RECORDEU
• A casa, porteu sempre a sobre
el penjoll de Teleassistència
• No us el tragueu per dormir
ni per dutxar-vos, el penjoll
es pot mullar

901 110 901

Empresa prestadora del servei

CONSELLS
PER FER
FRONT
AL FRED

MENJAR CALENT I ANAR
AL METGE SI CAL
• Augmenteu les vostres defenses
amb una dieta variada i equilibrada
• Begueu líquids, infusions i brous
calents
• Tingueu sempre menjar en llauna
i aliments que no cal posar a la nevera
• Tingueu les medicines que necessiteu
per si no podeu sortir
• Aneu al metge si us trobeu malament
i no us automediqueu. Demaneu
informació sobre la vacuna antigripal
• Vigileu davant els problemes de
circulació sanguínia, el fred la dificulta
• Passegeu, encara que sigui a casa

• Tingueu a mà una llanterna,
les espelmes són un risc
• Un petit rajolí d’aigua a l’aixeta evita
la congelació de canonades
PASSEJAR ÉS NECESSARI, SEMPRE
AMB PRECAUCIÓ
• Sortiu entre les 12h i les 17h,
són les hores de més calor
• Intenteu no passejar mentre es fa
la digestió
• Utilitzeu capes de roba càlida, a més
de guants, bufanda i barret

Som a la vostra disposició les
24 hores del dia, 365 dies l’any
LLAR SEGURA, AMB CALOR
• Ventileu al migdia i tanqueu portes
i finestres per conservar la calor
• Allunyeu les estufes i brasers
de mobles, cortines o llits
• No eixugueu roba a prop d’estufes,
es pot provocar un incendi
• Reviseu l’estat de calderes, estufes
i brasers per prevenir intoxicacions

Premeu el botó vermell del penjoll
sempre que noteu algun d’aquests
símptomes:
• Mal de cap intens
• Pell freda i pàl·lida
• Feblesa i/o pols lent
• No sentiu cames o braços
• Tremolors, nàusees o vòmits
• Dificultat per parlar

