
CONSELLS VERS LCONSELLS VERS L ’’ONADA ONADA 
DE CALORDE CALOR



Possibles afectatsPossibles afectats
Persones majors de 75 anys Persones majors de 75 anys 

Persones amb determinades Persones amb determinades 
circumstcircumstààncies (viure sol,pobresa, etc)ncies (viure sol,pobresa, etc)

Persones amb discapacitat fPersones amb discapacitat fíísiques o siques o 
pspsííquiques i limitacions de mobilitat o quiques i limitacions de mobilitat o 
autocuraautocura

Persones que realitzen una activitat Persones que realitzen una activitat 
ffíísica a lsica a l’’aire lliure.(incloses les aire lliure.(incloses les 
activitats laborals)activitats laborals)

NadonsNadons

Persones amb hipertensiPersones amb hipertensióó arterial, arterial, 
diabetis, malalties respiratòries, etcdiabetis, malalties respiratòries, etc

Persones que prenen una medicaciPersones que prenen una medicacióó
especial (tranquilespecial (tranquil��litzants, litzants, 
antidepressius , psicòtrops o diantidepressius , psicòtrops o diüürrèètics) tics) 

Persones amb problemes mentals i de Persones amb problemes mentals i de 
conducta deguts a lconducta deguts a l’ú’ús de substancies s de substancies 
psicoactives o alcohol. psicoactives o alcohol. 



SSÍÍNDROMES CLNDROMES CLÍÍNIQUES NIQUES 
CAUSADE PER LA CALORCAUSADE PER LA CALOR

Rampes a les camesRampes a les cames

EsgotamentEsgotament

Mal de CapMal de Cap

Vòmits i mareigVòmits i mareig

Malestar i miMalestar i miààlgieslgies

FebreFebre



MESURES PREVENTIVES GENERALSMESURES PREVENTIVES GENERALS

PROTEGIUPROTEGIU--VOSVOS

DEL SOLDEL SOL

I LA CALOR I LA CALOR 



A LA LLARA LA LLAR

A casa, controleu la temperaturaA casa, controleu la temperatura

-- Durant les hores de sol, tanqueu les Durant les hores de sol, tanqueu les 
persianes de les finestres on toca el solpersianes de les finestres on toca el sol

-- Obriu les finestres de casa durant la nit Obriu les finestres de casa durant la nit 
per refrescarper refrescar--lala

-- EstigueuEstigueu--vos a les instancies mvos a les instancies méés s 
fresques.fresques.

-- Recorreu a algun tipus de climatitzaciRecorreu a algun tipus de climatitzacióó
(ventiladors, aire condicionat,) per (ventiladors, aire condicionat,) per 
refrescar lrefrescar l’’ambient . Si no teniu aire ambient . Si no teniu aire 
condicionat mireu de passar com a condicionat mireu de passar com a 
mmíínim dues hores al dia en llocs nim dues hores al dia en llocs 
climatitzats (centres comercials, climatitzats (centres comercials, 
cinemes,.......)cinemes,.......)

-- RefresqueuRefresqueu--vos sovint amb dutxes, vos sovint amb dutxes, 
tovalloles mullades amb aigua, etc....tovalloles mullades amb aigua, etc....



AL CARRERAL CARRER

EVITEU EL SOL DIRECTEEVITEU EL SOL DIRECTE

Porteu gorra o un barretPorteu gorra o un barret

Utilitzeu roba lleugera (com la de Utilitzeu roba lleugera (com la de 
cotcotóó), de colors clars i que no sigui ), de colors clars i que no sigui 
ajustadaajustada

Procureu caminar per lProcureu caminar per l’’ombra, estar ombra, estar 
sota un parasota un para--sol quan sigueu a la sol quan sigueu a la 
platja i descanseu en llocs frescos platja i descanseu en llocs frescos 
del carrer o en espais tancats que del carrer o en espais tancats que 
estiguin climatitzatsestiguin climatitzats

Porteu aigua i beveuPorteu aigua i beveu--ne sovintne sovint

MulleuMulleu--vos una mica la cara i, fins i vos una mica la cara i, fins i 
tot, la robatot, la roba

Vigileu en els trajectes amb cotxe Vigileu en els trajectes amb cotxe 
durant les hores de mdurant les hores de méés sol i  no s sol i  no 
deixeu els infants amb les finestres deixeu els infants amb les finestres 
tancadestancades



CONSELLS CONSELLS 
REDUREDUÏÏU LU L’’ESFORESFORÇÇ FFÍÍSIC A SIC A 
LL’’HORA DE MES CALORHORA DE MES CALOR

–– Eviteu sortir a les hores del migdia, que Eviteu sortir a les hores del migdia, que éés quan fa ms quan fa méés s 
calorcalor

–– ReduReduïïu les activitats intensesu les activitats intenses



CONSELLSCONSELLS

Beveu forBeveu forçça i vigileu amb la i vigileu amb l’’alimentacialimentacióó..

–– Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot, sense Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot, sense tenir settenir set

–– No prengueu begudes alcohòliques No prengueu begudes alcohòliques 

–– Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calorieEviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes caloriess



CONSELLS CONSELLS 
Ajudeu als altresAjudeu als altres
–– Si coneixeu gent gran o malaltia que viu solaSi coneixeu gent gran o malaltia que viu sola

Mireu de visitarMireu de visitar--los un cop al dialos un cop al dia

AjudeuAjudeu--los a seguir aquests consellslos a seguir aquests consells

Si prenen medicaciSi prenen medicacióó, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en , reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en 
la termoregulacila termoregulacióó i si si si s’’ha dha d’’ajustar o canviarajustar o canviar



CONSELLSCONSELLS
Si no disposeu dSi no disposeu d’’aire aire 
condicionat al vostre condicionat al vostre 
domicili.domicili.

Visiteu llocs pVisiteu llocs púúblics blics 
com les biblioteques, o com les biblioteques, o 
grans centres grans centres 
comercials. comercials. 



INFORMEUINFORMEU--VOS BVOS BÈÈ
InformeuInformeu--vos dels horaris dels centres dvos dels horaris dels centres d’’atenciatencióó primprimàària que teniu mria que teniu méés a prop s a prop 
tant del vostre municipi com del lloc on aneu de vacancestant del vostre municipi com del lloc on aneu de vacances

902 111 444902 111 444. Recordeu aquest n. Recordeu aquest núúmero de Sanitat Respon, que us pot mero de Sanitat Respon, que us pot 

atendre diatendre diààriament durant les 24 hores. Us indicaran els centres sanitaris riament durant les 24 hores. Us indicaran els centres sanitaris oberts i oberts i 
us poden donar consells de salutus poden donar consells de salut

Recordeu que a les farmRecordeu que a les farmààcies podeu obtenir informacicies podeu obtenir informacióó sobre com es poden sobre com es poden 
donar consells de salutdonar consells de salut

Seguiu les prediccions meteorològiques perquSeguiu les prediccions meteorològiques perquèè es  puguin anticipar els dies mes  puguin anticipar els dies méés s 
calorososcalorosos

Acudiu amb antelaciAcudiu amb antelacióó als professionals sanitaris i socials per prevenir els als professionals sanitaris i socials per prevenir els 
possibles problemes per la vostra salutpossibles problemes per la vostra salut


