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شما چطور می توانيد محيط اجتماعی را 
تاحدممکن “محفوظ از افتيدن” کنيد ؟

•  هر خطری را ديديد راپورت دهيد مثل ناصافی راه عابر پياده يا مواد 
غذايی که در مراکز خريد روی زمني ريخته شده.

هر وقت ممکن است از روی خط عابر پياده  در سرک عبور کنيد.  •
برای باال شدن و اال شدن از بَس و تِرن به خود مهلت دهيد.  •

 •  خريد خود را در اوقات “خلوت” اجنام دهيد. از ترولی 
خريدکردن استفاده کنيد.

آيا میدانستيد؟
افتيدن ِصرف يک حلظه اتفاق می افتد، ليکن ممکن است سال هائی را از دست بدهيد که بهتر است با  داشنت يک زندگی با 

فعاليت مناسب به خوشی بگذرانيد   

نکات اساسی که بايد خارج از منزل درخاطر داشته باشيدبه شرح زيرهستند.
شما اگر احساس عجله کنيد، حواس تان منحرف شود يا مترکز حواس نداشته باشيد چانس افتيدن شما بيشتر میشود. به   •

خود مهلت دادن و توجه کردن، راههای خوبی برای دوری از افتيدن می باشند.

متوجه حضور حيوانات، اطفال خرد، ساير عابرين پياده، دوندگان، بایسکل سواران و ديگران باشيد.  •
اگر عينک يا گوشکی داريد، عاقالنه است که در خارج از منزل از آنها استفاده کنيد.  •

اگر برای راه رفنت از وسيله کمکی استفاده می کنيد، آن وسيله بايد بنحو انفرادی تعبيه شده و مرتباً تعمير شود.  بخاطر   •
بياوريد که وقت بيرون رفنت آنها را با خود ببريد.

از چتر به عنوان چوب دستی استفاده نکنيد – چون آن برای اتکای شما به اندازه کافی محکم نيست.  •
پوشيدن بوت های بی خطر با پاشنه مقاوم به ُسريدن، به شما کمک می کند تا تعادل خود را حفظ کنيد.  •

همه اوقات يک آالرم شخصی همراه داشته باشيد.  •

DARIاز افتيدن در اماکن عمومی جلوگيری کنيد

 برای معلومات بيشتر
برای اجتناب از افتيدن، اين ويبسايت را ببينيد:   

کنيد تيلفون  صحت  ترويج  واحد  به  www.healthpromotion.com.au يا 

تيلفون: 561 059 1800

از افتيدن می توان ممانعت کرد 
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