
















Krem z filtrem UV zawsze nakładaj przed
wyjściem z domu
Pamiętaj o ponownym nakładaniu filtru
co 2 - 3 h
Stosuj filtry odpowiednie do typu Twojej
skóry
Pamiętaj o nakryciu na głowę i okularach
przeciwsłonecznych
Unikaj opalania w godzinach 1100 - 1500,
kiedy słońce jest najintensywniejsze
Pij dużo wody
Chroń znamiona skórne przed słońcem
np. używając kremów z ultra wysokim
filtrem (spf 50+)
Dostarcz organizmowi beta-karoten,
który poprawia odporność skóry na
promieniowanie
Szczególnie chroń dziecko przed
nadmiernym promieniowaniem słonecznym











Pływaj tylko w miejscach strzeżonych
Przestrzegaj regulaminu kąpieliska
Nie skacz do wody gdy jesteś rozgrzany
Nie skacz do wody w miejscach
nieoznaczonych
Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu
Nie pływaj podczas burzy, mgły, silnego
wiatru lub po zmroku
Po posiłku odczekaj 20 minut zanim
przystąpisz do kąpieli
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Sezon letni to zwiększone ryzyko na ukąszenie kleszcza. Kleszcze są niebezpieczne,
gdyż przenoszą choroby m. in.: boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu

Jeśli spędzasz czas aktywnie w plenerze pamiętaj o kilku zasadach:













stosuj odpowiedni ubiór gdy wybierasz się w plener, do lasu: jasna odzież, długi
rękaw, długie spodnie, pełne buty zakrywające całą stopę, kapelusz/czapka
używaj środków odstraszających insekty np. repelenty zawierające DEET
(N,N-dwuetylo-meta-toluamid)
pierz i susz ubrania w wysokiej temperaturze
dokładnie obejrzyj swoje ciało po powrocie do domu i sprawdź czy nigdzie nie masz
kleszcza
w przypadku, gdy ukąsił Cię kleszcz chwyć go ostrożnie pęsetą i wyciągnij zdecydowanym, szybkim ruchem
zdezynfekuj miejsce ukłucia
upewnij się, że usunąłeś kleszcza w całości, jeśli nie, udaj się do lekarza
nie smaruj miejsca z kleszczem tłuszczem, kremem ani nie polewaj
alkoholem
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Podczas upałów częściej dopadają nas zatrucia pokarmowe tj. bóle brzucha, wymioty,
biegunka. W wysokich temperaturach łatwiej namnażają się bakterie (Salmonella, gronkowiec, E. coli, jad kiełbasiany) w nieprawidłowo przechowywanej żywności, które mogą
stać się przyczyną zatrucia.
Uważaj na:
Lody i ciastka z kremem, które nie były dobrze schłodzone
Produkty rozmrożone i ponownie zamrożone (lody, warzywa, mięso)
Wyroby mięsne surowe (np. tatar) lub półsurowe (metka)
Potrawy niedopieczone i niedogotowane, które mogą być źródłem bakterii E. coli
Pamiętaj o:
myciu rąk przed przygotowywaniem/jedzeniem posiłków
myciu warzyw i owoców
niezamrażaniu ponownie produktów
sprawdzaniu terminów przydatności do spożycia produktów
chroń jedzenie przed owadami
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