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چه کار می توانید بکنید که محیط عمومی تا 
آجنا که ممکن است “ضد زمین خوردن” بشود؟

•  هر خطری را که می بینید گزارش بدهید، مثل پیاده روهای ناهموار 
یا خیس بودن  مراکز خرید در اثر ریزش مایعات.

•  تاجایی که ممکن است برای رفنت به آنطرف خیابان از خط کشی 
عابر پیاده استفاده کنید.

 •  برای سوار و پیاده شدن از قطار و اتوبوس هر چقدر 
الزم است وقت بگذارید.

 •  در مواقع “خلوت” خرید کنید. از چرخ 
دستی استفاده کنید.

آیا می دانستید؟
زمین خوردن فقط یک ثانیه طول می کشد ولی ممکن است سالهایی را از دست بدهید که می توانستید بجای آن 

از یک زندگی فعال لدت ببرید.  

چند نکته کلی که باید وقتی خارج از منزل هستید در خاطر داشته باشید عبارتند از:
اگر عجله داشته باشید، حواستان پرت باشد یا مترکز فکری نداشته باشید احتمال زمین خوردنتان بیشتر می شود. با حوصله   •

بودن و توجه کردن راههای خوبی برای جلوگیری از زمین خوردن است.

از وجود حیوانات، کودکان خردسال، سایر عابرین پیاده، دوندگان، دوچرخه سوارها و غیره آگاه باشید.  •
اگر عینک می زنید یا سمعک دارید، استفاده از آن در خارج از منزل کار عاقالنه ای است.  •

اگر از وسیله ای برای کمک به راه رفنت استفاده می کنید، باید مخصوصا برای شما تنظیم شده باشد و مرتباً تعمیر شود.   •
یادتان باشد که وقتی بیرون می روید آن را با خود ببرید.

از چتر بجای عصا استفاده نکنید – چتر آنقدر قوی نیست که وزن شما را نگه دارد.  •
پوشیدن کفشهای امن با کف ضد لغزش به شما کمک می کند تا تعادل خود را حفظ کنید.  •

یک زنگ خطر شخصی در جیب گذاشته و همیشه آن   • 
را همراه خود داشته باشید.

FARSIاز زمین خوردن در اماکن عمومی جلوگیری کنید

�برای گرفنت آگاهی بیشتر
 www.healthpromotion.com.au در باره طرز جلوگیری از زمین خوردن به وب سایت�

مراجعه کنید یا به واحد پیشبرد بهداشت تلفن کنید.

شماره تلفن: 561 059 1800 

افتادن قابل جلوگیری است
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