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چگونه می توانیم به داشتن هوای پاک تر کمک کنیم
فعالیتهایی که می توانیم برای کمک به داشتن هوای پاک انجام دهیم

استفاده از وسایل نقلیه عمومی
استفاده از حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری را جایگزین خودروی شخصی

.کنید

از روشن نگه داشتن بی دلیل خودرو پرهیز کنید.
.روشن نگه داشتن خودرو منبع بزرگ آلودگی هوا است. دقیقه ، خودرو را خاموش کنید1در صورت توقف یا پارک بیش از 

انتخاب خودرو با مصرف سوخت بهینه
.برای خرید خودرو یکی از انواع با تولید کمترین آلودگی را انتخاب کنید

تنظیم موتور خودروها
برابر خودروهای جدیدتر ،آلودگی را  20خودروهای قدیمی تر و بویژه خودروهایی که به درستی نگهداری نشده اند ، دست کم 

.منتشر می کنند
.تنظیم موتور و فشار باد تایرهای خودرو را فراموش نکنید
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استفاده از خودروی چند سرنشین
پیاده روی
دوچرخه سواری
دمای خانه و محیط کار را کاهش دهید

در تابستان هم از خنک کردن بیش از حد محیط. درجه سانتیگراد تنظیم کنید20در طول روز ، دمای سیستم گرمایشی را روی 
.افزایش مصرف انرژی موجب افزایش انتشار آالینده ها می شود. خودداری کنید

عایق بندی را فراموش نکنید.
.  تمامی شکافها به ویژه در اطراف درها و پنجره ها را عایق بندی کنید

از پنجره های دوجداره استفاده کنید
.با کمک به کاهش آلودگی از طریق کاهش مصرف انرژی به حفظ سالمت خانواده و جامعه کمک کنید

هدر ندادن آب گرم
با تعمیر این شیرها از اتالف انرژی و  . لیتر آب را هدر می دهد13000شیر آب گرم که نشتی دارد و چکه می کند ساالنه تا 

.هدررفت آب جلوگیری کنید
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کاهش مصرف انرژی برق

.قرار دهید( stand by)وسایل برقی از جمله چراغها و رایانه هایی که استفاده نمی شوند را خاموش کنید یا در حالت آماده به کار 
.این کار عالوه بر حفاظت از محیط زیست موجب کاهش هزینه ها نیز می شود

.وسایلی که دارای برچسب مصرف بهینه انرژی هستند را خریداری کنید

.با استفاده از المپهای فلورسنت و کم مصرف ، انرژی را ذخیره کنید

کاهش آالینده ها در خانه
بسیاری از مواد شیمیایی خانگی از جمله حشره کش ها ، رنگها و شوینده ها اثرات مخربی بر سالمتی دارند

ا می ذرات ریز گرد و غبار منتشر شده در خانه در ریه ها تجمع پیدا کرده و باعث افزایش حمالت آسم و کاهش مقاومت به عفونته
.شود

.از سوزاندن موادی ازقبیل پالستیک ، زباله ، برگهای خشک خودداری کنید

.ظروف پالستیکی ، شیشه ، فلزات و کاغذها را تفکیک و در زباله های مجزا قرار دهید
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درخت بکارید و از گیاهان آپارتمانی نگهداری کنید.
.گیاهان ، فیلترهای طبیعی هوا هستند که آالینده ها را خنثی کرده و گرد و غبار را کاهش می دهند

محصوالتی که دوستدار محیط زیست هستند ، بخرید.
.محصوالتی که بسته بندی کم و قابلیت بازیافت دارند ، خریداری کنید

تغذیه مناسب در شرایط آلودگی هوا
ن این موضوع به ویژه برای کودکان ، سالمندان و بیمارا. در شرایط آلودگی هوا باید در حد امکان از خروج از منزل خودداری کرد

.قلبی تنفسی اهمیت دارد
.مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان طبیعی می تواند در شرایط آلودگی هوا از واکنشهای التهابی در بدن جلوگیری کند

.تمیوه و سبزیجات تازه به دلیل داشتن آنتی اکسیدانهای قوی برای سالمتی و مبارزه با آلودگی هوا بسیار مناسب اس
.مصرف چای سبز ، انار، زردچوبه ، دارچین و فلفل توصیه می شود

.شیر و لبنیات پروبیوتیک و کم چرب مصرف کنید
.نوشیدن مایعات فراوان به ویژه آب در طی روزهای آلودگی هوا و مصرف سوپ در دفع آالینده ها از بدن بسیار موثر است
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