
Consells per
prevenir els
efectes de la
calor

Si tens animals de companyia

Evita treure el gos a passejar entre les 12 i les 16 h. 
El millor moment, en dies de molta calor, és a 
primera hora del matí o cap al vespre. 
Si no és possible, feu una volta breu
(just perquè faci les seves necessitats) 
i camineu per l'ombra.

No deixis mai el gos dins del cotxe a l'estiu, ni al No deixis mai el gos dins del cotxe a l'estiu, ni al 
sol, ni a l'ombra. Els vehicles aturats poden agafar 
una temperatura de 40 graus en pocs minuts i un 
gos tancat amb aquesta calor podria morir en 
menys de 20 minuts.

Procura que a casa els teus animals de companyia
tinguin sempre aigua neta i abundant. 

Deixa que busquin un lloc fresc a casa Deixa que busquin un lloc fresc a casa 
o per on corri l'aire. 

En cas d’emergència 
truca al 112



Evita realitzar activitats a l’exterior de 12 a 17 h
No facis exposicions llargues ni t’adormis al sol.

Si surts durant les hores de sol, no oblidis portar 
barret, ulleres de sol i ventall. Busca l’ombra i 
reposa amb freqüència.

Utilitza roba lleugera, de colors clars i si és possible
de cotó. Porta calçat còmode i transpirable.de cotó. Porta calçat còmode i transpirable.

Posa’t crema solar amb factor superior a 15.

Evita que la calor i el sol entrin 
a casa: durant el dia tanca les 
finestres i abaixa les persianes, 
cortines i tendals. Quan arribi 
la nit, obre les finestres i 
ventila la casa.

Estigues als espais més frescos de la casa.Estigues als espais més frescos de la casa.
Si utilitzes ventiladors elèctrics deixa entreoberta 
una finestra per renovar l’aire. Si tens aparell
d’aire condicionat, tanca portes i finestres per 
mantenir la temperatura. 

A les hores de més calor no utilitzis aparells que 
produexin escalfor (planxa, assecador, forn...) 
Evita fer esforços físics.Evita fer esforços físics.

                          Refresca’t de manera continuada. 

Beu aigua sovint i consumeix aliments amb 
alt contingut d’aigua (fruites i verdures).

      S’aconsella beure de bon matí 1 o 2 gots 
    d’aigua per facilitar la mobilitat intestinal. 

Evita les begudes alcohòliques i limita les que 
portin cafeïna o molta quantitat de sucre.

Prescindeix de menjars calents i amb moltes Prescindeix de menjars calents i amb moltes 
calories.

Prevenció al carrer

Prevenció en l’alimentació

Prevenció a la llar


