر
ً
ي    3تخدم أقل من جالون

جالونات ف 
  الدقيقة. 

ي غسالة المالبس والشطف بالماء البارد إىل تقليل استخدام الطاقة.  •
  سيؤدي خفض إعداد درجة الحرارة ف 

تتوفر نصائح إضافية حول كيفية الحفاظ عىل الطاقة عىل موقع هيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك   •
ي 
ون    . هنا  اإللكتر

  
###  
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