
 

ശീതതരംഗം ഉള്ളപ്പോൾ ചെപ്േണ്ടത ം 

ചെേര തോത്തത ം 
 
ചെപ്േണ്ടത് 
  
 ആവശ്യത്തിന്ശശ്ത്യകാലവസ്്്ത്ംകരുത്ുക. ഒന്നിൽഅധികം വസ്്്ത്ങ്ങളും 

ഉപയ ാഗ്പദമാണ്. 
 

 അടി ന്തിര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്ാധനങ്ങൾത്യ്യാറാക്കി വവക്കുക . 
ശശ്ത്യകാലത്് കഴി ുന്ന്ത് വീടിനുള്ളിൽത്വന്ന കഴി ുക, കാറ്റിന് 

വിധേയ മാകുന്നിടത്തായാൽ   ാ്ത്കുറ ്ക്കുക. 
 

 വരണ്ടത്ാ ിസ്ൂക്ഷിക്കുക. നനഞ്ഞാൽ, ശ്രീരത്തിവലചൂട്നഷ്ടവെടാത്ിരിക്കാൻ, 
വസ്്്ത്ങ്ങൾ ഉടൻത്വന്നമാറ്റുക. 

 
 സ്ാധരണകയ്യുറകൾക്കുപകരംകമ്പിളിവകാണ്ടുള്ളകയ്യുറകൾ (മിറ്റനസ്്്) 

ഉപയ ാഗിക്കുക. അവത്ണുെിൽനിന്ന്കൂടുത്ൽ ഊഷ്മളത് ും ്പത്ിയരാധവും 

നൽകും. 
 

 യറഡിയ ാ്ശ്വിക്കുക, ടിവികാണുക, കാലാവസ്ഥാ മുന്നറി ിെുകൾക്കാ ി 

പ്ത്ങ്ങൾ വാ ിക്കുക. 
 

 ചൂടുള്ളപാനീ ങ്ങൾപത്ിവാ ികുടിക്കുക. 
 

 ്പാ മാ വവര ുംകുട്ടികവള ുംപരിപാലിക്കുക. 
 

 ശപെിവലവവള്ളംഉറഞ്ഞുയപാകാൻ സ്ാധയത്ഉള്ളത്ിനാൽ ആവശ്യത്തിനു 

വവള്ളം സ്ംഭരിക്കുക. 
 

 ശ്ീത്ാധികയത്താലുണ്ടാകുന്നമരവിെ്, ശകവിരലുകൾ, കാൽവിരലുകൾ, 
വചവി ുവട മാംസ്ളമാ  കീഴ്ഭാഗം, മൂക്കിന്വറ അ്ഗം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 

വവളുത്തയത്ാ ഇളംനിറത്തിയലാ ഉള്ള നിറവയത്യാസ്ം എന്നീലക്ഷണങ്ങൾ 

ഉയണ്ടാ എന്നു ്ശ്ദ്ധിക്കുക. 



 

 ശ്ീത്ാധികയത്താൽ ശ്ാരീരികമാ  അസ്വസ്ഥത്കൾ ബാധിച്ചഭാഗങ്ങൾ 

ഇളംചൂടുള്ള വവള്ളംവകാണ്്ടത്ുടക്കുക (ശ്രീരത്തിന്സ്ഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന 

ചൂടാ ിരിക്കണം). 
 
 
 
ഹൈപ് ോചതർമിയഉള്ളപ്പോൾ 
 
 വയക്തിവ ചൂടുള്ളസ്ഥലത്ത്എത്തിച്ചഅ്വന്വറ / അവളുവട വസ്്്ത്ങ്ങൾ 

മാറ്റുക. 
 ചർമ്മത്തിൽനിന്നച്ർമ്മത്തിയലക്കുള്ളസ്മ്പർക്കം, ഉണങ്ങി കരിമ്പടങ്ങൾ, 
പുത്െുകൾ,  വസ്്്ത്ങ്ങൾ,  ത്ൂവാലകൾ, അവെങ്കിൽ ഷീറ്റുകൾ എന്നിവ 
ഉപയ ാഗിച്ചു വയക്തി ുവട ശ്രീരംചൂടാക്കുക. 

 ശ്രീരത്ാപനിലവർദ്ധിെിക്കാൻ സ്ഹാ ിക്കുന്നത്ിനച്ൂടുള്ള പാനീ ങ്ങൾ 

നൽകുക. മദയംനൽകരുത്്. 
 അവസ്ഥവഷളാ ാൽ ശവദയസ്ഹാ ം യത്ടുക. 
 
 
ചെേര തോത്തത് 
 
 മദയംകുടിക്കരുത്്. ഇത്്നിങ്ങളുവട ശ്രീരത്ാപനില കുറ ്ക്കുന്നു. 
 ശ്ീത്ാധികയത്താൽ ശ്ാരീരികമാ  അസ്വസ്ഥത്കൾ ബാധിച്ചഭാഗങ്ങൾ 

ത്ിരുമ്മാൻപാടിെ . ഇത്്കൂടുത്ൽ അസ്വസ്ഥത്കൾ ഉണ്ടാക്കും 
 വിറ ൽഅവഗണിക്കരുത്്. ശ്രീരത്തി നച്ൂട്കു റ ുന്നു എന്നത്ിനവ്റ 

ആദയവത്തഒരു ്പധാനസ്ൂചന ും വീടിനകധത്തക്കു  ധവഗത്തിൽ      

മടങ്ങാനുള്ള മുന്നറി ിെും ആണിത്.് 

 

 

 

 

 
 

 
കോർഷികപ്മഖലയിൽ ഹശതയത്തരംഗം / ഭൂമി മഞ്ഞ മൂടി 

കിടക്ക ന്ന അവസ്ഥകളിൽ ചെപ്േണ്ടത ം ചെേര തോത്തത ം 
 
ചെപ്േണ്ടത് 
 



 

 ത്ണുെ്മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശ്ത്തിൽനിന്ന് വിളകവള     

സ്ംരക്ഷിക്കുന്നത്ിനാ ി, ശവകുയന്നരങ്ങളിൽ യനരി ത്ും 

ഇട ്ക്കിവട ുള്ളത്ുമാ  ജലയസ്ചനം     / സ്്്പിംഗളർ ജലയസ്ചനംനൽകുക. 
 
 ്പാ ംകുറഞ്ഞഫലവൃക്ഷങ്ങവളചൂരൽ  / ശവയക്കാൽ / യപാളിത്തീൻ 

ഷീറ്റുകൾ / ചാക്്കഎന്നിവഉപയ ാഗിച്ച്മൂടുക. 
 
 സ്ുഷിരങ്ങളുള്ളയപാളിത്തീൻബാഗുകൾഉപയ ാഗിച്ചവാഴക്കുലകൾമൂടുക. 

 

 ഞാറ്റുകണ്ടങ്ങളിൽ : നഴ്സറിവബഡ്ഡുകൾ രാ്ത്ി ിൽ യപാളിത്തീൻഷീറ്്റ 

ഉപയ ാഗിച്ചമ്ൂടുക, രാവിവലനീക്കംവചയ്യുക. ശവകുയന്നരം നഴ്സറി വബഡ്ഡുകൾ 

നന ്ക്കുക ും രാവിവലവവള്ളംഒഴിക്കിക്കള ുക ുംവചയ്യുക. 
 
 കടുക്, രാജ്മ,   പ റുവർഗങ്ങൾ ത്ുടങ്ങി സ്ൂക്ഷ് മസ്ംയവദനശ്ക്തി ുള്ള 

വിളകവള മഞ്ഞിന്വറ ആ്കമണത്തിൽനിന്ന്സംരക്ഷിക്കുന്നത്ിന്, സ്ൾഫയൂറിക് 
ആസ്ിഡ് 0.1% (1000ലിറ്റർ വവള്ളത്തിൽ 1ലിറ്റർ എച്ച്2എസ്്ഒ4) അവെങ്കിൽ 
ത്ിയ ാറി  @ 500പിപിഎം (1000ലിറ്റർവവള്ളത്തിൽ500്ഗാംത്ിയ ാറി ) 

എന്നിവ യനർെിച്ചുത്ളിക്കുക. 
 
 ്പയദശ്ംശ്ീത്ത്രംഗത്തിന്സ്ാധയത്ഉള്ളത്ാവണങ്കിൽ വഷൽട്ടർ വബൽറ്റുകൾ 

വവച്ചുപിടിെിക്കുക ും ഇടവിളകൾനടുക ുംവചയ്യുക.    
 
 ശ്ീത്ത്രംഗംമൂലം അസ്ുഖംബാധിച്ച വചടി ുവടഭാഗങ്ങൾ വഫ്ബുവരി 

അവസ്ാനയമാ മാർച്ച്ആദയയമാ മുറിച്ചുമാറ്റുക.  വചമ്പുകലർന്ന 

കുമിൾനാശ്ിനികൾ ത്ളിക്കുക, ജലയസ്ചനത്തിവനാെം എൻപിവക 

്പയ ാഗിക്കുക. 
 

 
ചെേര തോത്തത് 
 
 ത്ണുത്തകാലാവസ്ഥ ിൽ മണ്ണിൽയപാഷകങ്ങൾ ്പയ ാഗിക്കരുത്്, യവരുകൾ 
ക്്ക്പവർത്തന യശ്ഷി കുറവാ ത്ിനാൽ അവ വലിവച്ചടുക്കാനാവിെ. 

 
 മണ്ണിവനഇളക്കരുത്്; അ ഞ്ഞ ഉപരിത്ലം ത്ാഴ്ന്നത്ലത്തിൽനിന്നുള്ള 

ത്ാപചാലകംകുറ ്ക്കുന്നു. 

 

 



 

 

മൃഗസംരക്ഷണം 
 
ചെപ്േണ്ടത് 
 
 ത്ണുെിൽനിന്ന്സംരക്ഷിക്കുന്നത്ിന്കന്നുകാലികവള 

രാ്ത്ി ിൽവഷഡിനുള്ളിൽ സ്ൂക്ഷിക്കുക,  
കിടക്കുവാൻഉണങ്ങി ്പത്ലംനൽകുക. 

 
 ത്ണുെിവനയനരിടാനും മൃഗങ്ങളുവടആയരാഗയം നിലനിർത്തുന്നത്ിനും 

ആഹാരത്തിവല യ്പാട്ടീനിന്വറ അളവുംധാത്ുക്കളുംവർദ്ധിെിക്കുക. 
 
 ശശ്ത്യകാലത്ത്മൃഗങ്ങൾക്്കഅവ ുവടഊർജ്ജംനിലനിർത്തുന്നത്ിനാ ി 

പത്ിവാ ി ധാത്ുമി്ശ്ിത്യത്താവടാെം ഉെ്, യഗാത്മ്പ്ധാനയങ്ങൾ, ശ്ർക്കര 
മുത്ലാ വ 10% -20% വവര ദിവയസ്ന ുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽഉൾവെടുത്തുക.    

 
 യകാഴിഫാമുകളിൽ :  യകാഴിവഷഡ്ഡുകളിൽ കൃ്ത്ിമ വവളിച്ചംനൽകി 

യകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്്ക  ചൂടുനൽകി സ്ംരക്ഷിക്കുക . 
 

 
ചെേര തോത്തത് 
 
 കന്നുകാലികവള ുംആടുകവള ും രാവിലവത്ത സ്മ ങ്ങളിൽ യമ ാൻ 

അനുവദിക്കരുത്്. 
  
 രാ്ത്ികാലങ്ങളിൽ കന്നുകാലികവള ും ആടുകവള ും ത്ുറസ്സാ സ്ഥലത്തു 

ത്ാമസ്ിെിക്കരുത്്. 
 
 
 


