فھرست بازبينی لوازم اساسی برای جعبه کمکھای اوليه
جزوه راھنمای کمکھای اوليه


دستکشھای پالستيکی يکبار مصرف

دستمال ضد عفونیکننده


چسب زخم – انواع گوناگون


گاز يا تنزيب زخمبندی استريل – در ابعاد

گوناگون
نوار يا باند زخمبندی – در اندازهھای گوناگون

قرقرهی باند زخم – انواع مختلف


ھمه بايد يک جعبهی کمکھای اوليه يا
جعبهی کمکھای پزشکی را به عنوان
جزئی از لوازم اضطراری خود داشته
باشند.
جعبه کمکھا را میتوان از فروشگاهھای مختلف
خريداری کرد؛ يا میتوانيد خودتان آن را از اساس تھيه
کنيد.

سنجاق قفلی – اندازهھای گوناگون


اگر خودتان جعبهی کمکھای اوليه را فراھم میکنيد،
میتوانيد آن را مطابق آموزش و/يا نيازھای خودتان
بسازيد ،و در بيشتر موردھا از جعبهھايی که به شکل
آماده از فروشگاھھا میخرند ارزانتر تمام میشود.

قيچی


خواه جعبه کمکھای اوليه را از فروشگاه بخريد يا خود
آن را بسازيد ،الزم است که از آن نگھداری کنيد.

نوار چسب ضد آب

پماد و پد چشمی

موچين


تب سنج )دماسنج طبی(


گوش پاک کن پنبهای


به ياد داشته باشيد تا
 تاريخ مصرف داروھا و لوازم را بازبينی کنيد و
تاريخھای گذشته را تعويض کنيد

بسياری از مواد مانند پمادھا ،ک ِِرمھا و برخی از
باندھای بھداشتی دارای تاريخ مصرف ھستند

کارد )چاقوی ارتشی سويسی(

پتو


داروھای بدون نسخه :قرص مسکن ،داروھای ضد

اسيد ،پماد آنتی بيوتيک جلدی ،داروھای تسکين گزش
حشرات ،و مانند اينھا

دفتر و کاغذ ،قلم




موادی که مصرف میشوند را جايگزين کنيد

به ياد داشته باشيد ،شما ھمچنين بايد يک جعبهی
کمکھای اوليه در خودرو ،خودرو تفريحی ،قايق يا
کلبهی خود نيز داشته باشيد.

با شرکت در دورهھای آموزشی کمکھای اوليهی اضطراری که از سوی سازمانھای معتبری مانند سنت جان آمبوالنس،
صليب سرخ کانادا يا انجمن اليف سيوينگ برگزار میشوند ،آگاھی خود را در بارهی کمکھای اوليه افزايش دھيد.
راھنمايی مفيد :برای پيشگيری از آلودگی ،لوازم کمکھای اوليه را در پالستيکھای زيپ دار بزرگ ذخيره کنيد.
برای اطالعات بيشتر در بارهی آمادگی اضطراری ،از وبسايت ما ديدن
کنيد  ،www.burnaby.ca/getpreparedيا به ما ايميل کنيد
getprepared@burnaby.ca

City of Burnaby
Emergency Program Office
4949 Canada Way
Burnaby, BC V5G 1M2
ايميلgetprepared@burnaby.ca :
وبسايتwww.burnaby.ca/getprepared :
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