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 -1مقدمه
 -1-1درباره مرکز سالمت عمومی انگلستان
مرکز سالمت عمومی انگلستان به منظور محافظت و ارتقای سطح سالمت ملی و کاهش نابرابری سالمتی بنا نهاده شده است .این کار
با بهره گیری از علم و دانش جهانی ،و همکاری مراکز سالمت عمومی جهانی انجام شده است .این مرکز ،یک سازمان اجرایی مشتق
از مرکز سالمت و مراقبت های اجتماعی و مرکزی با خدمات متمایز و فعالیت های مستقل است .این مرکز خدماتی را برای حکومت،
سازمان های محلی ،مرکز سالمت عمومی ،پارلمان ،مراکز صنعتی و عمومی با استفاده از حمایت ها و تخصص های علمی و ارائه ای
مهیا می کنیم.
 -2-1پیشینه
از زمان اولین نسخه انتشار برنامه هوای سرد برای انگلستان در سال  ،2011اثر هوای سرد بر روی سالمت مشخص شده است .تعداد
زیادی از مرگ های اجتناب ناپذیر در هر زمستان که اصوال بر اثر شرایط قلبی و ریوی حاصل از دماهای پایین تر از آستانه سرمازدگی
هستند اتفاق می افتند .دلیل اینکه مردم بیشتر در زمستان می میرند پیچیده است و وابسته به گرمایش نامناسب و عدم عایق بندی
خانه ها و شرایط سالمتی نابرابر و همچنین بیماری های عفونی چرخه ای به ویژه آنفلوانزا و نورو ویروس و شدت برف و یخ می باشد.
در زمستان نه تنها مرگ و میر بیشتر می شود بلکه بیماری ها نیز افزایش می یابند .بنابراین برنامه هوای سرد برای انگلستان به افزایش
هوشیاری در برابر خطرپذیری سالمتی کمک می کند و راهنمایی هایی را برای آمادگی و مقابله با هوای سرد مهیا می کند .امروزه
مشخص شده است که در یک زمستان معمولی بیشتر وزن منتسب به مشکالت سالمتی در دماهای متوسط خارجی ( 4تا  8درجه
سلسیوس متناسب با منطقه) اتفاق می افتد .و به این دلیل است که ما باید از پاسخ ها در دوره ساالنه و زمستان مطمئن شویم
همچنین پاسخ های اضطراری به شرایط جوی حدی در زمستان ،تا همانطور که در این برنامه توضیح داده خواهد شد بتوانیم از افراد
آسیب پذیر اجتماع محافظت کنیم.
برنامه هوای سرد ،با یک کتابچه راهنمایی از سوی موسسه ملی تعالی سالمت و مراقبت ( ،)NICEدرباره مرگ و میرها و عوارض و
خطرات سالمتی که مرتبط با مکان های سرد هستند تکمیل شده است .هر دو این سندها ،به منظور حمایت از افراد آسیب پذیر که
دارای مشکالت سالمتی ،سکونتی یا اقتصادی خاص هستند ،توصیه های استراتژیک و کاربردی را برای مرکز ملی سالمت ،مرکز
سالمت عمومی ،مراقبت اجتماعی و سایر انجمن ها ارائه می کنند .انجمن ها و جامعه شهری نیز می توانند به همسایه ها ،دوستان و
آشنایان برای حفاظت در برابر خطرات اجتناب ناپذیر کمک کنند.
مرگ های مرتبط با سرما بیشترین نوع از مرگ های مرتبط با شرایط آب و هوایی مخاطره آمیز را شامل می شوند .گرچه دماها متناوبا
در اثر تغییرات اقلیمی در حال افزایش است اما هنوز انتظار می رود که مرگ های حاصل از هوای سرد به دلیل کهولت سن و افزایش
جمعیت تا سال  2050زیاد باشند .بنابراین ما نیاز به یک راهنما داریم تا مردم را از تاثیرات سرما در سال های پیش رو مصون نگه
دارد.
 -2خالصه برنامه اجرایی
برنامه هوای سرد انگلستان پلتفرمی است برای محافظت از مردم در برابر خطرات سالمتی ناشی از هوای سرد .این پلتفرم با هشدار به
مردم در رابطه با اثرات منفی سالمتی ناشی از هوای سرد در طول دوره های سرد سال و مهیا کردن آنها برای آمادگی و واکنش مناسب
به این شرایط آنها را از تاثیرات شدید اجتناب ناپذیر بر روی سالمتی مصون می دارد.
این سامانه یک سری از اقدامات را برای کاهش خطر سالمتی ناشی از هوای سرد برای گروه های زیر توصیه می کند:


سرویس ملی سالمت ) ، (NHSمدیران منطقه ای ،مرکز مراقبت های اجتماعی ،و سایر مراکز عمومی



متخصصینی که بر روی افراد در معرض خطر کار می کنند.
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برنامه هوای سرد ،به صورت ساالنه و از سال  2011انتشار می یابد .برنامه امسال بر پایه تجربیات بهبود دهنده و توسعه ای بخش
قابلیت های سالمتی و مراقبت های اجتماعی و شرکای آنها برای مقابله با دوره های هوای سرد ،در حال ساخت می باشد.
 -2-2سابقه
هشدار هوای سرد شامل پنج سطح (سطوح  0تا  ،)4از برنامه ریزی ساالنه برای هوای سرد ،واکنش های هوای بسیار سرد زمستان ،تا
هشدار اصلی ملی را شامل می شود .هر سطح هشدار ،ب ا هدف انجام یک سری از اقدامات که به صورت جزئی در برنامه ارائه شده اند،
طبقه بندی شده است .جداول با جزئیات کامل در قسمت اصلی برنامه موجود می باشد ،اما یک خالصه در جدول پایین آورده شده
است .بعد از این جدول پیام های سالمتی کلیدی عمومی برای محافظت از سالمتی در هوای سرد آورده شده است.
این برنامه یک راهنمای تمرینی خوب است و اقدامات اشاره شده در آن کامال گویا است .این یک برنامه همکاری است که توسط مرکز
سالمت عمومی انگلستان ) ،(PHEسرویس ملی سالمت ) (NHSانگلستان ،انجمن دولتی محلی ،اداره هواشناسی و مرکز سالمتی و
مراقبت اجتماعی حمایت می شود تا از سالمتی عمومی در انگلستان مراقبت و آن را اشاعه دهد.
 5پیام کلیدی که برای تمامی مناطق توصیه می شود ،مخصوصا با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری اخیر به شرح زیر می باشد:
 .1تمام ارگان های محلی باید این سند را در اختیار داشته باشند و از درک اقدامات و هشدارهای آن در سیستم خود مطمئن شوند و
برنامه های محلی باید متناسب با شرایط منطقه ای هماهنگ شوند.
 NHS .2و کمیته های محلی مسئول باید مطمئن شوند که توزیع هشدار های هوای سرد به دست افرادی که نیاز به اقدام دارند برسد.
 NHS .3و کمیته های محلی مسئول باید مطمئن شوند که سرویس دهنده ها و ذینفعان اقدام مناسب را متناسب با سطح هشدار
هوای سرد و تصمیمات حرفه ای انجام دهند.
 .4فرصت ها باید برای همکاری نزدیکتر بخشهای انجمنی و داوطلبی مهیا شود تا به کاهش تاثیرپذیری از خطر و حمایت از برنامه
ریزی و واکنش به هوای سرد کمک شود.
 .5برنامه ریزی طوالنی مدت و نشست های کمیته ای برای کاهش خطرات مربوط به هوای سرد هم در داخل خانه و هم در محیط
خارج با محوریت کار در شرایط سالمت و حدود تندرستی در نظر گرفته شود و باید ارزیابی نیازهای اتصال استراتژیک و استراتژی
های سالمت و تندرستی را شامل شود.
جدول -1خالصه اقدامات آب و هوایی سرد برای سازمان های بهداشتی و مراقبت های اجتماعی و متخصصان ،جوامع و افراد
سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

سطح صفر

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

اقدام در
وضعیت جوی
نامناسب
دمای میانگین
 2درجه
سلسیوس و/یا
یخ گسترده و
برف سنگین

پیش بینی
وضعیت جوی
نامناسب در
زمستان – هشدار
و آمادگی
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس
و/یا یخ گسترده و
برف سنگین پیش
بینی شده با
احتمال باالی 60
درصد

آمادگی و اقدام در
زمستان

برنامه ریزی ساالنه
کل سال
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هشدار سطح 4
در سطح ملی
صادر می شود با
در نظر گرفتن
ارزیابی بین دول
از شرایط هوایی،
که هماهنگی آن
با دبیرخانه
وقایع محتمل
مدنی که در
دفتر کابینه قرار
دارد می باشد.
تمام مسئولیت
های سطح 3
باید حفظ شود
مگر اینکه عکس
آن توصیه شده
باشد.

 )1ادامه
اقدامات سطح 2
 )2اطمینان از
اقدام مناسب و
مقتضی شرکا
 )3همکاری با
شرکا به منظور
اطمینان از
خدمات شرایط
بحرانی

 )1ادامه اقدامات
سطح 1
 )2اطمینان از
دسترسی سایر
شرکا به توصیه ها
و بهترین استفاده
از ظرفیت ها
 )3فعال سازی
آرایش تداوم
کسب و کار در
صورت نیاز

 )1اتخاذ رویکرد
 )1هشدارهای ارتباطی
و پیام ها به کارکنان /استراتژیک برای کاهش
مرگ و میرهای مازاد
مردم  /رسانه
زمستانه و کمبود
 )2اطمینان از آمادگی
سوخت
شرکا در برابر سیستم
 )2اطمینان از برنامه
هشدار و اقدامات
های زمستانه برای
 )3شناسایی دستگاه
کاهش نابرابری
های تاثیرپذیر از سرما
سالمتی
و موافق با برنامه های
 )3کار با شرکا و
موج سرمایی زمستان
کارکنان مسئول
آمادگی در کاهش
ریسک (مانند متصدیان
واکسیناسیون آنفوالنزا،
اعالن طرح های
گرمایش زمستانه

 )1ادامه سطح
2
 )2به کارگیری
برنامه های
اضطراری و
تداوم کسب و
کار ،انتظار
افزایش ناگهانی
تقاضا در آینده
نزدیک
 )3به کارگیری
برنامه های
منطقه ای برای
اطمینان از
اینکه افراد
آسیب پذیر در
دسترس باشند.

 )1ادامه اقدامات
سطح 1
 )2اطمینان از
اینکه مراقبین،
پشتیبانی و توصیه
دریافت می کنند.
 )3فعال سازی
پیوستگی سلسله
مراتبی در صورت
نیاز ،برنامه ریزی
برای افزایش
ناگهانی تقاضای
خدمات

 )1اطمینان از اینکه
 )1اطمینان از اینکه
هشدارهای هوای سرد سازمان می تواند بیشتر
قشر آسیب پذیر را
به کارکنان مربوطه می
شناسایی و پشتیبانی
رسد و اقدامات،
کند.
پذیرفته شده و به کار
 )2برنامه ریزی برای
گرفته می شود.
پشتیبانی به همراه
 )2اطمینان از اینکه
سازمان های شریک
کارکنان در تمام
 )3کار با شرکا و
شرایط ،دمای اتاق را
کارکنان به منظور
در نظر می گیرند.
 )3اطمینان از اشتراک آمادگی کاهش ریسک
(به عنوان مثال
گذاری داده ها و
واکسیناسیون ،اعالن
ارجاعات سلسله
برای طرح های
مراتبی در محل
گرمایش در زمستان

 )1ادامه
اقدامات سطح 2
 )2به کارگیری
برنامه های
اضطراری و
تداوم کسب و
کار ،انتظار
افزایش ناگهانی

 )1ادامه اقدامات
سطح 1
 )2پرداختن به
اولویت بندی
آسیب پذیرترین
افراد و آماده
سازی توصیه های
مناسب برای آنها

 )1استفاده از ارتباط
 )1شناسایی پرونده
بیماران به منظور
های مشترکین آسیب
پذیر ،اطمینان از برنامه شناسایی افراد آسیب
پذیر و توصیه های
های حفاظتی متناسب
با کاهش خطر سرما مرتبط با اقدامات هوای
سرد ،آمادگی برای
 )2بررسی دماهای اتاق
مکانیزم های ارجاعی
و اطمینان از ارجاعات
برای گرمایش در
سلسله مراتبی مناسب
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نمایندگان
بهداشت و
درمان و
مراقبت های
اجتماعی

سازمان های
خدمت رسان

کارکنان خط
مقدم –
تسهیالت و
انجمن های
مراقبت

تقاضا در آینده  )3بررسی دماهای
اتاق و اطمینان از
نزدیک
ارجاعات فوری
 )3اولویت بندی
مناسب
آسیب پذیرترین
افراد

 )3اطالع رسانی
مشترکین درباره سایر
خدمات با استفاده از
کتابچه "گرم بمانید،
سالم بمانید"

زمستان و فرایندهای
اشتراک گذاری داده ها
 )2اطمینان از آمادگی
در برابر تاثیرات
سالمتی هوای سرد و
نحوه مکان یابی عالئم
 )3تشویق
شرکا/کاربران برای
واکسیناسیون آنفلوانزا

 )1ادامه اقدامات
 )1ادامه
سطح 1
اقدامات سطح 2
 )2استفاده از
 )2انتظار
افزایش ناگهانی تماس های بالینی
برای بهبود پیام
تقاضا در آینده
های سالمت
نزدیک
عمومی درباره
 )3اطمینان از
هوای سرد و
آگاهی کارکنان
از خطرات هوای سالمت در خانه
های سرد
سرد و توانایی
 )3هنگامی که
توصیه دهی
اولویت بندی ها
مقتضی
انجام شد ،توجه به
آسیب پذیری از
هوای سرد به
عنوان یک عامل
تصمیم ساز

 )1توجه به استفاده از
یک سناریوی هوای
سرد به عنوان یک
جدول عملکردهای
مهم به منظور آزمون
پیوستگی سلسله
مراتب کاری
 )2آگاهی از سیستم
ها به منظور ارائه
خدمت متناسب به
بیماران از سوی سایر
سازمان ها
 )3هنگام مالقات های
داخل منزل (فضای
بسته) ،مراقب دمای
اتاق باشید.

 )1آمادگی برای
اقدامات برنامه ریزی
اضطراری مربوط به
عملکرد عمومی
 )2اطمینان از آمادگی
کارکنان خدمات محلی
برای بهبود گرمایش در
منزل شامل شناسایی
افراد آسیب پذیر
 )3مشخص کردن
بیماران مربوطه برای
دریافت سایر خدمات
هنگامی که آنها به
دالیل دیگری به
پزشک مراجعه کرده
اند.

 )1پیاده سازی
طرح اضطراری
انجمن
 )2پیاده سازی
طرح تداوم کسب
و کار
 )3ادامه به
کارگیری فعال
افراد آسیب پذیر
شناسایی شده در
معرض خطر و
بررسی مداوم
شرایط رفاهی آنها

 )1آزمون طرح
اضطراری انجمن برای
اطمینان از وضوح
نقش ها ،مسئولیت ها،
و اقدامات
 )2تشکیل فهرست
اسامی داوطلبان برای
محافظت انجمن در
برابر هوای سرد و
مشخص کردن افراد
آسیب پذیر
 )3اقدام در رابطه با
افراد آسیب پذیر و
پشتیبانی از آنها در
هنگام کمک خواستن

 )1کارکردن با شرکای
قانونی محلی به منظور
موافقت در چگونگی
ایفای نقش این بخش
های داوطلبی در
تنظیم سلسله مراتب
انعطاف پذیری انجمن
های محلی
 )2تولید یک طرح
اضطراری انجمن به
منظور شناسایی و
پشتیبانی همسایگان
آسیب پذیر
 )3توافق تنظیم با سایر
گروه های اجتماعی

 )1ادامه
اقدامات سطح 2
 )2اطمینان از
پشتیبانی
مناسب از
داوطلبان
 )3تماس با
افراد آسیب
پذیر برای
اطمینان از
امنیت ،سالمت
و پشتیبانی آنها
در شرایط کمک
در صورت نیاز
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پزشک های
عمومی و
کارکنان زیر
نظر آنها

انجمن ها و
بخش های
داوطلبی

برای به حداکثر
رساندن خدمات و
تماس با افراد آسیب
پذیر
 )1تداوم اقدامات
 )1تداوم
سطح 1
اقدامات سطح 2
 )2سرویس ملی  )2گروه بهداشت
و درمان و مراقبت
سالمت
انگلستان ،کمک های اجتماعی از
های دوطرفه را آگاهی سایر بخش
در مواقع نیاز های دولت به ویژه
وزارت مسکن،
توسط خدمات
انجمن ها و دولت
محلی جمع
محلی درباره
آوری می کند.
تغییرات سطوح
 )3اداره
اخطار و اطالع
هواشناسی به
مقتضی به وزیران
رصد و پیش
اطمینان حاصل
بینی دماها در
می کند.
هر منطقه ادامه
 )3بخش های
می دهد که
دولت باید
شامل احتمال
اطالعات را از
رسیدن سایر
طریق شبکه
مناطق به
شرکای خود و
آستانه سطح 3
سیستم اطالعات
می شود.
خط مقدم انتشار
دهند.

 )1هشدارهای هوای
سرد توسط اداره
هواشناسی به لیست
مورد توافق سازمان ها
و پاسخگویان دسته 1
فرستاده می شوند.
 )2مرکز سالمت
عمومی انگلستان و
سرویس ملی سالمت
انگلستان توصیه هایی
را که قابل دسترسی
برای عموم و
متخصصین باشد تولید
می کنند.
 )3سرویس ملی
سالمت انگلستان،
خدمات حفظ سالمت
را تا مرحله عمل ادامه
می دهد و مرکز
خدمات عمومی
سالمت به طور منظم
سندروم ها ،آنفلوانزا،
نورو ویروس و داده
های نظارت بر مرگ و
میر را رصد می کند.

 )1دفتر کابینه ،رهبری
جهت دهی به کارهای
بین دول را به عهده
دارد ،بخش های
مختلف دولت برای
آمادگی در برابر
زمستان با شرکا کار
می کنند.
 )2گروه بهداشت و
درمان و مراقبت های
اجتماعی ،مرکز سالمت
عمومی انگلستان و
سرویس ملی سالمت
انگلستان به دنبال
بهبود طرح هوای سرد
و رصد و تحلیل مرگ
ها و بیماری های
مربوط به زمستان
هستند.
 )3مرکز سالمت
عمومی انگلستان و
سرویس ملی سالمت
انگلستان توصیه های
کلی را به عموم و
متخصصین صادر می
کنند و به طور فشرده
با دیگر بخش های
دولت و دیگر سازمان
های ملی همکاری می
کنند تا توصیه های
گرمایش در زمستان را
تولید کنند.

سطح ملی

 )1ادامه تماس
مداوم با افراد
آسیب پذیر و
همسایه هایی که
می دانید در

 )1اگر خدمات سالمت
یا مراقبت های
اجتماعی دریافت می
کنید از پزشک عمومی
خود ،یا کارکنان

 )1جستجوی توصیه
های خوب در مورد
بهبود بازده انرژی در
منازلشان و گرم ماندن
در زمستان ،داشتن

اشخاص

 )1تداوم
اقدامات سطح 2
 )2لباس گرم
بپوشید ،به طور
مداوم غذاها و
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نوشیدنی های
گرم بخورید،
فعالیت بدنی
داشته باشید.
اگر مجبور
هستید بیرون
بروید ،موارد
احتیاطی
متناسب را
رعایت کنید.
 )3افرادی را که
می دانید در
معرض خطر
هستند بررسی
کنید.

تمام سوخت های
کلیدی یا دیگر
معرض خطر هوای
گازی و جامد و لوازم
مخاطبین در مورد
سرد هستند.
سوزاندن نفت که
 )2از پیش بینی محافظت از سالمت در
توسط یک مهندس
های هواشناسی با زمستان و خدمات قابل
دارای صالحیت
ارائه برای خود،
خبر باشید و
سرویس شده باشد.
بپرسید.
مطمئن باشید که
 )2حقوق و مزایای
 )2دماهای اتاق را
غذاها و داروهای
خود را بررسی کنید ،به
بررسی کند –
متناسب با شرایط
دنبال توصیه های
مخصوصا اتاق هایی را
سخت را فراهم
افزایش درآمد و دیگر
که معلولین و افراد
کرده اید.
خدمات باشید.
آسیب پذیر بیشتر
 )3در هنگام
زمان خود را در آنجا  )3اگر در گروه پرخطر
برنامه ریزی برای
هستید تزریق واکسن
می گذرانند.
فعالیت خود در
روزهای آتی حتما  )3به دنبال همسایگان آنفلوانزا را انجام دهید
(سپتامبر و اکتبر)
آسیب پذیر بگردید و
هواشناسی را
به آنها برای آمادگی در
مدنظر داشته
برابر زمستان کمک
باشید.
کنید.

 -3-2پیام های کلیدی عمومی سرما
اگر فکر می کنید شما یا فردی که مس ئول مراقبت از او هستید ممکن است واجد شرایط دریافت واکسن آنفلوانزا باشد ،با پزشک
عمومی خود یا داروساز تماس ب گیرید .چهار بروشور برای آنفلوانزا موجود است :افراد عمومی ،زنان باردار ،افرادی با ناتوانی یادگیری،
و بچه ها.
واکسیناسیون رایگان آنفلوانزا برای افراد تحت خطر موجود می باشد.
منزل را گرم ،کارآمد و ایمن نگه دارید:


در زمستان و در منزل هنگامی که لباس مناسب بپوشید گرم کردن فضای داخلی تا  18درجه سلسیوس باعث کمترین خطر
برای سالمت شماست.



سیستم گرمایش و سرمایش خود را بررسی کنید و تهویه را در منزل خود رعایت کنید.



از پتوی برقی استفاده کنید و هر سه سال آن را تست کنید.



هیچوقت از یک بطری آب داغ و یک پتوی الکتریکی به طور همزمان استفاده نکنید.



هیچوقت از اجاق گاز برای گرمایش منزل استفاده نکنید ،این کار دارای بازده پایین است و خطر مسمویت با گاز مونوکسید
کربن و مرگ دارد.



اگر در نزدیکی خطوط اصلی گاز یا برق مستقر نیستید مطمئن شوید که از ذخیره کافی سوخت مایع یا جامد برخوردارید
تا در زمستان با کمبود سوخت مواجه نشوید.

با شرایط زیر گرم بمانید:


از عایق های دما و رطوبت برای عایق بندی هرگونه فضا در اطراف پنجره ها و درها استفاده کنید.



اطمینان حاصل کنید که به مقدار کافی عایق انبار کرده اید .و اگر دیوارهای دارای حفره (گربه رو) دارید ،از عایق بندی آنها
نیز اطمینان حاصل کنید.



لوله ها و مخازن آب گرم خود را عایق بندی کنید.
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در هنگام غروب پرده های خود را آویخته تا گرمای تولید شده در داخل اتاق ها به خارج هدایت نشود.



اطمینان حاصل کنید که فضای جلوی رادیاتورهای شما به وسیله پرده ها یا سایر لوازم منزل مسدود نشده باشد.

مراقب خود باشید:


خوراکی ها یک منبع حیاتی انرژی هستند و به حفظ گرمای بدن شما کمک می کنند ،بنابراین مقادیر زیادی غذا و نوشیدنی
داغ داشته باشید.



همیشه برای  5روز بسته های میوه و غذا داشته باشید .سبزیجات کنسرو شده و یخ زده نیز به عنوان بخشی از ذخیره این
 5روز به حساب می آیند.



به مقدار کافی از مواد غذایی کنسرو شده و یخ زده داشته باشید تا مجبور نباشید در هوای سرد و یخبندان به بیرون بروید.



فعالیت بدنی و ورزش در تمام سال به شما کمک می کند که در طول زمستان گرم بمانید.



اگر برایتان ممکن است ،هر یک ساعت در خانه حرکت کنید .اما به یاد داشته باشید که قبل از انجام هرگونه برنامه ورزشی
با پزشک خود مشورت کنید.



تعداد زیادی لباس نازک بپوشید – به ویژه لباس هایی از جنس کتان ،پشم یا پرز دار برای حفظ دمای بدن مناسب هستند.



در داخل خانه کفش های راحتی در سایز مناسب و در خارج از خانه کفش هایی با اصطکاک مناسب بپوشید تا از سکندری
خوردن ،لیز خوردن و افتادن جلوگیری کنید.



اطمینان حاصل کنید که برای مواقعی که قادر به خروج از منزل نیستید به مقدار کافی دارو ذخیره دارید.



بررسی کنید که آیا مشمول خدمات اولویت بندی شده که به وسیله ادارات تامین کننده آب و انرژی انجام می شود ،می
شوید یا خیر؟

مراقب دیگران باشید:


از حال همسایگان و بستگان باخبر شوید ،مخصوصا آنهایی که تنها زندگی می کنند یا دارای بیماری های حاد هستند ،تا
مطمئن شوید که ایمن ،گرم و سالمت هستند.

پشتیبانی مالی دریافت کنید:


امتیازات ،مزایا و منابع توصیه ای وجود دارند که منزل شما را از نظر انرژی بهینه می کنند ،گرمایش شما را بهبود می
بخشند یا شما را در پرداخت صورت حساب یاری می دهند .بهتر است که قبل از شروع فصل زمستان تمام مزایایی که
مشمول آنها می شوید را مطالبه کنید.

 -3چرا به این برنامه نیاز است؟
گرچه زمستان و برف برای خیلی ها لذت بخش است ،اما این شرایط هوایی با افزایش بیماری و مرگ و میر همراه است .هوای سرد
خطر حمله قلبی ،سکته ،بیماری های ریوی ،آنفوالنزا و سایر بیماری ها را افزایش می دهد .مردم در برف و یخ سر می خورند و به
زمین می افتند و گاهی دچار جراهات جدی می شوند .باالخص بعضی از گروه ها ،مانند سالمندان ،نوزادان ،و افراد با شرایط پزشکی
خاص در مقابل اثرات هوای سرد آسیب پذیرتر هستند.
به طور میانگین ،هر ساله بالغ بر  25000مرگ در فصل زمستان در انگلستان اتفاق می افتد .افزایش مرگ و میر در زمستان (دسامبر
تا مارس) در مقایسه با تعداد مرگ و میر در بقیه سال مشاهده می شود .آمار افزایش مرگ ها تنها مربوط به افرادی نمی شود که به
هر شکلی در اثر بیماری یا پیری در هفته ها یا ماه های اخیر فوت شده اند .شواهدی قوی وجود دارد که نشان می دهد بعضی از این
مرگ های زمستانه ،اضافی و مربوط به دماهای پایین و زندگی در خانه های سرد و همچنین بیماری های واگیر مانند آنفلوانزا هستند.
در این اواخر ،نرخ مرگ های زمستانه در انگلستان دو برابر مقدار مشاهده شده در کشورهای جنوب اروپا ،مانند فنالند بوده است .حتی
با تغییرات اقلیم ،مرگ های مربوط به سرما بیشترین مرگ های مرتبط با شرایط آب و هوایی هستند.
گرچه عوامل زیادی در بیماری ها و مرگ و میر در زمستان نقش دارند ،در تعدادی از موارد ،اقدامات پیش گیرنده می تواند از مرگ،
بیماری و جراحات ناشی از سرما جلوگیری کند ،تعدادی از این سنجش ها نیاز به برنامه ریزی و اجرای تخصصی در هوای سرد دارند.
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برنامه هوای سرد انگلستان ( )CWPدر نظر دارد که با استفاده از هشدار به مردم درباره تاثیرات منفی هوای سرد بر روی سالمتی و به
کارگیری آنها برای آماده سازی و ع کس العمل مناسب از بروز خطرات قابل اجتناب جلوگیری کند .همچنین این برنامه قصد دارد که
با استفاده از این اقدامات پیشگیرانه در مورد افراد آسیب پذیر ،فشار وارده بر سیستم مراقبت های اجتماعی و سالمت را کاهش دهد.
این برنامه تعدادی از اقدامات که توسط سرویس ملی سالمت ،مرکز مراقبت های اجتماعی و سایر ارگان ها در طی سال انجام می
شوند را برای آمادگی و عکس العمل در برابر زمستان و محافظت از افراد آسیب پذیر تدوین کرده است .همچنین انجمن های محلی
را برای پشتیبانی از آسیب پذیرترین افراد در محل ،تشویق می کند ،مانند بررسی آنها در طول شرایط هوایی وخیم و پیشنهاد پشتیبانی
و حمایت از آنها.
گروه بهداشت ،درمان و مراقبت های اجتماعی ( )DHSCیک ارزشیابی مستقل از این برنامه را توسط واحد تحقیقات نوآوری سیاستی
( )PIRUانجام داده است .هدف این ارزیابی آزمون تاثیر هوای سرد بر سالمت و خدمات سالمت می باشد؛ این برنامه گستردکی استفاده
از برنامه هوای سرد در سطح محلی و اینکه آیا به دست گروه های هدف رسیده است یا خیر را ارزیابی می کند؛ همچنین اینکه آیا
این برنامه از لحاظ اقتصادی به صرف است یا خیر ،و اینکه چطور این برنامه می تواند طی سال های آینده بهبود یابد .این ارزیابی از
سپتامبر سال  2012تا سپتامبر  2013انجام شده است .یافته ها از زمستان  14-2013در برنامه هوای سرد انگلستان گنجانده شده
اند.
در سال  2015یک راهنمای مرگ و میر مازاد زمستان انتشار یافت .این برنامه بر خطرات مرتبط با خانه های سرد تاکید داشت.
همچن ین زنان باردار را به عنوان گروهی آسیب پذیر مد نظر قرار می داد .بنابراین برنامه هوای سرد برای شامل شدن این راهنما به
روز شد .برنامه هوای سرد به طور کامل با توصیه های موسسه ملی تعالی سالمت و مراقبت ( )NICEمطابقت دارد که شامل نیاز برای
روش های راهبردی ،و خدمات تک مخاطب می شود که این روش ها راه حل های مناسب را برای ارجاع تمام مخاطبین تحت تماس
به گروه افراد آسیب پذیر ارائه می دهد.
گروه انرژی و تغییر اقلیم هم یک استراتژی جدید را منتشر کرده است – کاهش هزینه های گرمایش :یک استراتژی ذخیره سوخت
در انگلستان .این استراتژی ،بر نقشی که بخش سالمت و مراقبت های اجتماعی می توانند در ذخیره سوخت داشته باشند تاکید دارد.
 -1-3برنامه هوای سرد
گروه بهداشت ،درمان و مراقبت های اجتماعی ( ،) DHSCاولین نسخه از برنامه هوای سرد انگستان را در نوامبر  2011همراه با یک
سند همراه منتشر کرد "ساخت نمونه :چرا برنامه ریزی آب و هوای سرد برای سالمت و تندرستی ضروری است؟" .اسناد به صورت
ساالنه تا به امروز به روز شده اند.
برنامه هوای سرد از موارد زیر تشکیل شده است:


برنامه هوای سرد (تمرکز بر اقدامات طی شرایط هوای سرد)



مجموعه ای از کارت های اقدام (برگرفته از برنامه اصلی و به عنوان عملیات کناره)



تولید یک مورد :چرا برنامه ریزی های راهبردی طوالنی مدت برای هوای سرد ،برای سالمت و تندرستی الزم است؟ که
اجزای هر دو سند حمایتی قبلی را برای ساخت یک سند جدید در هم می آمیزد.

هدف برنامه هوای سرد پشتیبانی از مناطق محلی برای آمادگی ،پاسخ و بازیابی از دوره های هوای سرد از طریق اسنادی به شیوه
راهنمایی و اقدام است .مناطق محلی تشویق می شوند که برنامه هوای سرد را به کار گرفته و ترویج دهند و همچنین آمادگی الزم در
مقابل اثرات بالقوه هوای سرد و اقدامات قابل انجام برای محافظت از سالمت را افزایش دهند.
این برنامه یک راهنمای تمرینی خوب است و اقدامات ذکر شده در آن گویا هستند.
تاکید باید بر روی موارد زیر باشد:
الف) افزایش اقدامات سطح صفر (برنامه ریزی در طول کل سال) و سطح ( 1آمادگی و اقدام در زمستان)
این مورد یافته های ارزیابی برنامه هوای سرد توسط واحد تحقیقات نوآوری سیاست گذاری ( )PIRUرا منعکس می کند .که نشان
می دهد بیشتر مرگ های حاصل از هوای سرد قبل از رسیدن به آستانه کنونی  2درجه سلسیوس در هشدارهای سطح  2یا  3اتفاق
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می افتند .این اتفاق به این دلیل است که اثرات منفی سالمت در هوای سرد در دماهای میانگین بیرونی معتدل ( 4تا  8درجه سلسیوس
بسته به منطقه) اتفاق می افتند و روزهایی با این دماها خیلی بیشتر از از روزهایی که دمای میانگین آنها  2درجه یا کمتر است اتفاق
می افتند .واضح است زمانی که اقدامات بخش سالمت و مراقبت های اجتماعی در هوای سرد قسمتی از اثرات سالمت را پوشش می
دهد ،اقدامات بین دستگاهی بیشتر برای مشخص شدن دالیل گسترده تر مربوط به سالمت مثل نابرابری های اقتصادی اجتماعی،
فقدان سوخت کافی و بازده انرژی خانه ها نیاز است.
ب) اهمیت یک برنامه راهبردی طوالنی مدت و چهارچوب نتایج سالمت عمومی ()PHOF
برنامه هوای سرد تنها بخشی از یک پاسخ گسترده مورد نیاز به مقابله با مرگ های مازاد زمستانه ( )EWDsاست و یک توافق پایدار
برای یک برنامه بین سازمانی برای کاهش عوامل تعیین کننده گسترده مرگ ها و بیماری های زمستانه وجود دارد .این برنامه نمی
تواند فقط در زمستان اجرا شود و نیاز به یک برنامه راهبردی ساالنه توسط هیئت های بهداشت و تندرستی ( ،)HWBsراهبران کمیته
ها و مراکز بهداشت عمومی و انجمن ها است تا نیازها ارزیابی شوند ،و وظایف دستگاه ها تفویض اختیار ،برنامه ریزی و اجرا شوند.
چهارچوب نتایج سالمت عمومی ( ،)PHOFنتایج مورد انتظار و شاخص هایی را برای کمک به مسئولین محلی و شرکای آنها به منظور
درک چگونگی بهبود و حفاظت سالمت عمومی شرح می دهد 2 .شاخص در این چهارچوب وجود دارد که به طور مستقیم به این
برنامه وابسته است :فقدان سوخت و مرگ های مازاد زمستانه .اما اقدام برای کاه ش خطر سرما می تواند به شاخص های دیگری که
به عوامل گسترده تر سالمت مثل فقر ،سطح سواد و انزوای اجتماعی وابسته هستند ،مرتبط شود.
ج) تمییز بین تاثیرات هوای سرد بر سالمت و تاثیرات برف و یخ بر سالمت
دماهای پایین عمدتا گروه سالمندان ،کودکان و افراد دارای بیماری های مزمن را تحت تاثیر قرار می دهند؛ اقدامات در این برنامه
اصوال این اشخاص را مدنظر قرار می دهد .تاثیرات سالمت اکثرا دارویی هستند؛ به نظر می رسد که نزدیک به  40درصد از مرگ های
مرتبط با سرما بر اثر بیماری های قلبی و  33درصد بر اثر بیماری های تنفسی است.
برف های سنگین و یخ اثر کمتر دارند اما هنوز هم اثر مستقیم مهمی بر سالمت دارند؛ عمدتا منجر به افتادن و جراحات می شوند.
یافته های ارزیابی  PIRUنشان می دهد که بیشتر جراحات مرتبط با برف و یخ در افراد میانسال شاغل (یعنی افرادی که در فضای
بیرون و در معرض این شرایط هستند ).اتفاق می افتد .اما برف و یخ ممکن است باعث اختالل قابل توجه در ارائه خدمات بهداشتی و
دیگر خدمات شود ،که تاثیری غیر مستقیم بر سالمت و تندرستی دارد.
این برنامه تالش می کند که این اختالفات را شفاف کند و اطالعات مرکز ملی هشدار شرایط جوی نامناسب ( )NSWWSکه هشدارهای
متناسب با برف و یخ را بر پایه ارزیابی احتمال و تاثیر ارائه می دهد ،در بر بگیرد و در سطح منطقه ای مشخص تری نسبت به سیستم
هشدار هوای سرد تعریف شود.
 -2-3این برنامه برای چه کسانیست؟
این برنامه برای مراکز خدماتی بهداشت و مراقبت اجتماعی و سایر سازمان ها و متخصصینی که با افراد آسیب پذیر از هوای سرد در
تعامل هستند می باشد.
همکاران مراکز محلی انعطاف پذیری سالمت ( )LHRPو مراکز اجتماعی تاب آوری محلی ( )LRFsیک نقش حیاتی در آماده سازی،
عکس العمل و بازیابی از شرایط جوی خطرناک در زمستان در سطح منطقه ای و مشارکت تنگاتنگ با هیئت های بهداشت و تندرستی
در برنامه ریزی بلند مدت راهبردی خواهند داشت.
این برنامه هدف دارد تا طیفی از اقدامات ،از اختیارات و برنامه ریزی گرفته تا پاسخ های اضطراری را پوشش دهد .هر دو برنامه اصلی
و سند همراه مورد توجه تمام گروه های متخصص قرار خواهد گرفت .به طور کلی:
سطح صفر " :برنامه ریزی ساالنه" و سند همراه مطالعه موردی ،بیشتر مربوط به متخصصین سالمت عمومی ،هیئت های بهداشت و
تندرستی  ،مدیران ارشد محلی و اعضای منتخب می شود.
سطح " :1آمادگی زمستانه و اقدام" و سند همراه مطالعه موردی مربوط به تمام گروه های متخصص می شود ،مخصوصا متخصصین
جبهه سالمت و مراقبت های اجتماعی.
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سطح " :4-2شرایط جوی حاد زمستان از پیش بینی گرفته تا اورژانس ملی" بیشتر مربوط به طبیعت هستند و شامل برف و یخ و
همچنین هوای بسیار سرد می شوند و به طور خاص مربوط به برنامه ریزان و پاسخگویان اورژانسی می باشند.
همچنین این برنامه قصد دارد اشخاص و انجمن ها را برای کمک به محافظت از همسایه ها ،دوستان ،بستگان و خود افراد در برابر
مشکالت سالمتی قابل اجتناب در هوای سرد بسیج کند .همچنین این برنامه برای سازمان های رسانه ای و هشدار دهنده هم مفید
خواهد بود.
د ر گروه های حساس شامل افراد مسن ،کودکان و افرادی با شرایط خاص دارویی و همچنین افرادی که دارای شرایط خاص سالمتی،
سکونتی و اقتصادی هستند در معرض خطر آسیب بیشتری در برابر هوای سرد هستند .اما حتما نباید توجه تنها به گروه های آسیب
پذیر باشد و برنامه باید جهانی اما در مقیاس و شدتی متناسب با سطح خطر باشد.
تشخیص و پشتیبانی از افرادی که در گروه پشتیبانی بیشتر قرار می گیرند چالش برانگیز خواهد بود ،باالخص اگر آنها هنوز در لیست
خدماتی که به شناسایی آنها کمک می کند قرار نگرفته باشند .احتماال انجمن ها و گروه های داوطلبی ،به خصوص آنهایی که خود را
سازمان های سالمتی و مراقبتی قلمداد نمی کنند ،نقش ارزشمندی در شناسایی آنهایی که پشتیبانی نمی شوند داشته باشند.
 -3-3برنامه هوای سرد و سیستم سالمتی و مراقبت اجتماعی
برنامه هوای سرد بر پایه اندازه گیری های موجود که توسط گروه بهداشت و درمان و مراقبت های اجتماعی و مرکز ملی سالمت برای
محافظت افراد و اجتماع در برابر اثرات هوای سرد و ترقیب به ارتقای اجتماعی انجام شده است ،بنا نهاده شده است .این طرح حوزه
های کلیدی را که سازمان های سالمت و مراقبت اجتماعی مردمی ،انجمنی ،داوطلبی و مستقل باید در آنها با هم کار کنند تا چیدمان
یکپارچه الزم برای برنامه ریزی و پاسخ حفظ ،و بهبود یابد ،را مشخص می کند تا بهترین نتایج ممکن در طول دوره هوای سرد ارائه
شود .هر حوزه محلی مسئول اطمینان از اجرای صحیح برنامه های آمادگی و پاسخی است که طرح و ارزیابی شده اند.
در ادامه نقش هریک از سازمان ها و نهادهای اجتماعی در سیستم سالمت و مراقبت اجتماعی به تفضیل شرح داده شده است...
 -4-3اجزای اصلی برنامه
برنامه هوای سرد به داشتن سلسله مراتب هماهنگ برای مقابله با هوای سرد قبل از شروع زمستان نیاز دارد .اجزای اصلی برنامه ریزی
موثر هوای سرد شامل موارد زیر است:
 -1-4-3برنامه ریزی راهبردی و راه اندازی
برنامه ریزی هماهنگ شده چند سازمانی طوالنی مدت و راه اندازی آن برای هوای سرد به دالیل زیر الزم است:


برای محافظت از مردم و زیرساخت در برابر تاثیرات هوای سرد و به تبع آن کاهش بیماری ها ،مرگ ها ،بار سالمتی و مراقبت
های اجتماعی مازاد در زمستان



برای پشتیبانی از طراحی بهینه ساختمان و بازده بیشتر انرژی که می تواند از سالمتی محافظت کند و آن را بهبود بخشد
(در نتیجه کاهش بالقوه فشار بر تدارکات الزم برای حفظ سالمتی) ،آالینده های کربن را کاهش دهد ،و شغل در جوامع
محلی ایجاد کند.



برای کنترل کردن کمبود و فقدان سوخت؛ از جمله مداخالت بهره وری انرژی در خانه ،حداکثرسازی درآمد و به حداقل
رساندن هزینه های انرژی

سند عملیات مراقبت  2014نیاز دارد که یک تناسب اسکان در ارزیابی سالمت لحاظ شود .راهنمایی های قانونی به همراه اقدامات،
اسکان مناسب را در تمام مناطق زندگی مردم توصیف می کنند ،و اینکه این مکان ایمن ،سالمت و برای نیازهای شخص مناسب هست
یا خیر؟ یک منزل مناسب باید خشک ،گرم و عایق باشد .اسکان نیز به عنوان یک خدمت مهم مرتبط باسالمت در نظر گرفته می شود
که باید با خدمات سالمت ،پشتیبانی و مراقبت ترکیب شود تا سالمتی بزرگساالن را اشاعه دهد و کیفیت خدمات ارائه شده را بهبود
بخشد.
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این اقدامات نشان می دهد که بهترین راه برای ترقی سالمت یک فرد استفاده از عملیات پیشگیرانه خواهد بود که به او اجازه می دهد
تا حداکثر زمان ممکن و با حداکثر استقالل ممکن زندگی کند.
به دلیل تمامی این دالیل ،توصیه می شود که برنامه ریزی و راه اندازی به منظور کاهش اثرات مرتبط با سرمای منزل و بیرون از منزل
به صورت ساالنه در نظر گرفته شود.
 -2-4-3سیستم هشدار (هشدار و توصیه پیشرفته در زمستان)
سرویس هشدار هوای سرد از  1نوامبر تا  31مارس ،بر پایه پیش بینی های هواشناسی و داده ها انجام می شود .این هشدار سطوح
پاسخ مرکز ملی سالمت ،مسئوالن محلی و سیستم سالمت عمومی ،جوامع تحت خطر و عموم مردم را مشخص می کند.
توصیه ها و اطالعات برای عموم و متخصصین سالمت و مراقبت اجتماعی باید موجود باشد ،باالخص آنهایی که مربوط به گروه های
آسیب پذیر هستند .این اطالعات شامل هم آمادگی عمومی و اقدامات هوای سرد و هم توصیه های ویژه بیشتر هنگام پیش بینی هوای
بسیار سرد (به همراه برف و یخ) می شود.
 -3-4-3آمادگی زمستان و اقدام ،شامل هوای سرد شدید
مسئولین محلی ،سرویس ملی سالمت انگلستان و مرکز سالمت عمومی وظیفه برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاه های عضو را به
عهده دارند تا اطمینان حاصل کنند که هم در برنامه ریزی و هم در پاسخ در زمان بروز خطرات ،از جمله آمادگی برای آب و هوای
سرد ،برف و یخ با هم همکاری می کنند .سازمان ها در سطوح محلی ،منطقه ای و ملی در صورت نیاز ،برنامه ریزی و همکاری می
کنند.
عناصری که بیمه خدمات درمانی محلی ،سازمان های بهداشت عمومی و مراقبت های اجتماعی بر آن نظارت خواهند کرد شامل موارد
زیر می شوند ،اما محدود به آن نیستند:


اقدام برای کاهش احتمال قرار گرفتن در معرض درجه حرارت پایین داخلی



مراقبت خاص از گروه های جمعیتی آسیب پذیر از جمله مشارکت با سازمان های داوطلبانه و سازمان های اجتماعی



آمادگی سیستم بهداشت و درمان و مراقبت های اجتماعی – آموزش و برنامه ریزی کارکنان ،بهداشت و مراقبت درمان و
محیط فیزیکی مناسب

برای شرایط بحرانی سرما ،برف و یخ:


اقدام برای اطمینان از اینکه برنامه های تداوم کسب و کار در جای خود هستند و با همکاری سازمان های ارائه دهنده اعمال
می شود.



کار با سازمان های شریک برای اطمینان از تاثیرگذاری شن ریزی جاده ها و پیاده روها به منظور ایجاد سهولت در دسترسی
به خدمات بحرانی



حمایت از سازمان های محلی داوطلبانه و سازمان های اجتماعی برای فعال کردن طرح های اضطراری جامعه

 -4-4-3ارتباط با عموم جامعه
همکاری با رسانه ها برای مشاوره به مردم ،هم قبل از شروع آب و هوای سرد و هم طی زمانی که وقوع آب و هوای سرد شدید محتمل
است:


قانون اقدامات احتمالی مدنی سال  2004پاسخ دهندگان رده  1را ملزم به هشدار و اطالع رسانی به مردم قبل ،در طول و
پس از شرایط اضطراری می کند.



باید یک طرح اطالعات بهداشتی محلی مرتبط با آب و هوای سرد وجود داشته باشد تا مشخص کند چه چیزی به چه کسی
 ،چه زمانی  ،چگونه و چرا ابالغ شده است.
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این فرایند باید آگاهی از تاثیر چگونگی قرار گرفتن در معرض سرماخوردگی شدید و زندگی در دماهای پایین داخلی بر
سالمت و اقدام پیشگیرانه ای را که مردم می توانند هم در طول سال و هم در طول آب و هوای سرد برای گرم نگه داشتن
خود انجام دهند ،را افزایش دهد.



برای حصول اطمینان از رسیدن درست و به موقع پیام های کلیدی بهداشت عمومی به گروه های آسیب پذیر و کسانی که
از آنها مراقبت می کنند(به عنوان مثال مراقبان بیماران مزمن ،پدر و مادر کودکان خردسال) ،توجه ویژه ای باید اعمال شود.



پیام های بهداشت عمومی و مشاوره در مورد حمایت مالی و مزایا را می توان در جزوه "گرم ماندن ،سالم ماندن" در وب
سایت  www.gov.ukیافت.



اداره هواشناسی از از هشتگ  winterready#برای آمادگی زمستان و هشتگ  weatheraware#برای سطوح  2تا  ،4که
توسط مرکز سالمت عمومی DHSC ،و دیگر بخش های دولتی در زمان مناسب و در رسانه های ارتباط اجتماعی حمایت
خواهد شد ،استفاده می کند.

 -5-4-3کار با ارائه دهندگان خدمات
ارائه دهندگان خدمات باید جهت کاهش آسیب های مربوط به سرما ،حمایت شوند به عنوان مثال:


توصیه به بیمارستان ها و مراکز مراقبت ،خانه های مسکونی و سالمندان برای نظارت بر دماهای داخلی و گرمایش مناسب
اتاق ها برای کاهش خطر ابتال به بیماری و مرگ ناشی از سرماخوردگی در آسیب پذیرترین افراد



حمایت از پزشکان ،پرستاران بخش و مددکاران اجتماعی برای شناسایی بیماران و مخاطبان آسیب پذیر در لیست های
تمرینی خود ،با ارائه جعبه ابزار به آنها و مشارکت دادن آنها در تمرین های مناسب



اطمینان از اینکه سازمان های بهداشتی و مراقبت های اجتماعی و گروه های داوطلبانه و گروه های اجتماعی ،مقیاس هایی
را برای حفاظت از مردم و کاهش بیماری مربوط به سرماخوردگی و مرگ در کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند را،
به کار می گیرند.



کاوش در مورد اینکه چگونه خدمات دیگری که ممکن است مربوط به گروه های آسیب پذیر باشند (به عنوان مثال خدمات
آتش نشانی که بررسی ایمنی خانه را انجام می دهند) باید مردم را به طرح های گرمایش زمستانی ارجاع دهند.



اطمینان از اینکه ماماها ،بازدید کنندگان بهداشت ،پزشکان بهداشت جامعه و پرستاران مدرسه ارائه مشاوره به پدر و مادرهای
دارای کودکان جوان یا معلول در مورد خطر قرار گرفتن در معرض درجه حرارت پایین داخلی و گرم کردن مناسب و مقرون
به صرفه خانه ها ،را انجام می دهند.



کار با تامین کنندگان مسکن برای تشویق سرپرستان به مراقبت از مستاجران آسیب پذیر در طول آب و هوای سرد ،و در
نظر گرفتن مقیاس هایی برای افزایش بهره وری انرژی مانند عایقکاری حرارتی ،بازتابنده های حرارت فویلی برای رادیاتورها
و عایقکاری رطوبتی



با توجه به تاثیر آب و هوای سرد بر افراد بی خانمان (محل اقامت غیر دائمی یا خوابیدن در خیابان ها) ،برنامه ریزی پیشرفته
با همکاری با سازمان های خدمت رسان به منظور مشخص کردن نقاطی که در آن پناهگاه های جایگزین شبانه یا روزانه یا
مسکن اضطراری قابل احداث است یا در صورت وجود افزایش ساعات دسترسی به آنها.



حمایت از کارکنان به منظور حفظ سالمت و آمادگی در طول زمستان ،به عنوان مثال برنامه های ایمن سازی کارکنان در
برابر آنفوالنزا

 -6-4-3درگیر کردن اجتماع
تعامل جامعه مهم است و ممکن است کمک های قابل توجهی در شناسایی و حمایت از افراد به ویژه آسیب پذیر یا حاشیه نشین ارائه
دهد .به عنوان مثال ،در زمان ممکن ارائه کمک های تکمیلی ،برای مراقبت از کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند.
این حمایت می تواند از بخش داوطلبانه و جامعه ،گروه های اعتقادی ،خانواده ها و دیگران به وجود بیاید .باید توجه داشت که:
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 .1بخش داوطلبانه و اجتماعی ( )VCSطیف گسترده ای از سازمان ها را پوشش می دهد ،از جمله سازمان هایی که تمرکز
بسیار تخصصی بر یک وضعیت یا نوع خاص ارائه دارند ،سازمان هایی که بر روی یک گروه یا جامعه مشتری خاص تمرکز
دارند ،ارائه دهندگان مبتنی بر خدمت ،سازمان های پاسخ اضطراری ،سازمان های کمپین ،گروه های نمایندگی ،و مراکز
اجتماعی.
 .2این طیف گسترده از حمایت گروه های مختلف ،باید در تمام سطوح برنامه ریزی و پاسخ در نظر گرفته شود ،و مهم است
که آنها در رده اضطراری (اولین فرصت ارسال) قرار گیرند ،به این دلیل که ساخت ارتباطات قابل اطمینان زمان بر می باشد.
 .3گروه های خدمات رسان داوطلبانه و اجتماعی که دارای تخصص در بهداشت و درمان و مراقبت های اجتماعی ،نقش حیاتی
دارند و بسیاری از آنها در حال حاضر به خوبی به سیستم بهداشت و درمان و مراقبت مرتبط شده اند .با این حال ،بخش
گسترده تر داوطلبی و اجتماعی (به عنوان مثال مراکز اجتماعی ،گروه های تفریحی ،گروه های اجتماعی ،شوراهای محله در
مناطق روستایی و انجمن های محله در مناطق شهری) نیز می تواند نقش مهمی داشته باشد ،به ویژه به عنوان مثال در
رسیدن به افراد آسیب پذیر که پیشتر از خدمات قانونی استفاده نمی کرده اند .بسیار کمتر احتمال دارد که این سازمان ها
با نهادهای قانونی یا ارائه دهندگان خدمت مرتبط باشند و ممکن است برای درک نقش خود و اینکه چرا برنامه ریزی و
پاسخ آب و هوای سرد به آن ها مربوط است ،به اطالعاتی نیاز داشته باشند.
 .4بخش داوطلبی و انجمن ها نیز می توانند به شکل گسترده تر به عنوان ارائه دهنده منابع درگیر شوند .این همکاری می
تواند به شکل تجهیزات (پتو ،کیسه خواب ،اجاق گاز) ،امکانات (محل اقامت اضطراری) و یا مردم (داوطلبان ،راهنماها) باشد.
 .5افراد مسن تر درون جوامع می توانند به شناسایی آسیب پذیرترین افراد کمک کنند و باید در برنامه ریزی برای آب و هوای
سرد نقش داشته باشند .ارتباط های قوی با انجمن های افراد مسن تر محلی ضروری است ،ارائه اطالعات به آنها برای کمک
به شناسایی و حمایت از کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند .سازمان های زیرساختی محلی و نهادهای چتری محلی
مسیر اولیه خوبی به بخش داوطلبانه و اجتماعی محلی هستند .آنها می توانند پیام ها را انتقال دهند؛ سازمان هایی را
شناسایی کنید که نماینده جوامع خاص و شرکای هماهنگ کننده نهادهای بخشی هستند.
 -7-4-3نظارت /ارزیابی
نظارت در زمان حال توسط مرکز سالمت عمومی انگلستان انجام خواهد شد و ارزیابی مداوم توسط همین مرکز و شرکای دیگر انجام
خواهد شد.
 -4خدمات هواشناسی در هوای سرد
اداره هواشناسی ،مرکز سرویس ملی آب و هوا در بریتانیا است .خدمات آب و هوایی عمومی آن ( )PWSپیش بینی هایی را برای مردم
فراهم می کند تا به آنها در تصمیم گیری آگاهانه در مورد فعالیت های روزمره خود کمک کند .خدمات ملی هشدار آب و هوای بحرانی
بخشی از این مجموعه است ،که توصیه های پیشرفته ی آب و هوا که می تواند ایمنی عمومی را تحت تاثیر قرار دهد ،ارائه می دهد.
جدول -2خدمات و اطالعیه های اداره هواشناسی
زمان بندی

نحوه ارائه

هدف

خدمت

هر روز

وب ،تلویزیون،
رادیو

قادر ساختن مردم بریتانیا به تصمیم گیری آگاهانه در
مورد فعالیت های روزمره خود

پیش بینی عمومی
آب و هوا

هر زمان که نیاز بود

ارائه هشدارهای آب و هوایی به:
ایمیل ،وب،
تلویزیون ،رادیو ،الف) مردم ،به منظور هشدار در برابر آب و هوای حدی و
اعالم سریع پیش بینی و اقداماتی که ممکن است آنها
رسانه های
مجبور به انجام آن باشند.
چاپی ،توییتر،
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خدمات ملی هشدار
آب و هوای بحرانی
()NSWWS

اس ام اس،
فیس بوک

هشدار صادر شده به محض
اینکه توافق شد که به حد
آستانه رسیده است و
زمانی که تغییر در سطح
هشدار بوجود بیاید.
صادر شده بین  1نوامبر و
 31مارس.

ایمیل ،توییتر،
وب سایت

دو بار در هفته ( 9صبح هر
دوشنبه و جمعه از 1
نوامبر تا  31مارس).

ایمیل

ب) مقامات مدیریت بحران مدنی و وزارت دفاع ملی تا
برنامه های خود را برای محافظت از مردم در برابر اثرات
پیش از یک رویداد ،و برای کمک به آنها در برابر هر
گونه اثرات پس از این رویداد به سرعت اجرا کنند.

برای ارائه هشدار زودهنگام از دمای پایین و یا سطوح
یخ گسترده /برف سنگین به سازمان های بهداشتی و
مراقبت های اجتماعی و حرفه ای ثبت نام شده در این
سرویس

هشدار آب و هوای
سرد

برای ارائه مشاوره برنامه ریزی در طول دوره زمستان
مربوط به درجه حرارت پایین و یا سطوح یخ گسترده /
برف سنگین به سازمان های بهداشتی و مراقبت های
اجتماعی و حرفه ای ثبت نام شده در این سرویس

مشاوره برنامه ریزی
آب و هوای سرد

 -1-4سرویس ملی هشدار شرایط آب و هوایی بحرانی
دفتر سرویس ملی هشدار شرایط بحرانی آب و هوا ( )NSWWSبه سازمان ها و مردم در مورد طیف وسیعی از رویدادهای آب و هوایی
با تاثیر شدید ،از جمله باران ،برف ،باد ،مه و یخ هشدار می دهد .این سرویس در سراسر انگلستان در طی سال کار می کند ،و قابل
دریافت از وب سایت دفتر هواشناسی است.
هشدار زمانی صادر خواهد شد که پیش بینی می شود برف و یخ باعث تاثیر گذاری در تعدادی از بخش ها از جمله سالمت شود .این
هشدار بر اساس ترکیبی از تاثیر آب و هوا و احتمال اتفاق افتادن پیش بینی آب و هوا صادر می شود .هشدار  NSWWSرا می توان تا
 5روز پیش از رویداد مورد انتظار صادر کرد.
سطح هشدار
هشدارها بر پایه ترکیبی از احتمال وقوع و تاثیر وقوع هستند:


احتمال وقوع :چقدر احتمال وقوع پدیده وجود دارد



تاثیر وقوع پدیده :تاثیر بالقوه ای که شرایط مورد انتظار ممکن است داشته باشد

رنگ هشدارها (ماتریس تاثیر)
هشدارها بسته به ترکیبی از احتمال اتفاق پدیده و تاثیر وقوع ،در رنگ های قرمز ،نارنجی ،زرد و سبز دسته بندی می شوند.
نمونه ای از ماتریس مورد استفاده برای تصمیم گیری رنگ هشدار در زیر نشان داده شده است .به عنوان مثال ،رویدادی با تاثیر باال و
احتمال وقوع متوسط منجر به هشدار نارنجی خواهد شد.

شکل -1رنگ بندی هشدارها بر اساس احتمال وقوع و تاثیر وقوع
17

جدول -3دفتر خدمات ملی هشدار شدید آب و هوا :جدول تاثیر برف و یخ
مقدار تاثیر
کم

زیاد

متوسط

برف عمیق به طور
گسترده در بسیاری از
جاده ها باریده و
بسیاری از آنها بسته یا
غیر قابل عبور شده اند.
جاده ها به احتمال زیاد
با خطر باالی زنجیره
ای شدن ترافیک ،غیر
قابل عبور می شوند.
اختالل قابل توجه در
حمل و نقل جاده ای،
ریلی و هوایی.
خطر برای امنیت
شخصی.
انتظار اختالل قابل
توجه در زندگی عادی
روزمره در نتیجه
مشکالت حمل و نقل،
تعطیلی مدرسه و غیره.
اجتناب از انجام
سفرهای غیر ضروری.

برف گسترده به همراه
چند مورد بسته شدن
جاده ها ،سایر راه ها
تنها با احتیاط قابل
عبور و مرور هستند.
آمادگی برای برخی از
اختالل ها در جاده ها،
راه آهن و حمل و نقل
هوایی و به احتمال
زیاد شرایط رانندگی
دشوار و زمان طوالنی
تر سفر

برف سطح گسترده
تری از جاده ها و پیاده
روها را پوشانده اما
مقادیر کمی برف سطح
شبکه های جاده ای به
جاده ها و پیاده رو ها
طور کلی باز می باشند.
را پوشانده و بنابراین
توجه تنها برای
برخی از سطوح جاده
سفرهای محلی مورد
ممکن است لغزنده
نیاز است .مشکالت
باشد.
بیشتر محدود به
ترافیک ممکن است به
مناطق همیشه مستعد
طور کلی کندتر از حد
است .مراقبت های
طبیعی حرکت کند.
بیشتر در هنگام راه
مراقبت های بیشتر در
رفتن ،دوچرخه سواری
هنگام راه رفتن،
یا رانندگی در مناطق
دوچرخه سواری یا
تحت تاثیر انجام شود.
رانندگی در مناطق
سفرها از طریق مناطق
تحت تاثیر انجام شود.
تحت تاثیر ممکن است
طوالنی تر از حد
معمول طول بکشد.

توصیه متناسب با برف

در نظر گرفتن'تاثیر باال'
توسط  NSWWSکافی
خواهد بود.

یخ سیاه گسترده،
برخی از جاده ها تنها
با احتیاط قابل عبور
هستند.
احتمال برخورد در
جاده ها و افزایش قابل
توجه لغزش ها و
سقوط ها.

پوشش های یخی
گسترده تر در جاده ها
و پیاده ها روهای
تعمیر نشده ،اما شبکه
های جاده ای به طور
کلی باز می باشند.
مراقبت های بیشتر در
هنگام راه رفتن،
دوچرخه سواری یا
رانندگی در مناطق
تحت تاثیر انجام شود.
سفرها از طریق مناطق
تحت تاثیر ممکن است
طوالنی تر از حد
معمول طول بکشد.

توصیه متناسب با یخ
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خیلی کم

تشکیل پوشش های
یخی نقطه ای در
برخی جاده ها و پیاده
روهای تعمیر نشده
امکان پذیر است.
مراقبت های بیشتر در
هنگام راه رفتن،
دوچرخه سواری یا
رانندگی در مناطق
تحت تاثیر انجام شود.

 NSWWSدمای سرد را به صراحت در نظر نمی گیرد ،اما می تواند اطالعاتی را در سطح جغرافیایی خاص تری در مورد پیش بینی
های برف یا یخ ارائه دهد که ممکن است برای برنامه ریزان عمومی و اضطراری مفید باشد.
 -2-4سرویس هشدار هوای سرد
یک سرویس هشدار آب و هوای سرد در سال  2011با همکاری  DHSCو اداره هواشناسی تأسیس شد .این سرویس از  1نوامبر تا 31
مارس در انگلستان فعالیت می کند .در طول این دوره ،اداره هواشناسی ممکن است آب و هوای سرد شدید را پیش بینی کند ،که
براساس پیش بینی های کارشناسان پیش بینی ،این شرایط به شکل میانگین دمای  2درجه سانتی گراد یا کمتر به مدت حداقل 48
ساعت ،و/یا سطوح برف و یخ تعریف می شود.
خدمات هشدار آب و هوای سرد شامل  5سطح اصلی (سطح  )4-0است که در جدول زیر و با جزئیات بیشتر شرح داده شده است.
جدول  -4سطوح هشدار هوای سرد
سطح صفر
سطح 1

برنامه ریزی در تمام طول سال
ساالنه
آمادگی زمستانه و برنامه عملیاتی
 1نوامبر تا  31مارس
پیش بینی شرایط آب و هوای حدی در زمستان– هشدار و آمادگی

سطح 2

میانگین دمای  2درجه سانتی گراد یا کمتر برای یک دوره حداقل  48ساعت و/یا پیش بینی یخ گسترده و
برف سنگین با احتمال وقوع ٪60
پاسخ به آب و هوای شدید زمستان – عمل شدید آب و هوا

سطح 3

شرایط حدی آب و هوای زمستان در حال وقوع است :میانگین دمای  2درجه سانتی گراد یا کمتر و/یا یخ
گسترده و برف سنگین
رویداد بزرگ – پاسخ اضطراری

سطح 4

دولت مرکزی هشدار سطح  4را در صورت تشدید یا طوالنی مدت بودن هوای سرد موثر بر بخش های غیر
از سالمت اعالم خواهد کرد.

هشدار های هوای سرد -تعاریف
هشدار هوای سرد
اگر احتمال وقوع میانگین درجه حرارت در حدود  2یا زیر  2درجه سلسیوس برای یک دوره  48ساعته در یک یا چند منطقه در 5
روز آینده ،باال باشد ( ٪60یا بیشتر) ،هشدار با عنوان دماهای 'سرد' صادر خواهد شد .سطح  2زمانی صادر خواهد شد که این شرایط
پیش بینی می شود و سطح  3زمانی که این پیش بینی ها در حال رخ دادن است.
هشدار برای برف و یخ زمانی صادر خواهد شد که احتمال باالیی ( ٪60یا بیشتر) وجود داشته باشد که برف یا یخ گسترده ای وجود
داشته باشد که در پنج روز آینده یک یا چند منطقه را تحت تأثیر قرار دهد ،سطح  2زمانی صادر خواهد شد که این آب و هوا با
قطعیت بیشتری پیش بینی می شود و سطح  3زمانی که بارش برف و پوشش یخ در حال رخ دادن است .همچنین احتمال صدور
هشدار  NSWWSبسیار زیاد است (بخش  1-4را ببینید).
برف سنگین :برفی که انتظار می رود حداقل  2ساعت ببارد .وسعت جغرافیایی در نظر گرفته نمی شود ،و گاهی اوقات این رویداد را
می توان کامال منطقه ای کرد ،اما اداره هواشناسی همیشه سعی خواهد کرد نشان دهد که در هنگام هشدار کدام منطقه تحت تاثیر
قرار خواهد گرفت.
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یخ گسترده :یخ زمانی تشکیل می شود که باران بر روی سطوح با دمای صفر درجه سلسیوس یا زیر صفر می بارد; یا دمای سطوح
مرطوب کنونی به دمای صفر یا زیر صفر درجه سلسیوس برود .در این شرایط یخ معموالً شفاف است و تشخیص تمایز آن از یک
سطح مرطوب دشوار است .معموالً به شکل ورقه ای تشکیل می شود .هشدارها زمانی صادر می شود که انتظار می رود هر عمقی از
یخ بر فراز یک منطقه گسترده شده باشد .هشدارها همچنین پس از بارش برف هنگامی صادر خواهد شد که انتظار می رود برف فشرده
باعث خطر یخ زدگی شود.
اصطالح ' گسترده' نشان می دهد که سطوح یخی به طور گسترده ای بیش از منطقه ای که توسط اداره هواشناسی در هشدار تعریف
شده ،یافت خواهد شد.
اداره هواشناسی این هشدارها را به سطح شهرستان صادر می کند .بنابراین حتی اگر تنها یک شهرستان به احتمال زیاد تحت تاثیر
قرار گیرد ،هر یک از هشدارهای باال می تواند صادر شود.
پیوست  3پیام های اصلی را نشان می دهد که به عنوان هشدارهای رسمی مرکز سالمت عمومی در کنار پیش بینی های آب و هوایی
ملی و منطقه ای در سطوح مختلف هشدار آب و هوای سرد ارائه می شوند .ممکن است بعد از بحث با مجریان اخبار هواشناسی و
پیش بین ها ،مفاد آن تغییر کند یا پاالیش شود.
سطح صفر :برنامه ریزی در طول سال برای کاهش آسیب از آب و هوای سرد
این سطح تاکید می کند که برنامه ریزی در طول سال برای ساخت تاب آوری و کاهش تاثیر آب و هوای سرد مورد نیاز است .این
سطح از هشدار مربوط به آن دسته از اقدامات طوالنی مدت است که آسیب به سالمت در زمان وقوع شرایط آب و هوای سرد را کاهش
می دهد (به عنوان مثال مسکن و اقدامات بهره وری انرژی ،و رویکردهای پایدار بلند مدت برای تحت تاثیر قرار دادن تغییر رفتار در
تمامی متخصصان بهداشت و مراقبت های اجتماعی ،جوامع و افراد).
این اقدامات همچنین می تواند به دیگر مسائل مهم بهداشتی ،پایداری و نابرابری ها مانند پرداختن به فقر سوخت ،ایجاد تاب آوری
جامعه ،فراهم کردن فرصت های اشتغال ،کاهش انتشار کربن ،و بار هزینه ای خدمات بهداشتی و مراقبت های اجتماعی بپردازد.
سطح  :1آمادگی در برابر زمستان و اقدام
سطح  1در طول زمستان از  1نوامبر تا  31مارس در حال اجرا است و دماهای متوسط را پوشش می دهد که در آن بزرگترین حجم
کل مرگ و بیماری مازاد در زمستان رخ می دهد .این به این دلیل است که اثرات بهداشتی منفی آب و هوای سرد در دمای میانگین
نسبتاً متوسط (بسته به منطقه  4تا  8درجه سانتی گراد) شروع به رخ دادن می کند و به طور معمول روزهای بیشتری در این دماها
در هر زمستان وجود دارد.
اقدامات شرح داده شده در این سطح باید در طول زمستان برای حفاظت و بهبود سالمت انجام شود .آماده سازی نیز باید برای محافظت
از سالمت و اطمینان از تداوم خدمات در صورت سرماخوردگی شدید ،و برای قسمت هایی از برف سنگین و  /یا یخ گسترده ،در محل
انجام شود(نگاه کنید به ساخت بخش مورد .)3.2
سطح  :2هشدار و آمادگی
سطح  2زمانی فعال می شود که اداره هواشناسی شرایط آب و هوای شدید زمستان با احتمال رویداد  ،٪60در یک یا چند منطقه
جغرافیایی تعریف شده ،برای یک دوره حداقل  48ساعته پیش بینی کند .شرایط هوای شدید زمستانی به میانگین دمای  2درجه
سانتی گراد یا کمتر و/یا برف سنگین و یخ گسترده گفته می شود.
اگرچه معموالً روزهای کمتری در این دماهای پایین وجود دارد ،اما با افت دما ،خطر اثرات منفی سالمت افزایش می یابد .اقدام واکنشی
برای جلوگیری از آسیب به سالمت و مدیریت تداوم کسب و کار توسط خدمات هنگامی که ما یک شرایط هوایی خیلی سرد را برای
یک دوره طوالنی تجربه خواهیم کرد ،مهم تر خواهد بود .گذشته از هوای سرد ،برف و یخ با افزایش آسیب ها و اختالل شدید در
خدمات همراه است.
سطح  :3اقدامات شرایط آب و هوایی بسیار شدید
این سطح به محض اینکه آب و هوای توصیف شده در سطح  2اتفاق می افتد ،فعال می شود .این سطح نشان می دهد که آب و هوای
شدید زمستانی هم اکنون اتفاق افتاده و انتظار می رود تاثیری بر خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشد.
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سطح  :4اورژانس ملی
این سطح زمانی فعال می شود که آب و هوای سرد آنقدر شدید و/یا طوالنی مدت است که اثرات آن به خارج از سالمت و مراقبت های
اجتماعی گسترش می یابد ،و ممکن است به عنوان مثال شامل مشکالتی مانند تامین انرژی یا حمل و نقل ،کمبود آب ،و /یا جایی که
یکپارچگی سیستم های بهداشت و مراقبت های اجتماعی تهدید می شود ،بشود .در این سطح پاسخ چند بخش در سطوح ملی و
منطقه ای مورد نیاز خواهد بود.
تصمیم به رفتن به سطح  4در سطح ملی گرفته می شود و با توجه به ارزیابی متقابل دولت از شرایط آب و هوایی که توسط دبیرخانه
احتماالت مدنی (دفتر کابینه) هماهنگ شده است ،گرفته خواهد شد.
یک هشدار ساختگی برای نشان دادن اهداف در شکل  3ارائه شده است ،و شکل  4نشان می دهد که چگونه پیام های هشدار آب و
هوای سرد ممکن است توسط ایمیل در سراسر جامعه محلی و در سطح ملی به شکل مناسب انتشار یابند .انجمن های تاب آوری
محلی ،همکاران تاب آوری سالمت محلی ،و سازمان های بهداشت و مراقبت های اجتماعی می خواهند این را به شکل یک سیستم
آبشاری ویژه که برای منطقه محلی خودشان مناسب است  ،توسعه دهند.
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شکل -2نمونه ای از هشدار صادر شده
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شکل  -3فلوچارت نحوه انتشار پیام های هشدار آب و هوای سرد در جامعه محلی و در سطح ملی
 -5خالصه اقدامات و سطوح برنامه هوای سرد
موضوع هشدار آب و هوای سرد باید منجر به یک سری از اقدامات سازمان ها و متخصصین مختلف و همچنین عموم مردم شود.
جداول پیش رو خالصه اقداماتی است که باید توسط سازمان ها و گروه های مختلف که در بخش قبلی نام برده شدند ،به منظور پاسخ
به سطح هشدار انجام شود .آماده شدن برای ،و یا پاسخ به این شرایط ،یک قسمت واقعی از برنامه آب و هوای بسیار سرد است.
 -1-5استفاده از جداول
اقدامات مشخص شده در جداول واضح هستند .مناطق محلی باید این ها را به عنوان راهنما در هنگام تنظیم سلسله مراتب آمادگی
برنامه آب و هوای سرد محلی در نظر بگیرند .برنامه هوای سرد برای انگلستان یک چارچوب گسترده است و مناطق محلی نیاز به
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سازگار کردن اقدامات پیشنهادی با وضعیت محلی خود دارند و باید اطمینان حاصل شود که آنها بهترین آمادگی را برای ترتیبات
گسترده تر محلی دارند.
جداول تاکید بر اهمیت کار مشترک در سراسر سازمان ها از جمله بخش داوطلبانه و اجتماعی ،و برجسته کردن یکی از اهداف این
طرح دارند ،که باید اطمینان حاصل شود که پاسخ و عکس العمل یکپارچه به آب و هوای سرد در سراسر بخش ها وجود دارد .مناطق
محلی باید اقداماتی که در جداول نشان داده شده را در نظر بگیرند و باید به طور مشترک در سراسر سازمان ها و بخش ها انجام شود.
از سازمان های محلی خواسته می شود که جداول اقدام را در نظر بگیرند و اقدامات پیشنهادی را به روش هایی که بیشتر برای آن ها
مناسب است ،از نو طرح ریزی کنند .سرویس ملی سالمت ،مقامات محلی ،شرکای تاب آوری سالمت محلی و انجمن های تاب آوری
محلی باید مطمئن شوند که طرح های پاسخ آب و هوای سرد برای زمستان آینده به عنوان بخشی از برنامه های آمادگی و پاسخ
گسترده تر به رویدادهای شدید آب و هوایی در محل قرار دارد .بخش  7گام های بعدی که بیمه خدمات درمانی و مقامات محلی باید
برای اطمینان از اینکه هشدار آب و هوای سرد در حال انتشار و عمل در سطح محلی انجام دهند را مشخص می کند.
همچنین بهتر است تصریح شود:
 .1اقدامات برای هر سطح هشدار نباید به وضعیت 'همه یا هیچ' در نظر گرفته شوند .انتظار می رود کارکنان و سازمان ها برنامه
های اقدامی را توسعه دهند که استفاده از آنها به عنوان یک قالب گسترده برای آنها منطقی شود .انتظار می رود کارکنان،
قضاوت حرفه ای را در یک محیط بالینی با یک بیمار یا مشتری انجام دهند و به نیازهای آن بیمار پاسخ مناسبی دهند.
 .2از کارکنان درخواست می شود که از اثرات آب و هوای سرد بر سالمت بسیار آگاه باشند و هنگامی که متوجه شدند یک
کاربر خدمات در معرض خطر مثالً یک خانه سرد می باشد ،برای اطمینان از ایمنی چه اقداماتی باید انجام دهند و
دستورالعمل های روشنی برای آنها وجود دارد تا به سازمان های مناسب که قادر به مشاوره در بهره وری انرژی ،گرمایش و
مزایای مالی است ارجاع شوند.
 .3یک رویکرد سیستم محور برای ارزیابی ماهیت مشکل و مشخص کردن آنها در سراسر سازمان ها به صورت منطقه ای مورد
نیاز است که بیشترین استفاده موثر و کارآمد را از منابع انجام دهد.
لطفا به واژه نامه مخفف ها مراجعه کنید و توجه داشته باشید که سرویس ملی سالمت و مرکز سالمت عمومی تشکیالت محلی برای
وابستگی ،ارتباطات ،هماهنگی و پاسخ در طول رویدادهای اضطراری را دارند و چگونگی کار نوبتی با ارائه دهندگان محلی بیمه خدمات
درمانی مراقبت های ویژه و مقامات محلی را می دانند.
سطح 4

سطح 3

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

پیش بینی وضعیت
اقدام در وضعیت
جوی نامناسب در
جوی نامناسب
زمستان – هشدار و
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا آمادگی
دمای میانگین 2
یخ گسترده و برف
درجه سلسیوس و/یا
سنگین
یخ گسترده و برف
سنگین پیش بینی
شده با احتمال باالی
 60درصد

آمادگی و اقدام در زمستان

ادامه برقراری ارتباط
پیام های بهداشت
عمومی

انتقال پیام های رسانه ای
بهداشت عمومی (به
خالصه اجرایی نگاه کنید).

دولت مرکزی در
صورت وجود هوای
سرد شدید یا

ادامه برقراری
ارتباط پیام های
بهداشت عمومی

سطح 2
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سطح 1

سطح صفر
برنامه ریزی ساالنه
کل سال

کار با سازمان های همکار
برای اطمینان از اینکه برنامه
ریزی آب و هوای سرد در

طوالنی مدت که
بخش هایی غیر از
سالمت را تحت
تأثیر قرار می دهد،
هشدار سطح  4را
اعالم خواهد کرد.
پاسخ به احتمال
زیاد شامل موارد
زیر است:
 بخش
های
دولتی
ملی
 دستگاه
های
اجرایی
 بخش
عمومی،
از جمله
بخش
بهداشت
و درمان
 بخش
داوطلبانه
و
اجتماعی
تمام مسئولیت
های سطح  3باید
در طول یک حادثه
سطح  4حفظ
شوند
اجرای ترتیبات
پاسخ اضطراری
ملی توسط دولت
مرکزی

هشدارها را به
کارکنان انتقال
دهید و مطمئن
شوید که برنامه
های زمستانی در
حال انجام است.
اطمینان حاصل
شود که شرکای
کلیدی در پاسخ به
هشدارها اقدام می
کنند.
حمایت از سازمان
های محلی
داوطلبانه و
اجتماعی برای به
راه انداختن طرح
های اضطراری
اجتماعی.
اطمینان حاصل
کنید که ترتیبات
تداوم با سازمان
های تامین کننده
کار می کنند.
کار با سازمان های
شریک (به عنوان
مثال حمل و نقل)
برای اطمینان از
جاده  /پیاده رو
ترتیبات gritting
در اثر اجازه می
دهد تا دسترسی به
خدمات بحرانی و
نقاط عابر پیاده.
کار با آژانس های
شریک (به عنوان
مثال حمل و نقل)
برای اطمینان از
آمادگی ماسه برای
جاده  /پیاده رو در
محل برای ایجاد
امکان دسترسی به

برنامه ریزی تاب آوری
بازبینی در برنامه هوای
هشدارها را به
زمستان گسترده تر ترسیم
کارکنان انتقال دهید سرد را در نظر بگیرید و
شده است.
و مطمئن شوید که اطمینان حاصل کنید که
تغییرات در سراسر سیستم کار با همکاران برای اطمینان
می توانند اقدامات
از اینکه یک رویکرد
مناسبی انجام دهند .درک می شوند .کار با
استراتژیک به کاهش مرگ
سازمان های همکار به
اطمینان از اینکه
های مازاد زمستانه و فقر
شرکا ،از جمله تمام منظور سازماندهی برنامه
سوخت در سراسر اقتصاد
های آب و هوای سرد
مدیران مراقبت،
بهداشت محلی و مراقبت های
خانه های مسکونی و متناسب با منطقه.
اجتماعی وجود دارد.
سالمندان از سیستم اطمینان از اینکه شرکای
کار با آژانس های همکار
هشدار آگاه هستند و کلیدی ،از جمله تمام
می توانند به توصیه مدیران مراقبت ،خانه های برای:
 توسعه درک
مسکونی و سالمندان از
دسترسی داشته
مشترک از مرگ
سیستم هشدار آگاه
باشند.
های مازاد زمستان
هستند و می توانند به
از سازمان های
و آنچه شرکا برای
توصیه دسترسی داشته
محلی داوطلبانه و
کاهش آنها می
اجتماعی برای فعال باشند.
توانند انجام دهند.
بررسی توزیع هشدار در
کردن طرح های
 شناسایی کسانی که
سراسر سیستم و اطمینان
اضطراری جامعه
بیشتر در معرض
از اینکه کارکنان از برنامه
حمایت کنید.
خطر از تغییرات
فعال کردن ترتیبات های زمستانی و مشاوره
فصلی هستند.
تداوم کسب و کار و آگاه هستند.
 بهبود تاب آوری
برنامه های اضطراری اطمینان حاصل شود که
زمستان در کسانی
سازمان های محلی و
در هنگام نیاز.
که در معرض خطر
حرفه ای در حال انجام
در نظر بگیرید که
هستند
اقدامات مناسب به شکل
چگونه به بهترین
 اطمینان از یک
هشدار آب و هوای سرد
وجه از ظرفیت در
برنامه محلی
مطابق با برنامه هوای سرد
دسترس استفاده
پیوسته برای
محلی و ملی هستند
کنید.
حمایت از بهبود
اطمینان حاصل شود که از
به عنوان مثال ،با
مسکن  ،گرمایش و
استفاده از تخت های سازمانها و کارمندان
عایقکاری  ،از جمله
خواسته می شود مشتریان
تهیه شده از طرف
جذب انرژی
آسیب پذیر را در آینده
انجمن ها برای
کارآمد ،راه حل
راهنمایی کنند (به عنوان
بیماران در معرض
های کاهش کربن
مثال برای اقدامات بهره
خطر که نیاز فوری
 دستیابی به کاهش
وری انرژی ،مزایای و یا
به تخت ندارند و
انتشار کربن و
مشاوره مرتبط).
ایجاد امکان
ارزیابی پیامدهای
دسترسی به مراقبت با ارائه دهندگان سرپناه
تغییرات آب و
اضطراری برای افراد بی
و درمان پله ای
هوایی
خانمان ارتباط برقرار شود
کار با آژانس های
تا برای برنامه های مربوط
شریک (به عنوان
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خدمات بحرانی و
محل های پیاده
روی

مثال حمل و نقل)
برای اطمینان از
آمادگی ماسه برای
جاده  /پیاده رو در
محل برای ایجاد
امکان دسترسی به
خدمات بحرانی و
محل های پیاده
روی

در نظر گرفتن اینکه چگونه
به شرایط آب و هوایی
سخت به توافق رسیده و از برنامه های زمستانی شما می
تواند به کاهش نابرابری های
ظرفیت الزم برای تهیه
بهداشتی ،هدف قرار دادن
وسایل اطمینان حاصل
گروه های پرخطر و رسیدگی
شود.
حمایت از انجمن ها برای به عوامل تعیین کننده
گسترده تر سالمت کمک
کمک به کسانی که در
کند.
معرض خطر هستند.
اطمینان حاصل شود که
حمایت از توسعه طرح
سازمان ها و کارکنان به
های اضطراری انجمن
مخاطبان آسیب پذیر آتی
تعیین اینکه کدامیک از
اعالن ها را ارسال می کنند
سازمان سالمت محلی،
(به عنوان مثال برای اقدامات
مراقبت های اجتماعی و
بهره وری انرژی ،مزایا و یا
سازمان های داوطلبانه و
مشاوره های مرتبط)
اجتماعی بیشتر در برابر
اثرات آب و هوای زمستانی کار با شرکا و کارکنان در
آسیب پذیر هستند .توافق آگاهی ،اطالع رسانی و
آموزش درباره کاهش خطر
درباره طرح های افزایش
(به عنوان مثال واکسیناسیون
تقاضا برای خدمات در
زمستان .حصول اطمینان آنفوالنزا برای کارکنان در
از اینکه مخاطبان اورژانسی سپتامبر  /اکتبر)
تعامل با سازمان های محلی
به روز هستند.
داوطلبانه و اجتماعی برای
برنامه ریزی و اجرای تمام
مراحل طرح.

شکل  -4مسئولین بهداشت و مراقبت های اجتماعی (تمام بخش ها) و مقامات محلی
سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

اقدام در وضعیت
جوی نامناسب
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا
یخ گسترده و برف
سنگین

پیش بینی وضعیت
جوی نامناسب در
زمستان – هشدار و
آمادگی
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا
یخ گسترده و برف
سنگین پیش بینی
شده با احتمال باالی
 60درصد

آمادگی و اقدام در زمستان برنامه ریزی ساالنه
کل سال

دولت مرکزی در
صورت وجود

انتقال هشدار به
کارکنان و اطمینان

انتقال هشدار به
کارکنان و اطمینان از
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اطمینان حاصل شود که
هشدار هوای سرد در حال

سطح صفر

اطمینان حاصل کنید که
شما با مرکز آمادگی

هوای سرد شدید
یا طوالنی مدت
که بخش هایی
غیر از سالمت را
تحت تأثیر قرار
می دهد ،هشدار
سطح  4را اعالم
خواهد کرد.
تمام مسئولیت
های سطح  3باید
در طول یک
حادثه سطح 4
حفظ شوند.
اجرای ترتیبات
پاسخ اضطراری
ملی توسط دولت
مرکزی.
ادامه پیاده سازی
سلسله مراتب
تداوم کسب و
کار.

انتقال به کارکنان مقتضی اضطراری ،تاب آوری و پاسخ
اینکه اقدامات محلی
از اینکه اقدامات
محلی و دیگر سلسله مراتب
است و اقدامات مناسب
مورد توافق برنامه
مورد توافق محلی
مورد توافق و قابل اجرا ،به استراتژیک در ارتباط
هوای سرد انجام می
صورت می گیرد، ،
خصوص برای محافظت از هستید.
به خصوص اقداماتی شود ،به خصوص
اطمینان حاصل کنید که
اقداماتی که مربوط به مشتریان آسیب پذیر در
که مربوط به
سازمان شما می تواند کسانی
حال انجام است.
محافظت از
محافظت از
مطمئن شوید که کارکنان را که آسیب پذیرترین افراد
بیماران/مشتریان
بیماران/مشتریان
در برابر آب و هوای سرد
تمام کسانی که در برابر
آسیب پذیر می
آسیب پذیر می
هستند شناسایی کند و
آب و هوای سرد آسیب
باشند.
باشند.
برنامه هایی را برای حمایت
ادامه اطمینان از انجام پذیر هستند را شناسایی
اجرای طرح های
از پیوستن به سازمان های
کرده اند و سلسله مراتب
محلی برای تماس با اقدامات محلی برای
الزم برای حمایت مناسب همکار ترسیم کند.
آسیب پذیران .بازدید آسیب پذیران مانند:
توافق ترتیبات به اشتراک
 ترتیب دادن از آنها در محل فراهم
روزانه  /تماس های
گذاری داده ها در اصول
است.
ارتباط ها/
تلفنی برای افراد
بازدیدهای اطمینان از اینکه کارکنان اداره کردن اطالعات.
پرخطر که به تنهایی
ارزیابی پیامدهای طوالنی
ارزیابی محل سکونت
روزانه
زندگی می کنند و
 اطمینان از مناسب را در هنگام بازدید مدت تغییرات آب و هوایی؛
هیچ تماسی منظمی
از مشتریان ،به عنوان مثال کاهش در انتشار کربن; و
اینکه
با کسی ندارند.
پایداری برای تداوم طوالنی
دمای اتاق؛ داروها و مواد
کارکنان
اطمینان حاصل شود
مدت کسب و کار.
غذایی انجام می دهند.
ارزیابی
که مراقبان در حال
در نظر بگیرید که چگونه به
بیمارستان ها و مراکز
محل
دریافت مشاوره و
بهترین وجه سازمان های
مراقبتی ،مسکونی و
سکونت
پشتیبانی مناسب
داوطلبانه و بخش اجتماعی
نگهداری سالمندان:
مناسب را
هستند.
را درگیر کنیم و از توسعه و
اطمینان حاصل کنید که
در هنگام
اجرای طرح هایی
اتاق ها ،به ویژه اتاق های اجرای طرح های اضطراری
بازدید از
برای مقابله با
نشیمن و اتاق خواب گرم جامعه حمایت کنیم.
مشتریان،
افزایش تقاضا.
مطمئن شوید که کارکنان
نگه داشته می شوند و
به عنوان
پیاده سازی سلسله
تمام کسانی که در برابر آب
مثال دمای کارکنان در حال اقدام
مراتب تداوم کسب و
و هوای سرد آسیب پذیر
اتاق؛ داروها مناسب برای محافظت از
کار.
هستند را شناسایی کرده اند
ساکنان در برابر آب و
و مواد
و ترتیبات الزم برای حمایت
غذایی انجام هوای سرد هستند.
کار با سازمان های همکار و محافظت مناسب از آنها در
می دهند.
محل وجود دارد.
برای هماهنگ کردن
 اطمینان
کار با کارکنان در کاهش
حاصل شود برنامه های آب و هوای
که مراقبان سرد؛ اطمینان حاصل شود خطر آگاهی ،اطالعات و
که به اشتراک گذاری داده آموزش .کارکنان را تشویق
در حال
کنید که قبل از شروع
ها و سلسله مراتب ارجاع
دریافت
زمستان علیه آنفوالنزا
در محل هستند.
مشاوره و
واکسینه شوند.
ادامه کار با کارکنان در
پشتیبانی
اطمینان حاصل شود که
آگاهی از کاهش خطر،
مناسب
اطالعات و آموزش .تشویق طرح تداوم کسب و کار
هستند.
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بیمارستان ها و مراکز
مراقبتی ،مسکونی و
نگهداری سالمندان:
همچنان اطمینان
حاصل کنند که اتاق
ها ،به ویژه اتاق های
نشیمن و اتاق خواب
گرم نگه داشته می
شوند.
فعال کردن سلسله
مراتب تداوم کسب و
کار و برنامه های
اضطراری در زمان
مورد نیاز .فعال کردن
طرح های مقابله با
افزایش تقاضا برای
خدمات.

کارکنان به واکسینه شدن
در برابر آنفوالنزا ،اگر تا به
حال انجام نشده است.
کار با تیم های مسئول
محلی برای شناسایی نقاط
حادثه خیز در پیاده رو ها
و یا جاده ها ،توصیه در
اولویت بندی شن ریزی
برای جلوگیری از حوادث،
و اطمینان از دسترسی به
تاسیسات و دیگر خدمات
ضروری است.
اطمینان از اینکه کارکنان
از طرح تداوم کسب و کار
برای آب و هوای زمستان
آگاه هستند؛ برنامه ریزی
برای افزایش تقاضا در
زمستان.
اطمینان حاصل شود که
مراقبان در حال دریافت
مشاوره و پشتیبانی می
باشند.

شامل آب و هوای شدید
زمستان است .برنامه ریزی
برای مواجهه با افزایش تقاضا
برای خدمات در زمستان.
نیاز های مراقبت کنندگان و
حمایت آنها را در نظر داشته
باشید.
کار با ماموران بهداشت
محیط در شناسایی خطر
.HHSRS

شکل  -5سازمان های خدمت رسان  -بهداشت و درمان و مراقبت های اجتماعی (خدمات اجتماعی ،بیمارستان ها ،خانه های
مراقبتی ،زندان ها)
سطح 4

سطح 3

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

پیش بینی وضعیت
اقدام در وضعیت
جوی نامناسب در
جوی نامناسب
زمستان – هشدار و
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا آمادگی
دمای میانگین 2
یخ گسترده و برف
درجه سلسیوس و/یا
سنگین
یخ گسترده و برف
سنگین پیش بینی
شده با احتمال باالی
 60درصد

دولت مرکزی در
صورت وجود
هوای سرد شدید

به طور مناسب،
روزانه با کسانی که
در معرض خطر

سطح 2

در هنگام نیاز ،تماس
با کسانی که بیشتر
در معرض خطر و
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سطح 1

سطح صفر

آمادگی و اقدام در زمستان

برنامه ریزی ساالنه
کل سال

در داخل سازمان خود و با
شناسایی اشخاص در
معرض خطر در پرونده های سازمان های همکار کار کنید
تا اطمینان حاصل کنید که
خود و ایجاد تغییرات الزم

یا طوالنی مدت
که بخش هایی
غیر از سالمت را
تحت تأثیر قرار
می دهد ،هشدار
سطح  4را اعالم
خواهد کرد.
ادامه اقدامات
سطح  3مگر
اینکه توصیه ای
بر خالف آن شده
باشد.

در برنامه های مراقبت برای سیستم ها برای حمایت از
اجرای برنامه های
هستند (بازدید،
شناسایی و به اشتراک گذاری
گروه های پر خطر.
تماس تلفنی) تماس مراقبت قرار دارند.
اطالعات بین آژانس های
ادامه به بررسی دمای برای کسانی که ورودی
بگیرید.
های متعدد سازمانی دارند ،مرتبط با افرادی که ممکن
اتاق مشتری در
اطمینان حاصل
است در برابر آب و هوای
اطمینان حاصل کنید که
صورت بازدید برای
شود که کارکنان
سرد آسیب پذیر باشند ،ارتقا
اطمینان از گرم بودن کارگر کلیدی به وضوح
می توانند به
شناسایی شده و طرح های یافته اند.
مشتریان .اطمینان
مشتریان کمک
به طور سیستماتیک برای
مراقبتی اقداماتی را برای
حاصل شود که آنها
کنند و توصیه
کاهش خطر ناشی از آب و بهبود تاب آوری افراد آسیب
حداقل یک اتاق
بدهند.
پذیر در برابر سرماخوردگی
اقدامات دیگر مانند دارند که دارای درجه هوای سرد در نظر می
شدید کار کنید.
گیرد.
حرارت توصیه شده
سطح .2
در صورت بازدید دمای اتاق اطمینان حاصل شود که تمام
تداوم کسب و کار را برای اتاق می باشد.
کارکنان از طرح آب و هوای
مشتری را بررسی کنید.
اطمینان از اعالن
حفظ کنید.
سرد و خطرات آب و هوای
اطمینان حاصل شود که
فوری به خدمات
سرد برای سالمت آگاه شده
مناسب برای کسانی آنها حداقل یک اتاق دارند
اند و می دانند که چگونه
که دارای درجه حرارت
که در معرض خطر
عالئم و نشانه ها را مشخص
توصیه شده برای اتاق می
هستند (به عنوان
کنند.
باشد.
مثال در حضور در
به مشتریان اقداماتی را که از حضور در کلینیک و بازدید
مسکن سرد).
از خانه به عنوان فرصت هایی
می تواند آنها را از اثرات
ادامه به یادآوری
برای شناسایی افراد آسیب
مشتریان از اقداماتی سرماخوردگی شدید
محافظت یادآوری کنید; از پذیر و بحث در مورد آمادگی
که آنها می توانند
زمستانی استفاده کنید.
جمله لباس گرم ،غذا و
برای محافظت از
نوشیدنی گرم؛ فعالیت بدنی کار با افراد در معرض خطر،
خود از اثرات
خانواده ها و مراقبان آنها
سرماخوردگی شدید ،داشتن تا آنجا که در
برای اطمینان از اینکه آنها از
چارچوب برنامه مراقبت از
انجام دهند.
خود ،در توان آنها قرار دارد .خطرات آب و هوای سرد و
در نظر بگیرید که
مسکن سرد و چگونگی
چگونه شرایط آب و ادامه اطالع رسانی به
دسترسی به پشتیبانی آگاه
مشتریان/بیمارانی در
هوایی پیش بینی
معرض خطر درباره خدمات هستند؛ اطمینان حاصل شود
شده ممکن است بر
کار شما تاثیر بگذارد دیگر (به عنوان مثال طرح که ترتیبات روشنی برای
اعالن خدمات دیگر وجود
های عایق خانه؛ استحقاق
 و سلسله اقداماتدارد (به عنوان مثال طرح
استفاده از مزایا) هنگامی
مناسب را انجام
که در دسته بندی 'بالینی' های عایق خانه؛ استحقاق
دهید.
شناسایی شده اند; استفاده دسترسی به مزایا) هنگامی
مطمئن شوید که
که در دسته بندی "بالینی"
از جزوه "گرم نگه داشتن
شما و تیم هایتان
شناسایی شده است.
برای هجوم آسیب ها خوب ماندن" برای به روز
و بیماری های مربوط نگه داشتن اطالعات بیمار و کار با شرکا برای اطمینان از
اینکه بیماران /مشتریان
مشاوره.
به آب و هوا آماده
آسیب پذیر دسترسی به
استفاده از منابع در
شده اید.
منابع سوخت دارند .ارتباط به
دسترس شما برای باال
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بردن آگاهی از خطرات
بهداشتی مرتبط با آب و
هوای زمستان و مسکن
سرد (به عنوان مثال،
داروسازان نقش کلیدی در
یادآوری مردم به داشتن
داروی کافی و کمک به
مدیریت داروهای
پیشگیرانه).
مشتریان و همکاران را
تشویق کنید که در برابر
آنفوالنزا واکسینه شوند ،اگر
تا به حال انجام نشده است.

سامانه ثبت نام های خدمات
اولویت تامین کننده انرژی در
صورت نیاز.
اطمینان حاصل شود که
مشتریان و همکاران به
استفاده از آنفوالنزا و دیگر
برنامه های واکسیناسیون
آگاه هستند و از آن منتفع
شده اند.

شکل  -6کارکنان خط مقدم – بهداشت و درمان و مراقبت های اجتماعی ،بخش داوطلبانه و اجتماعی (از جمله خانه های مراقبت)

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

سطح صفر

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

اقدام در وضعیت
جوی نامناسب
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا
یخ گسترده و برف
سنگین

پیش بینی وضعیت
جوی نامناسب در
زمستان – هشدار و
آمادگی
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا
یخ گسترده و برف
سنگین پیش بینی
شده با احتمال باالی
 60درصد

آمادگی و اقدام در زمستان

برنامه ریزی ساالنه
کل سال

دولت مرکزی در
صورت وجود
هوای سرد شدید
یا طوالنی مدت
که بخش هایی
غیر از سالمت را
تحت تأثیر قرار
می دهد ،هشدار
سطح  4را اعالم
خواهد کرد.
ادامه اقدامات
سطح  3مگر
اینکه توصیه ای

از افزایش احتمالی
تقاضا در روزهای
پس از یک دوره
سرد آگاه باشید.
اطمینان حاصل
کنید که کارکنان از
خطرات آب و هوایی
سرد آگاه هستند و
قادر به توصیه
مناسب به بیماران
هستند.

استفاده از تماس
های بالینی برای
تقویت پیام های
بهداشت عمومی در
مورد آب و هوای
سرد و خانه های
سرد در سالمت.
هنگام اولویت بندی
بازدیدها ،آسیب
پذیری در برابر سرما
را عاملی در تصمیم
گیری در نظر
بگیرید.

از اقدامات برنامه ریزی
در زمان مقتضی ،آموزش
اضطراری مربوط به کاربری
کارکنان باید شامل یک
عمومی آگاه باشید.
بخش خاص در برنامه
هوای سرد و تاب آوری آب ترویج ایمن سازی آنفوالنزا به
کارکنان و بیماران.
و هوای سرد باشد ،که
مربوط و مناسب با شرایط اطمینان از اینکه پزشکان و
کارکنان از خدمات محلی
محلی است باشد.
برای بهبود گرمایش در خانه
در نظر بگیرید که چگونه
می توانید پیام های کلیدی آگاه هستند.
آموزش در مورد آب و هوای
بهداشت عمومی را در
فصلی و شناسایی افراد آسیب
عمل ،ترویج کنید .به
عنوان مثال از تماس های پذیر برای کمک به کارکنان
را در نظر بگیرید تا از اثرات
بالینی برای تقویت پیام
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آب و هوای سرد بر سالمت
های بهداشت عمومی در
آگاه تر باشند؛ آن دسته از
مورد آب و هوای سرد و
بیماران که به احتمال زیاد
خانه های سرد در مورد
آسیب پذیرترین افراد
سالمت استفاده کنید.
هستند; و چگونه پزشکان می
دریافت تزریق واکسن
توانند بیماران را به خدمات
آنفوالنزا برای کمک به
محافظت از شما و بیماران دیگر آگاه کنند را نیز در نظر
بگیرید.
شما
استفاده از ابزار برای کمک به
استفاده از سناریو آب و
شناسایی سیستماتیک افراد
هوای سرد به عنوان یک
جدول تمرینی برای ارزیابی آسیب پذیر را در نظر بگیرید.
سلسله مراتب تداوم کسب استفاده از رویکردهای فرصت
طلبانه در اطالع رسانی به
و کار خود را در نظر
بیماران متناسب به خدمات
بگیرید.
از سیستم هایی که بیماران دیگر .به عنوان مثال کلینیک
را به خدمات مناسب سایر های واکسیناسیون آنفوالنزا
می توانند فرصتی برای ترویج
سازمان ها ارجاع دهند،
پیام های اصلی بهداشت
آگاه باشید.
عمومی به افراد آسیب پذیر
در هنگام انجام بازدید از
باشد.
خانه ،از دمای اتاق در
خانوار آگاه باشید ،و در
صورت نیاز ،بدانید که
چگونه در سطوحی که
مورد نیاز هستند ،توصیه
بدهید و در صورت لزوم ،به
به استفاده از خدمات دیگر
ارجاع دهید.
استفاده از جزوه "گرم نگه
داشتن ،خوب ماندن" به
منظور به روز نگه داشتن
اطالعات و مشاوره به
بیماران را در نظر داشته
باشید.

بر خالف آن شده
باشد.

شکل  -7پزشکان و کارکنان تمرینی

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

سطح صفر

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

اقدام در وضعیت
جوی نامناسب

پیش بینی وضعیت
جوی نامناسب در

آمادگی و اقدام در زمستان

برنامه ریزی ساالنه
کل سال
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زمستان – هشدار و
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا آمادگی
دمای میانگین 2
یخ گسترده و برف
درجه سلسیوس و/یا
سنگین
یخ گسترده و برف
سنگین پیش بینی
شده با احتمال باالی
 60درصد
دولت مرکزی در
صورت وجود
هوای سرد شدید
یا طوالنی مدت
که بخش هایی
غیر از سالمت را
تحت تأثیر قرار
می دهد ،هشدار
سطح  4را اعالم
خواهد کرد.
ادامه اقدامات
سطح  3مگر
اینکه توصیه ای
بر خالف آن شده
باشد.
اطمینان حاصل
کنید که
داوطلبان به طور
مناسب پشتیبانی
می شوند.

اجرای طرح
اضطراری اجتماعی.
با افراد آسیب پذیر
تماس بگیرید تا از
سالمت و صحت
آنها اطمینان حاصل
کنید و در صورت
نیاز به کمک از آنها
حمایت کنید.
اطمینان حاصل
کنید که داوطلبان
به طور مناسب
پشتیبانی می شوند.
اجرای طرح تداوم
کسب و کار.

تعامل با شرکای قانونی محلی
طرح اضطراری جامعه را
طرح اضطراری
برای به توافق رسیدن درباره
آزمایش کنید تا اطمینان
اجتماعی را فعال
حاصل شود که نقش ها و اینکه چگونه جوامع و بخش
کنید.
داوطلبانه می توانند به
طرح تداوم کسب و مسئولیت ها و اقدامات
هماهنگی سلسله مراتب تاب
روشن است.
کار را فعال کنید.
آوری جامعه محلی کمک
راه اندازی فهرستی از
همچنان به طور
کند.
داوطلبان عالقمند برای
فعال افراد آسیب
توسعه یک طرح اضطراری
حفظ امنیت جامعه در
پذیر شناخته شده
جامعه به منظور:
طول شرایط آب و هوایی
در معرض خطر را
 شناسایی و حمایت
درگیر کنید و به طور شدید و بررسی افراد آسیب
از همسایگان آسیب
پذیر و همسایگان.
منظم رفاه آنها را
پذیر در زمستان
پشتیبانی از ارائه مشاوره
بررسی کنید و در
 ارزیابی تاثیری که
صورت نیاز به کمک مناسب در مورد خطرات
آب و هوای شدید
از آنها حمایت کنید .بهداشتی آب و هوای
ممکن است در
سرد/مسکن سرد به
با پیش بینی آب و
تدارک و استفاده از
خصوص در افراد آسیب
هوا همراه باشید.
مکان های معمول
پذیر.
جامعه داشته باشد.
اطمینان حاصل شود که
 اطمینان حاصل
یک طرح تداوم کسب و
شود که در جامعه
کار برای آب و هوای شدید
محلی ،پیاده رو ها و
زمستان وجود دارد تا
معابر عمومی از برف
اطمینان حاصل شود که
و یخ پاک می شوند.
ارائه پشتیبانی می تواند
 توافق درباره
همچنان به افراد آسیب
پشتیبانی ،منابع و
پذیر ادامه داده شود.
آموزش به منظور به
فعاالنه افراد آسیب پذیر
حداکثر رساندن
شناخته شده در معرض
استفاده موثر از
خطر را درگیر کنید و به
داوطلبان
طور منظم رفاه آنها را
 پشتیبانی از
بررسی کنید و در صورت
استخدام داوطلبان
نیاز به کمک از آنها
حمایت کنید.
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توافق مکانیسم برای
توزیع مواد غذایی،
سوخت ،گرمایش
اضطراری ،بهداشت،
مراقبت های
اجتماعی و سایر
تدارکات برای افراد
آسیب پذیر
بررسی مسکن
اضطراری و تدارک
خوابگاه
توافق درباره کار با
گروه های اجتماعی
دیگر به منظور به
حداکثر رساندن
تماس با افراد آسیب
پذیر
شناسایی خدمات
در دسترس برای
افراد آسیب پذیر و
توافق درباره
ترتیبات اعالن با
ارائه دهندگان
خدمت

شکل  -8بخش داوطلبانه و اجتماعی

سطح 4

سطح 3

سطح 2

سطح 1

سطح صفر

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

اقدام در وضعیت
جوی نامناسب
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا
یخ گسترده و برف
سنگین

پیش بینی وضعیت
جوی نامناسب در
زمستان – هشدار و
آمادگی
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا
یخ گسترده و برف
سنگین پیش بینی
شده با احتمال باالی
 60درصد

آمادگی و اقدام در زمستان

برنامه ریزی ساالنه
کل سال

هشدار سطح 4
صادر شده در

به مانند تنظیمات
سطح 2

هشدار سطح 2
توسط اداره

آمادگی مسئولیت کلی
 PHEخواهد بود که با

دفتر کابینه ،رهبری
هماهنگی و کار در سراسر
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دولت را برای آماده شدن
هواشناسی به کاربران همکاری سازمان
سطح ملی به دلیل اداره هواشناسی به
برای آب و هوای زمستانی بر
هواشناسی ،سرویس ملی
پایش و پیش بینی ثبت نام شده در
ارزیابی متقابل
سامانه هشدار آب و سالمت انگلستان DHSC ،و عهده خواهد گرفت .بخش
دولت از شرایط آب دما در هر منطقه
نهادهای محلی خواهد بود .های جداگانه دولتی با
ادامه خواهد داد ،از هوا سرد ارسال
و هوایی ،صادر
شرکای خود برای آماده
 PHEو سرویس ملی
خواهد شد (شکل
جمله مدت زمان
خواهد شد و
سازی در برابر زمستان کار
سالمت انگلستان توصیه
احتمالی دوره آب و .)3
توسط دبیرخانه
خواهند کرد.
هایی را از طریق ،NHS
بخش های دولت
هوای شدید
احتماالت مدنی
اجرای ملی گزارش برنامه
 ،DHSCو وب سایت
مرکزی پس از آن
زمستانی ،دمای
( )CCSمستقر در
ملی سازگاری ادامه خواهد
هواشناسی در دسترس
دفتر کابینه هدایت احتمالی مورد انتظار باید اطالعات را از
عموم و متخصصان قرار می یافت ،که بهبود حفاظت از
طریق شبکه های
و احتمال اینکه
خواهد شد.
حوادث شدید آب و هوایی
ذینفع خود و سیستم دهند.
مناطق دیگر به
پاسخ به احتمال
انجام شود.
سرویس ملی سالمت
های ارتباطی خط
آستانه سطح 3
زیاد شامل موارد
انگلستان اطمینان حاصل  PHE ،DHSCو سرویس ملی
مقدم انتقال دهند.
برسند.
زیرند:
سالمت انگلستان به دنبال
خواهد کرد که راهنمایی
گروه بهداشت و
سرویس ملی
 بخش
درمان و مراقبت های ملی به خدمات محلی می بهبود نظارت و تجزیه و
سالمت انگلستان
های
تحلیل بیماری ها و مرگ و
رسد ،و آسیب پذیرترین
اجتماعی اطمینان
کمک های متقابل
دولتی
میر های مربوط به زمستان و
سازمان ها در برابر آب و
را هنگامی که توسط حاصل خواهد کرد
ملی
که دیگر بخش های هوای سرد را شناسایی می ارزیابی برنامه هوای سرد
 دستگاه خدمات محلی
خواهند بود.
درخواست می شود ،دولتی ،به ویژه وزارت کند.
های
 PHEو سرویس ملی سالمت
سرویس ملی سالمت
مسکن ،گروه های
جمع خواهد کرد.
اجرایی
انگلستان مشاوره عمومی به
انگلستان به برگزاری
اجتماعی و دولت
سرویس سالمت
 بخش
مردم و متخصصین می دهند
عمومی به نظارت بر محلی قرمز ،از تغییر خدمات بهداشتی ادامه
دولتی،
و همکاری نزدیک با بیمه
خواهد داد تا اقدامات
در سطح هشدار و
از جمله داده های
خدمات درمانی ،دیگر بخش
مناسبی را برای آماده
تفهیم وزیران به
سیندرومیک،
بخش
های دولتی و دیگر سازمان
شدن برای آب و هوای
بهداشت آنفلوانزا ،نوروویروس شکل مناسب آگاه
های ملی که برای گرمایش
سرد فراهم آورد.
و درمان و نظارت بر مرگ و هستند.
زمستان تولید توصیه می
مرکز سالمت عمومی هشدار آب و هوای سرد
میر ادامه خواهد
 بخش
توصیه هایی را برای توسط سازمان هواشناسی کنند دارند و برای اطمینان
داوطلبانه داد.
از حداکثر دسترسی از آنها
به لیست مورد توافقی از
عموم و متخصصان
و
سازمان ها که در شکل  4پشتیبانی می کنند.
در مناطق آسیب
اجتماعی
نشان داده شده ارسال می
دیده که از طریق
اجرای سلسله
انتخاب یکی از کانال شود PHE .و سرویس ملی
مراتب پاسخ
سالمت انگلستان هشدار به
های بیمه خدمات
اضطراری ملی
واحدهای زیردست در
درمانی ،مرکز ملی
توسط دولت
سازمان های خود را انتقال
سالمت انگلستان،
مرکزی.
) ،DHSC (GovNetمی دهند.
 DHSCبا دفتر کابینه و
و وب سایت های
دیگر بخش های دولتی
هواشناسی در
ارتباط خواهد داشت تا
دسترس هستند،
اطمینان حاصل شود که
تولید می کند.
پاسخ های مورد توافق در
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مرکز ملی سالمت
انگلستان به برگزاری
خدمات بهداشتی
ادامه خواهد داد تا
اقدامات مناسبی را
برای آماده شدن
برای آب و هوای
سرد مشخص کند.
مرکز سالمت عمومی
به نظارت بر داده
های سیندرومیک،
آنفلوانزا ،نوروویروس
و نظارت بر مرگ و
میر ادامه خواهد داد.

صورت نیاز انتقال داده می
شوند.
وزارت مسکن ،گروه های
اجتماعی و دولت محلی
اطالعات را با انجمن های
تاب آوری محلی به
اشتراک خواهد گذاشت.
سرویس سالمت عمومی به
طور پیوسته سیندرومیک،
آنفلوانزا ،نوروویروس و داده
های نظارت بر مرگ و میر
را زیر نظر خواهد داشت.

شکل  -9سطح ملی :سرویس ملی سالمت ،مرکز سالمت عمومی ،DHSC ،اداره هواشناسی و دیگر بخش های دولتی
سطح 4

سطح 3

رویداد مهم –
پاسخ اضطراری

پیش بینی وضعیت
اقدام در وضعیت
جوی نامناسب در
جوی نامناسب
زمستان – هشدار و
دمای میانگین 2
درجه سلسیوس و/یا آمادگی
دمای میانگین 2
یخ گسترده و برف
درجه سلسیوس و/یا
سنگین
یخ گسترده و برف
سنگین پیش بینی
شده با احتمال باالی
 60درصد

دولت مرکزی در
صورت وجود
هوای سرد شدید
یا طوالنی مدت
که بخش هایی
غیر از سالمت را
تحت تأثیر قرار
می دهد ،هشدار
سطح  4را اعالم
خواهد کرد.
پیام های کلیدی
هشدار بهداشت

با پیش بینی آب و
هوا همراه باشید.
گرم کردن خانه تا
حداقل  18درجه
سانتی گراد هنگامی
که لباس مناسب
پویشیده باشید
خطرات سالمتی
شما را به حداقل
می رساند .اگر
مجبور به بیرون
رفتن شدید ،لباس

سطح 2

سطح 1

سطح صفر

آمادگی و اقدام در زمستان

برنامه ریزی ساالنه
کل سال

یافتن اطالعات خوب در
ادامه دادن تماس
منظم با افراد آسیب مورد خطرات بهداشتی.
انتخاب های سرویس ملی
پذیر و همسایگانی
سالمت را در
که می دانید در
معرض خطر در آب و  .www.nhs.ukبررسی
کنید
هوای سرد قرار
اگر شما در حال دریافت
دارند -اطمینان
مراقبت های اجتماعی و یا
حاصل شود که آنها
خدمات بهداشتی هستید از
دسترسی به مواد
پزشک ،همکار کلیدی و یا
غذایی گرم و
مخاطبین دیگر خود در
نوشیدنی ها و
مورد سالم ماندن در
مدیریت برای گرم
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به دنبال مشاوره خوب در
مورد بهبود بهره وری انرژی از
خانه خود و گرم ماندن در
زمستان; انجام بهبود بهره
وری انرژی در خانه خود و یا
تشویق صاحبخانه خود به
انجام این کار.
اگر مستاجر هستید و سیستم
گرمایش شما معیوب است ،با
تهیه کننده مسکن/صاحبخانه
مسکن خود تماس بگیرید.

استحقاق ها و مزایای خود را
گرم بپوشید و کفش کردن خانه خود را به زمستان و خدمات موجود
عمومی و آب و
بررسی کنید؛ به دنبال
برای شما ،بپرسید.
اندازه کافی دارند.
هوا را در رسانه ها های غیر لغزشی
مشاوره حداکثرسازی درآمد
اطمینان حاصل کنید که
همراه بودن با پیش
(آجدار) بپوشید.
دنبال کنید.
اگر به تماس برای کمک و به منظور دریافت مزایا و
حتما حداقل به یک بینی آب و هوا و
خدمات دیگر باشید؛ اگر
یا مشاوره در طول آب و
نفر بگویید کجا می حصول اطمینان از
هوای سرد نیاز پیدا کردید ،کمبود سوخت و یا مشکالت
اینکه مواد غذایی و
روید و چه زمانی
پرداخت و یا استطاعت فراهم
یک لیست از شماره های
داروها را از پیش
برمی گردید .تلفن
کردن سوخت کافی را ندارید،
اضطراری دارید.
ذخیره کرده اید
همراه خود را (اگر
بررسی درجه حرارت اتاق  -به دنبال دریافت مشاوره از
یکی دارید) نزدیک (تحویل داشتن و یا
به خصوص آن اتاق که در تامین کننده سوخت خود و یا
درخواست از یک
خود و شارژ شده
دوست برای کمک) .آن افراد معلول و یا آسیب ارائه دهنده مشاوره محلی
نگه دارید.
باشید.
پذیر بیشتر وقت خود را
لباس گرم بپوشید ،در هنگام برنامه
غذای گرم بخورید و ریزی فعالیت خود در صرف می کنند (به جعبه  1از تامین کننده سوخت و آب
خود در مورد ثبت نام خدمات
توجه کنید).
طول روزهای بعد
مرتب نوشیدنی
اولویت دارشان برای مشتریان
اگر شما یا شخص دیگری
شرایط آب و هوا را
های گرم بخورید؛
به احتمال زیاد به یک اتاق آسیب پذیر ،اینکه چه چیزی
در نظر بگیرید.
فعال بدنی خود را
اجتناب از قرار دادن در طول دوره زمستان و یا را فراهم می کند و آیا شما
باال نگه دارید.
واجد شرایط هستید یا خیر،
در طول یک دوره سرد
خود در معرض
کسانی را که می
بپرسید.
محدود هستید ،مطمئن
شرایط سرد و یا
دانید در معرض
شوید که می توان آن را در بررسی کنید که گرمایش
خطر هستند بررسی سطوح یخی در
فضای باز اگر شما در درجه حرارت توصیه شده و شما به درستی کار می کند؛
کنید.
یا باالتر از آن نگه داشت و اطمینان حاصل کنید که شما
معرض خطر باالی
اگر نگران سالمت
دسترسی به منابع سوخت
شما به چه منابع حرارتی
بیماری های مربوط
خودتان یا دیگران
هستید ،به خدمات به سرماخوردگی و یا نیاز خواهد داشت تا آنجا را کافی برای دوره زمستان
امن و گرم نگه دارید  -در دارید به خصوص اگر شما از
افتادن هستید.
اضطراری اطالع
نفت LPG .و یا چوب به
صورت لزوم به دنبال
بحث با دوستان و
دهید.
عنوان سوخت استفاده می
مشاوره انرژی باشید.
همسایگان در مورد
اگر نیاز بود و شما
پاکسازی برف و یخ از با عایق کردن لوله های آب کنید .در صورت نیاز اقدامات
قادر بودید ،پیاده
گرمایشی جایگزین را در نظر
از آنها در برابر یخ زدگی
مقابل خانه و معابر
روهای پوشیده از
بگیرید.
محافظت کنید.
عمومی مجاور ،اگر
یخ یا برف را پاک
آیا تمام لوازم سوزاندن گاز،
مراقب همسایگان آسیب
شما شخصا قادر به
کنید.
سوخت جامد و نفت (به
پذیر باشید و به آنها برای
انجام این کار
عنوان مثال دیگ بخار،
آمادگی در برابر زمستان
نیستید.
کمک کنید (به عنوان مثال بخاری ،اجاق گاز) توسط یک
مهندس خبره دارای
با شماره تماس کلیدی
صالحیت سرویس شده است.
برای شرایط اضطراری).
دستگاه های خراب می توانند
اطمینان حاصل شود که
مونوکسید کربن را آزاد کنند
آنها دسترسی به مواد
غذایی گرم و نوشیدنی ها و  -گازی که می تواند کشنده
باشد .دودکش ها را به منظور
مدیریت برای گرم کردن
بررسی انسداد چک کنید و
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خانه خود را به اندازه کافی در صورت نیاز تمیز کنید.
یک آالرم مونوکسید کربن
دارند.
دیگر اقدامات پیشگیرانه ای قابل شنیدن نصب کنید
(متناسب با استاندارد
که می توانید انجام دهید
 .)50291ENدریافت واکسن
(به عنوان مثال داوطلب
شدن برای کمک به اجرای آنفوالنزا اگر شما در یک گروه
طرح اضطراری اجتماعی) را پر خطر هستند (سپتامبر /
اکتبر).
در نظر بگیرید.
شکل  -10افراد
جعبه  :1دماهای حداقل توصیه شده در زمستان و در منزل
گرم کردن خانه ها تا حداقل  18درجه سانتی گراد ( )65 Fدر زمستان ،با پوشیدن لباس های مناسب ،کاهش خطرات سالمتی را
برای یک فرد کم سن و سال به همراه دارد.
توصیه های روز:


آستانه  18درجه سانتی گراد ( )F65به خصوص برای افراد  65سال به باال و دارای شرایط پزشکی زمینه ای مهم است؛ نگه
داشتن دما کمی باالتر از این آستانه ممکن است برای سالمتی مفید باشد.



آستانه  18درجه سانتی گراد ( )F65نیز در مورد افراد سالم ( 1تا  64سال) اعمال می شود; اگر آنها لباس مناسب پوشیده
باشند و فعال باشند ،ممکن است گرم کردن خانه های خود حتی کمی کمتر از  18درجه سانتی گراد ( )F65برایشان کافی
باشد.

توصیه های شب:


حفظ آستانه  18درجه سانتی گراد ( )F65درطول شب برای محافظت از سالمت افراد باالی  65سال و بیشتر و یا افراد
دارای شرایط پزشکی زمینه ای مفید است; آنها باید همچنان به استفاده از مالفه کافی ،لباس و پتو حرارتی ،و یا کمک های
گرمایشی به شکل مناسب ،اقدام کنند.



در طول شب ،آستانه  18درجه سانتی گراد ( )F65ممکن است برای افراد سالم ( 1تا  )64کمتر مهم باشد ،اگر مالفه و لباس
کافی داشته باشند و از پتوهای حرارتی یا کمک های گرمایشی به اندازه مناسب استفاده کنند.

یک توصیه برای کاهش سندرم مرگ ناگهانی نوزاد ( )SIDSوجود دارد .توصیه این است که اتاق هایی که نوزادان در آن ها می خوابند
باید بین  16تا  20درجه سانتی گراد ( 61تا  )F68گرم شوند.

 -6رصد و نظارت
 -1-6رصد و نظارت در زمان حال
مرکز سالمت عمومی انگلستان با همکاری دیگر سازمان ها ،اطالعاتی را در مورد مرگ و میر بیش از حد و عوارض ناشی از آب و هوای
سرد ،ارائه می دهد .بخش عمده این اطالعات تا حد ممکن در زمان حال جمع آوری می شود تا سازمان ها را به یک منبع هوش در
مورد چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن سالمت توسط آب و هوای سرد تبدیل کرده و عملیات اضطراری بهداشت عمومی را هدایت کند.
اطالعات در مورد بیماری های مربوط به آب و هوای سرد و مرگ و میر شامل بولتن های نظارت هفتگی خواهند بود ،لینک هایی که
به صورت هفتگی در صفحه وب مرکز سالمت عمومی و در بخش پایش سالمت در زمستان ارسال می شوند .خالصه ای از یافته های
نظارت مناسب ،برای مخاطبان غیر فنی ارائه شده است؛ جزئیات بیشتر را می توان با کلیک کردن بر روی نام بولتن های مربوطه به
دست آورد:
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 .1نظارت سندرومیک :مرکز سالمت عمومی به طور معمول خروجی های زمان حال سیستم های نظارت سندرومیک از
جمله تماس با سرویس ملی سالمت  ،111پزشکان در ساعت های مشاوره و خارج از مشاوره ،و حضور در بخش اورژانس را
برای مشخص کردن تاثیر عفونت های فصلی و بیماری مربوط به آب و هوای سرد با استفاده از طیف وسیعی از شاخص های
سالمت سندرومیک ،پایش می کند .یک بولتن نظارتی سندرومیک هفتگی و گزارش خالصه در تمام طول سال تهیه می
شود.
 .2نظارت فصلی آنفلوانزا :مرکز سالمت عمومی به طور معمول داده های آنفلوانزا را از منابع مختلفی تجزیه ،تحلیل و تلفیق
می کند ،تا هفته ای یک بار در طول فصل زمستان یک گزارش ملی آنفوالنزا تولید کند.
 .3نظارت بر مرگ و میر :مرکز سالمت عمومی همچنان به انجام نظارت هفتگی برای تشخیص افزایش حاد مرگ و میر بیش
از انتظار برای یک زمان مشخص از سال مبادرت می ورزد .این کار از طریق مدل سازی آماری داده های ثبت شده مرگ
هفتگی که توسط دفتر آمار ملی ( )ONSانجام می شود و بر حسب گروه سنی و منطقه در دسترس است ،انجام می شود.
 .4نظارت نوروویروس :مرکز سالمت عمومی به نظارت بر گزارش های شیوع بیماری از بیمارستان ها و گزارش های
آزمایشگاهی از موارد نوروویروس در طول زمستان ادامه خواهد داد و بولتن نوروویروس هفتگی منتشر خواهد کرد.
 -2-6نظارت بر فعالیت سرویس ملی سالمت
گزارش های وضعیت زمستانی سرویس ملی سالمت در وب سایت این سرویس در دسترس خواهد بود و به صورت هفتگی منتشر
خواهد شد.
سرویس ملی سالمت انگلستان به نظارت و انتشار ماهانه گزارش های فعالیت  ، A&Eدر طول سال ادامه خواهد داد.
 -3-6چارچوب پیامدهای بهداشت عمومی
چارچوب نتایج بهداشت عمومی ،نتایج و شاخص های مورد نظر را تعیین می کند تا به ما کمک کند بفهمیم سالمت عمومی چقدر
خوب در حال بهبود و حفاظت است .مرکز سالمت عمومی داده ها را در یک سامانه آنالین منتشر می کند که به مقامات محلی اجازه
می دهد خود را با دیگر مقامات منطقه مقایسه کنند و خود را در برابر وضعیت میانگین انگلستان محک بزنند.
شاخص  PHOF EWDتوسط گروه سنی و جنسی در سطح اختیارات محلی تولید می شود که اجازه مقایسه بین مقامات محلی و
بررسی روندها در طول زمان را می دهد .این شاخص بر اساس برآوردهای  ONSاز مرگ و میرهای مازاد ساالنه که در نوامبر هر سال
منتشر می شود ،تعداد مرگ و میر زمستانی (مرگ و میر رخ داده در دسامبر تا مارس) را با میانگین مرگ و میر های غیر زمستانی
مقایسه می کند .این داده ها برای هدایت عملیات اضطراری بهداشت عمومی کافی نیست ،اما برای نظارت ،اقدام و پشتیبانی طوالنی
مدت مهم است.
 -4-6ارزیابی
 NHS ،DHSC ،PHEو  LGAدر کنار شرکای خود برنامه هوای سرد را به صورت ساالنه بررسی خواهند کرد .آنها این طرح را بررسی
می کنند تا اطمینان حاصل کنند که دربرگیرنده آخرین شواهد موجود می باشد و همچنان اهداف استراتژیک خود را برآورده می کند.
 -7گام های بعدی توصیه شده برای سرویس ملی سالمت و مقامات محلی
طرح آب و هوای سرد برای انگلستان یک سند خوب عملی است و اقدامات تعیین شده در آن واضح و روشن است .هر مقام محلی و
شرکای سرویس ملی سالمت باید اقدامات مطرح شده در این طرح را در نظر بگیرند؛ خود را با آن انطباق دهند و آنها را به عنوان یک
جزء از سلسله مراتب برنامه ریزی زمستان با وضعیت محلی موجود اصالح کنند .تیم های محلی از سرویس ملی سالمت و مرکز سالمت
عمومی حاضر هستند تا در صورت نیاز این سلسله مراتب را حمایت ،مشاوره و هماهنگ کنند .با توجه به راهنمایی و توصیه های
عملی خوب ساخته شده در برنامه هوای سرد انگلستان 5 ،پیام کلیدی برای تمام مناطق محلی وجود دارد ،به خصوص با توجه به
تغییرات ساختاری اخیر:
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 .1همه مقامات محلی ،ماموران سرویس ملی سالمت و سازمان های شریک آنها باید برنامه هوای سرد انگلستان در نظر بگیرند
و خود را با آن مطابقت دهند و اطمینان حاصل کنند که اقدامات پیشنهادی و خدمات هشدار آب و هوای سرد در سراسر
منطقه تحت نظر آنها تفهیم شده است .طرح آب و هوای سرد محلی و طرح های زمستانی باید با توجه به این طرح مورد
بررسی قرار گیرد.
 .2سرویس ملی سالمت و مسئولین محلی باید توزیع هشدارهای آب و هوای سرد را در سراسر سیستم های بهداشت محلی و
مراقبت های اجتماعی بررسی یا ممیزی کنند تا مطمئن شوند که هشدارها به محض صدور به کسانی که باید اقدامات
مناسبی انجام دهند ،می رسند .شکل  3نموداری مصور از توزیع آبشاری یک پیام هشدار آب و هوای سرد است .مناطق
محلی باید این ها را با موقعیت های خاص خود تطبیق دهند و اطمینان حاصل کنند که سیستم آبشاری به طور مناسب
کار می کند.
 .3سرویس ملی سالمت و مسئولین محلی باید مطمئن شوند که سازمان ها و ذینفعان کلیدی با توجه به پیام های هشدار آب
و هوای سرد اقدامات مناسبی انجام می دهند .اقدامات مشخص شده در بخش  6بر اساس بهترین شواهد و تجربه موجود
است .این برای مناطق محلی است که این راهنمایی را اصالح و تطبیق دهند و رویه های کارکنان و سازمان ها را به شیوه
ای روشن کنند که برای وضعیت محلی مناسب باشد .مثل همیشه ،متخصصینی از براورد خود در هر وضعیت خاص استفاده
می کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها در حال انجام بهترین کار خود برای بیمار یا مخاطبان خود هستند.
 .4بخش داوطلبی و اجتماعی می تواند به کاهش آسیب پذیری کمک کند و از برنامه ریزی و پاسخ به آب و هوای سرد به ویژه
از طریق شناسایی و درگیر کردن افراد آسیب پذیر حمایت کند .سرویس ملی سالمت و ماموران مقامات محلی و دستگاه
های خدمت رسان ،باید فرصت هایی را برای مشارکت نزدیک تر کار با این گروه ها مهیا کنند.
 .5کاهش بیماری بیش از حد زمستان و مرگ چیزی نیست که بتواند فقط در زمستان انجام شود .این کار نیاز به یک رویکرد
استراتژیک بلند مدت توسط هیئت های بهداشت و سالمت ،مدیران بهداشت عمومی و ماموران ارزیابی نیازها و سپس کمیته
ها و همکاران مسئول برنامه ریزی و اجرا دارد .اقدام برای کاهش آسیب های مربوط به سرما هم در داخل و هم در خارج از
خانه باید به عنوان یک برنامه اصلی توسط هیئت های بهداشت و سالمت در نظر گرفته شود و در ارزیابی مشترک نیازهای
استراتژیک و استراتژی مشترک سالمت و تندرستی گنجانده شده است.
پیوست  -1تاثیر آب و هوای سرد بر سالمت
تاثیر هوای سرد بر سالمت قابل پیش بینی و همچنین قابل پیشگیری است .اثرات مستقیم آب و هوای زمستان شامل افزایش بروز
موارد زیر است:


حمله قلبی



سکته مغزی



بیماری تنفسی



آنفلوانزا



سقوط و آسیب



سرمازدگی

اثرات غیر مستقیم سرماخوردگی شامل بیماری های سالمت روانی مانند افسردگی ،و مسمومیت با مونوکسید کربن ناشی از دیگ های
حرارتی خراب یا دارای تهویه ضعیف ،وسایل پخت و پز و وسایل گرمایشی است.
برای اهداف این طرح ،گروه های کلیدی که به طور خاص در شرایط آب و هوای سرد شدید در دسته "در معرض خطر" قرار داده
شده اند ،در شکل زیر خالصه می شوند.
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افراد مسن تر (به ویژه افراد بیش از  75سال ،در غیر این صورت ضعیف ،و یا از نظر اجتماعی منزوی)
افراد مبتال به شرایط مزمن پزشکی زمینه ای مانند بیماری های قلبی ،سکته مغزی یا  ،TIAآسم ،بیماری مزمن انسدادی ریوی یا
دیابت
افراد مبتال به فقدان سالمت روانی که توانایی فرد در مراقبت از خود را کاهش می دهد (از جمله زوال عقل)
زنان باردار (با توجه به تاثیر بالقوه سرماخوردگی بر جنین)
کودکان زیر  5سال
افرادی که مشکالت یادگیری دارند
افرادی که در معرض خطر افتادن مکرر قرار دارند
افرادی که خانه دار هستند یا در غیر این صورت تحرک کم دارند
افرادی که در شرایط محروم زندگی می کنند
افرادی که در خانه های با رطوبت باال زندگی می کنند
افرادی که در تامین سوخت مشکل دارند
افراد بی خانمان یا افرادی که در شرایط نامناسب می خوابند
دیگر افراد یا گروه های حاشیه نشین یا منزوی اجتماعی
شکل  -11گروه هایی که در معرض خطر بیشتری برای آسیب ناشی از آب و هوای سرد قرار دارند
پیوست  -2پیام های کلیدی سالمت عمومی
این ها پیام های اصلی هستند که باید به عنوان هشدارهای رسمی سالمت عمومی در کنار پیش بینی های آب و هوایی ملی و منطقه
ای پخش شوند .می توان با همکاری پخش کنندگان و مجریان اخبار آب و هوا این پیام ها را تغییر یا گسترش داد.
سطح  :1آمادگی زمستان و اقدام
این مرحله از اول نوامبر تا  31مارس در حال اجرا است و اقداماتی که باید برای حفاظت از سالمت در برابر آب و هوای سرد صورت
گیرد و آماده سازی هایی که باید برای اطمینان از تداوم خدمات در صورت بروز آب و هوای شدید زمستانی در منطقه باشد را نشان
می دهد .هیچ هشداری نیاز نیست ،مگر اینکه وضعیت به هشدار سطح  2تبدیل شود .پیام آب و هوای سرد ممکن است یک پیام به
شکل خطوط زیر باشد:


اگر وقوع دوره آب و هوای سرد شدید تشخیص داده شود ،ما سعی خواهیم کرد تا آنجا که ممکن است به شما هشدار بدهیم.
اما در این میان ،اگر شما می خواهید مشاوره در مورد حفاظت از سالمت خود را از سرما دریافت کنید به صفحات بهداشت
زمستان در سرویس ملی سالمت بروید ( .)www.nhs.ukاگر در مورد سالمت خود و یا آشنایان نگران هستید ،با شماره
سرویس ملی سالمت ( )111تماس بگیرید.

سطح  -2هشدار و آمادگی
اداره هواشناسی ،همراه با مرکز سالمت عمومی ،مسئول صدور هشدار آب و هوای سرد برای مناطق شناسایی شده هستند:


هوای سرد شدید می تواند خطرناک باشد ،به ویژه برای افراد بسیار جوان یا بسیار پیر یا کسانی که بیماری مزمن دارند.
مشاوره در مورد چگونگی کاهش خطر برای خودتان و یا آشنایانتان را می توانید از صفحات بهداشت زمستان در سرویس
ملی سالمت ( )www.nhs.ukو یا از مسئول محلی خود به دست آورید .اگر در مورد سالمت خود و یا آشنایان نگران
هستید ،با شماره سرویس ملی سالمت ( )111تماس بگیرید.

سطح  3و  -4اقدام/اورژانس در آب و هوای سرد شدید
اداره هواشناسی ،همراه با مرکز سالمت عمومی ،مسئول صدور هشدار آب و هوای بسیار سرد برای مناطق شناسایی شده هستند:


مطمئن شوید که گرم می مانید  .اگر به خارج از منزل می روید مطمئن شوید که لباس شما مناسب است .اگر در داخل
منزل هستید ،مطمئن شوید که گرمایش خود را تا دمای مناسب انجام می دهید؛ گرم کردن خانه تا حداقل  18درجه سانتی
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 اگر کسی.گراد در زمستان در حالی که لباس مناسب پوشیده اید شما را در معرض حداقل خطر برای سالمتی قرار می دهد
 مطمئن، یک فرد مسن که تنها زندگی می کند، به عنوان مثال،را می شناسید که ممکن است در معرض خطر خاص باشد
 اگر در مورد سالمت خود و یا آشنایان.شوید که آنها می دانند برای گرم ماندن و ذخیره مواد غذایی و داروها چه باید بکنند
.) تماس بگیرید111(  با شماره سرویس ملی سالمت،نگران هستید
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