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Mesures de prevenció davant Onada de Calor 

 

A casa, controleu la temperatura  

• Tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol 
directament durant les hores de sol. 

• Obriu les finestres de casa per refrescar-la durant la 
nit. 

• Estigueu-vos a les estances més fresques. 
• Utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos 

i refrescar l'ambient (ventiladors, aire condicionat, 
ventalls, entre altres). Si no teniu aire condicionat, 
mireu de passar les hores de més calor en llocs 
climatitzats (biblioteques, cinemes, etcètera). 

• Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d'aigua. 
 

Al carrer, eviteu el sol directe 

• Porteu una gorra o un barret. 
• Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada. 
• Procureu caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu 

en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. 
• Porteu aigua i beveu-ne sovint. 
• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba. 
• Vigileu en els trajectes en cotxe durant les hores de més sol i mai no hi deixeu infants, 

persones fràgils o mascotes amb les finestres tancades. 
 

Limiteu l'activitat física durant les hores de més calor 

• Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor. 
• Reduïu les activitats intenses. 

 

Hidrateu-vos freqüentment i vigileu l'alimentació  

Quan fa calor, el cos perd líquid en forma de suor; per això 
és important beure molta aigua, sobretot els infants i les 
persones grans. És recomanable avançar-se a la set en tot 
moment i proporcionar aigua a l'organisme abans que la 
demani. 

• Beveu aigua i sucs de fruita, fins i tot encara que no 
tingueu set. 

• No preneu begudes alcohòliques. 
• Eviteu els menjars molt calents i els que aporten 

moltes calories. 
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Al cotxe 

• Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de més 
calor; porteu sempre líquids per hidratar-vos. 

• No deixeu mai els nens ni les persones 
especialment vulnerables a l'interior del vehicle 
amb les finestres tancades. Tampoc podeu 
deixar dins el cotxe amb les finestres tancades 
els animals de companyia. 

• Quan feu un viatge llarg, atureu-vos 
periòdicament per descansar i refrescar-vos. 

• Feu una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en 
entrar i sortir del vehicle. 

 

Ajudeu els altres 

 

 Si trobeu alguna persona amb els efectes de la deshidratació 
o Aviseu urgentment els serveis mèdics o el 112. 
o Traslladeu-la a un indret més fresc. 
o Doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la, fins que arribin els professionals de la 

salut. 

 

Els nadons i infants petits, la gent gran i les persones amb malalties cròniques son 
prioritaris. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola: 

• Mireu de visitar-los al menys dos cops al dia. Manteniu-vos en contacte 
freqüent. 

• Ajudeu-los a seguir aquests consells. 
• Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la 

termoregulació i si s’ha d’ajustar o canviar. 
• No tapeu el cotxet o cadira de passeig dels infants quan s'exposa al sol. 

� Els perills de cobrir el cotxet del teu nadó 

És habitual veure pares i mares que 

cobreixen els cotxets del seus nadons amb 

algun teixit que els protegeixi del sol. No 

obstant això, aquest gest podria ser fatal 

pels infants, arribant fins i tot a posar la seva 

vida en risc. 

  

En un intent d’oferir una mica d’ombra al 

petit que l’aïlli de la calor, el que estem fent 

és propiciar que el cotxet s’escalfi en excés, 

convertint-se en una mena de sauna.   
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Amb l’acció de cobrir-lo dificultem l’entrada i la circulació de l’aire, al temps que 

impedim poder veure al nadó en cas que aquest mostri algun signe de malestar. 

Com reacciona un cotxet cobert a l’exposició del sol? 

En un experiment dut a terme per investigadors suecs, es va demostrar que la 

temperatura d’un cotxet o cadira de passeig cobert exposat al sol, augmentava de 

forma alarmant. 

Deixar-lo des de les 11:30h fins les 13:00h, en un dia calorós, va servir per 

comprovar que la temperatura passava dels 22ºC quan el cotxet estava sense una 

manta o mocador, als 34ºC passats 30 minuts després de tapar el cotxet. Al cap 

d’una hora, la temperatura havia pujat a la sufocant xifra de 37ºC. 

 

OPCIONAL 

Risc de síndrome de mort sobtada del lactant 

El risc de la Síndrome de mort sobtada del lactant s'incrementa dramàticament 

quan un nadó està exposat a la calor intensa, el que significa que, si bé molts 

pares creuen que estan refugiant als seus fills del sol, en realitat podrien estar 

exposant-lo a un major perill. 

En aquest sentit el científic Svante va explicar que "si la temperatura d’un nadó 

augmenta en excés, aquest pot interpretar que ha tornat a l'úter, de manera que 

es pot aturar la respiració”.  

La millor opció pels pares és abandonar la pràctica d'usar tovalloles o mantes 

primes com a coberta, i en el seu lloc col·locar el cotxet a l'ombra. 

Recomanacions 

Quan la temperatura d’un nadó augmenta, aquest és menys propens a comunicar 

el seu malestar. Pot estar irritable, o quedar-se dormit amb facilitat.  

Per això, el més recomanable és no exposar als nadons al sol durant les estones 

més caloroses del dia. És millor mantenir-los en algun lloc d'interior des de les 11h 

fins les 17h. 

Si sortir al carrer és indispensable, es pot fer utilitzant un para-sol que aturi 

l’efecte directe dels raigs. 

Sempre que es pugui mantingueu als nadons en estances amb portes o finestres 

obertes, que garanteixin l’entrada i circulació d’aire. 

 


