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Upały są wielkim obciążeniem dla organizmu ludzkiego, a szczególnie długie 

okresy upałów mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Badania 

pokazują, że podczas takich okresów upałów występuje szczególnie wysoka 

liczba przyjęć do szpitala, a nawet zwiększona liczba zgonów. Ze względu na 

zmiany klimatyczne w Niemczech spodziewane są w przyszłości dłuższe i 

bardziej intensywne fale upałów.

Długotrwałe okresy upałów stanowią zagrożenie dla zdrowia, szczegól-

nie dla osób starszych powyżej 65 roku życia, osób z ciężkimi, ostrymi lub 

przewlekłymi chorobami, np. przewlekłymi chorobami płuc, nerek, serca lub 

układu krążenia, a także w przypadku otyłości. Im dłużej utrzymują się fale 

upałów, tym bardziej prawdopodobne jest, że pojawią się problemy zdrowotne 

związane z upałem. Ale upał jest obciążeniem nie tylko dla wyżej wymienionych 

grup ryzyka. Upał może być również poważnym obciążeniem dla Ciebie w cod-

ziennej pracy.

Pandemia Covid 19 w latach 2020/2021 pokazała, że działania mające na celu 

zapobieganie infekcjom w czasie upałów mogą być bardzo męczące zarówno 

dla Ciebie – jak i dla osób wymagających opieki lub pomocy – i mogą okazać 

się dodatkowym obciążeniem. 

Niniejsza broszura informuje – w dodatkowym rozdziale ze wskazówkami 

dotyczącymi działań mających na celu zapobieganie infekcjom – w jaki sposób 

można najlepiej chronić siebie, jak i osoby wymagające opieki lub pomocy, 

przed problemami zdrowotnymi związanymi z upałem w trakcie pracy zawodo-

wej.

Upały i zdrowie 
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Covid-19 Upał

 Osoby  
    unierucho- 
 mione
         Dzieci,    
          niemowlęta

Osoby z cukrzycą

Osoby z nadwagą

Kobiety w ciąży

Osoby z
osłabionym

układem 
odpornościo- 

wym

Osoby 
pracujące na 
zewnątrz

              Osoby, które   
            wracają do    
          zdrowia
        po przebytej  
     chorobie 
  Covid-19

U osób w podeszłym wieku, a zwłaszcza w bardzo podeszłym wieku występuje 

zwiększone ryzyko rozwoju problemów zdrowotnych związanych z upałami. 

Upał może być jednak niebezpieczny również dla innych grup ryzyka, takich 

jak osoby z demencją lub osoby unieruchomione, do których należą także 

niemowlęta. Pandemia Covid 19 pokazała, że grupy ryzyka wystąpienia prob-

lemów zdrowotnych związanych z upałami oraz ciężkiego przebiegu choroby 

mogą się nakładać w przypadku zakażenia. Dlatego też grupy te są narażone na 

zwiększone ryzyko w okresie lata.

Kogo to szczególnie dotyczy?

Osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych

Osoby przyjmujące określone leki
na powyższe schorzenia

Osoby z nadciśnieniem tętniczym

Osoby z chorobami naczyniowo-mózgowymi

Osoby w izolacji społecznej

Osoby w podeszłym wieku

Osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi

Osoby w centralnych zakwaterowaniach dla uchodźców

Osoby w bardzo podeszłym wieku

Osoby bezdomne

Pracownicy opieki medycznej
(Stosowanie wyposażenia ochronnego)

Osoby z demencją

Osoby w domach opieki

Osoby z przewlekłymi chorobami płuc

Osoby z przewlekłymi chorobami nerek
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1 Zasięgnij informacji o nadchodzących falach upałów w niemieckiej

 służbie meteorologicznej (www.DWD.de). Zapisz się do newslettera, aby  

 otrzymywać ostrzeżenia o upałach lub skorzystaj z aplikacji, która   

 udostępnia ostrzeżenia o upałach (www.dwd.de/app).  

 

 DWD rozróżnia dwa stopnie zagrożenia: silne obciążenie upałem od  

 temperatury odczuwalnej 32°C bez nocnego ochłodzenia oraz ekstremalne  

 obciążenie upałem od temperatury odczuwalnej 38°C. Obciążeniu cieplne- 

 mu towarzyszy bardzo wysokie zagrożenie dla grup ryzyka, a także dla  

 Ciebie. Począwszy od temperatury odczuwalnej wynoszącej 32°C, należy  

 koniecznie poświęcać większą uwagę osobom wymagającym opieki lub  

 pomocy, swojemu zespołowi i samemu sobie oraz dobrze się chronić.  

 Osoby starsze są narażone na ekstremalne obciążenie ciepłem już od  

 temperatury odczuwalnej wynoszącej 36°C.

2 Omów z zespołem nadchodzącą falę upałów i jak możecie wspólnie  

 dostosować swoje działania do temperatur. Przedyskutujcie na przykład,  

 czy przepisy dotyczące przerw w pracy mogą być indywidualnie dosto- 

 sowane do intensywności pracy. Być może da się przełożyć niektóre  

 czynności na inne pory dnia, kiedy temperatura jest niższa. Utwórz lub  

 wykorzystaj plan działania w czasie upałów. 

 J Jako zespół zastanówcie się, kto mógłby stworzyć plan działania w  

czasie upałów. W razie potrzeby można również utworzyć grupę 

zadaniową zajmującą się upałami. Plan działania w czasie upałów dla 

placówek stacjonarnej opieki nad osobami starszymi można znaleźć pod 

adresem www.klimawandelundbildung.de.

Wskazówki dotyczące życia codziennego w czasie 
upałów

Wskazówka: Zaplanuj jeszcze przed falami upałów, co musisz  
dostosować w swojej pracy, aby chronić siebie, jak i osoby 
wymagające opieki lub pomocy.
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3 Zwracaj uwagę na temperaturę i wilgotność względną powietrza w

 pomieszczeniu (maks. 24-26°C i 40-60% wilgotności względnej powietrza).

4 Pij wystarczającą ilość płynów, około jednej szklanki (150-250 ml) płynu  

 co godzinę, także przed swoją zmianą w pracy. Najlepsza jest woda.  

 Możesz samemu sprawdzić, czy ilość przyjmowanych płynów jest   

 wystarczająca. Mocz powinien być jasnożółty i nie powinien nieprzyjemnie  

 pachnieć. Jeśli mocz ma ciemno-żółty kolor, to prawdopodobnie za mało  

 pijesz. Należy pamiętać, że zbyt duża ilość płynu może również powodować 

  dyskomfort fizyczny.

5 Rób regularne przerwy i korzystaj z nich, aby się ochłodzić i napić (np.  

 schłodzoną wodę lub mocno rozcieńczone, schłodzone soki).

6 Podczas przerw odpoczywaj i schładzaj się w cieniu w pobliskich parkach,  

 ogrodach, zacienionych podwórkach albo w chłodniejszych pomieszcze- 

 niach wspólnych.

7 Ubieraj się przewiewnie w jednowarstwową, oddychającą odzież – szcze- 

 gólnie pod ubraniem roboczym.

8 Stosuj wilgotne okłady na ręce, nogi, czoło lub kark, aby się schładzać,  

 gdy tylko to możliwe.

9 Rozpylaj wodę z butelki na ręce, nogi, twarz i kark.

10 Od czasu do czasu wkładaj nadgarstki pod zimną wodę.

11 Zwracaj uwagę na siebie i swoich współpracowników. Działaj szybko, jeśli  

 któryś z Twoich współpracowników nie czuje się dobrze. Zwracaj uwagę na  

 objawy i symptomy, które mogą wskazywać na udar słoneczny (strona 9).
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Wskazówki dotyczące obniżania temperatury w pomieszczeniach 
w czasie upałów

 J Konsekwentnie stosuj zacienienia, takie jak żaluzje zewnętrzne lub rolety.

 J Przewietrzaj regularnie pomieszczenia wspólne i, jeśli to możliwe, pomiesz-

czenia zabiegowe w chłodniejszych godzinach porannych. Szczególnie  

skuteczne jest wietrzenie tworzące przeciąg.

 J Wyłącz urządzenia emitujące ciepło, które nie są obecnie potrzebne.

Szkolenia w zakresie działań mających na celu zapobieganie stresowi 
termicznemu są zazwyczaj chętnie odwiedzane. Sprawdź, czy szkolenie 
jest możliwe również w Twoim zespole. Odwiedź stronę www.klima-
wandelundbildung.de, aby uzyskać materiały szkoleniowe na temat 
ochrony przed upałem i infekcjami. 

Wskazówki dotyczące życia codziennego w domu w czasie upałów 

 J Skorzystaj ze wskazówek dotyczących obniżania temperatury pomieszczeń 

również w Twoim domu.

 J Bierz chłodne prysznice przed snem.

 J Zwróć uwagę na wystarczającą ilość snu w chłodnym otoczeniu (poniżej 

24°C w nocy) – w ten sposób możesz odzyskać siły po wyczerpującym 

dniu pracy. Utrzymuj w tym celu swoje mieszkanie tak chłodne jak to tylko 

możliwe, wietrząc je (przeciąg) rano i w nocy i zacieniając.

 J Wspieraj swoją kondycję, ponieważ regularne ćwiczenia wzmacniają układ 

sercowo-naczyniowy i zwiększają jego wydajność. Układ sercowo-naczy-

niowy jest szczególnie obciążony w czasie upałów.
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Wskazówki jak pomagać w czasie upałów

Ty, jako pracownik służby zdrowia, możesz podjąć się ważnego zadania 

rozprzestrzeniania informacji. Oznacza to, że możesz skutecznie wspierać 

swoich podopiecznych lub osoby potrzebujące pomocy w ochronie ich zdrowia 

przed upałami poprzez przekazywanie informacji i ukierunkowane działania.

 J Wykorzystaj broszury „Jak przetrwać letnie upały – informacje dla osób w 

wieku 65 lat i starszych“ oraz „Jak przetrwać letnie upały – informacje dla 

krewnych pielęgnujących osoby chore“ i przekaż je odpowiednim osobom.

 J Jeśli to możliwe, zaplanuj wizyty osób potrzebujących opieki lub pomocy z 

grupy ryzyka w chłodniejszych porach dnia.

 J Zawsze przypominaj o piciu płynów. 

 J Podawaj napoje w salach zabiegowych / gabinetach w upalne dni, np. wodę.

 J Umieszczaj napoje w zasięgu wzroku i dostępu osób wymagających opieki. 

W razie potrzeby zwróć uwagę na przeszkody znajdujące się w polu widzenia.

 J Rozpylaj wodę z butelki z rozpylaczem lub kładź wilgotne, chłodne okłady 

na ręce, nogi, twarz i kark osoby wymagającej opieki lub pomocy podczas 

zabiegów pielęgnacyjnych lub innych zabiegów. Uwaga: Stosowanie wkładów 

chłodzących może prowadzić do uszkodzeń skóry spowodowanych zimnem.

 J Upewnij się, że osoba wymagająca opieki lub pomocy ma na sobie jasne i 

przewiewne ubranie. W razie potrzeby należy przypomnieć tej osobie lub jej 

bliskim o odpowiednim ubiorze w upalne dni.

 J Podczas wizyt domowych zwróć uwagę na ulubione miejsce i miejsce do 

spania osoby wymagającej opieki lub pomocy. Być może uda się je przenieść 

do chłodniejszych pomieszczeń mieszkalnych.

 J Upewnij się również, że osoba wymagająca opieki lub pomocy używa lekkiej 

pościeli lub przypomnij o tym osobom wymagającym opieki lub pomocy i ich 

bliskim.
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Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli następujące objawy lub symptomy 

wystąpią u osób wymagających opieki lub pomocy, współpracowników lub u 

Ciebie. Mogą to być wskazówki, że upał nie jest dobrze tolerowany.

Fizyczne sygnały ostrzegawcze w przypadku problemów 
zdrowotnych związanych z upałem

Objawy / symptomy  
Zauważyłeś(-aś) następujące objawy / symptomy u osoby wymagającej 
opieki lub pomocy / współpracowników lub u siebie:

omdlenia, zawroty głowy lub osłabienie, utrata przytomności  
(zwłaszcza przy zmianie pozycji
nudnośc
utrata równowagi

ostre światło, gwiazdy lub ciemne plamy przed oczami
wrażliwość na światło
niewyraźne widzenie

ból głowy
sztywność karku
ból brzucha
różne rodzaje bólu

duszność
ucisk w klatce piersiowej
silne palpitacje serca 

skurcze, mrowienie lub drętwienie nóg i/lub rąk

nagła utrata funkcji pęcherza lub jelit 
bardzo ciemny i zagęszczony mocz 

poczucie zdezorientowania
nadmierna lękliwość
agresja, drażliwość, niepokó

skóra jest sucha i gorąca lub zimna i wilgotna
oczy są zapadnięte
suchość w jamie ustnej (brak śliny)
usta są spierzchnięte, szorstkie i/lub suche

 J  

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

W przypadku pojawienia się jednego lub kilku objawów, należy niezwłocznie 
poinformować o tym właściwego lekarza.
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Często problemy zdrowotne wywołane przez upał nie zawsze są łatwe do zdia-

gnozowania. Różne objawy i symptomy pokrywają się z innymi chorobami lub 

ograniczeniami.

Należy pamiętać, że symptomy mogą pojawić się w sposób wyraźny również 

po pobycie w upale! Aby odróżnić gorączkę wywołaną infekcją od wzrostu tem-

peratury ciała spowodowanego upałem, osoba o podwyższonej temperaturze 

powinna przebywać w chłodnym otoczeniu przez co najmniej 30 minut. Podaj 

jej wystarczającą ilość wody mineralnej do picia. Jeśli temperatura ciała się 

mimo to nie obniży, osoba o podwyższonej temperaturze może mieć infekcję i 

należy skontaktować się z właściwym lekarzem telefonicznie.

Należy natychmiast wezwać lekarza pogotowia w przypadku:

 J ograniczenia świadomości z obniżoną zdolnością reagowania.

 J poważnych zaburzeń świadomości i / lub zmieszania.

 J wysokiego / niskiego ciśnienia krwi.

 J ciężkiej niewydolności oddechowej. 

Pierwsza pomoc:

 J Szybko wyprowadzić osobę poszkodowaną z gorąca / promieniowania 

słonecznego.

 J Otworzyć / zdjąć ubranie osoby poszkodowanej.

 J Schłodzić osobę poszkodowaną wilgotnymi, letnimi ściereczkami na głowie, 

karku, rękach i stopach.

 J Podawać napoje zawierające elektrolity (woda mineralna, napoje elektrolitowe 

lub lekko osolona woda), jeśli osoba poszkodowana nie ma odruchów wymi-

otnych lub nie wykazuje zaburzeń świadomości.
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Niektóre leki mogą ...

 J dzmniejszyć pocenie się.

 J mieć wpływ na temperaturę ciała. 

 J zwęzić naczynia krwionośne. 

 J doprowadzać do utraty płynów. 

Zwracaj również uwagę na temperaturę przechowywania leków. Niektórych 

leków nie wolno przechowywać w wyższej temperaturze, w przeciwnym razie 

tracą one swoją skuteczność. W tym przypadku doradzi Ci aptekarz.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przyjmowanie leków przez osoby 

wymagające opieki lub pomocy, zwłaszcza w okresach upałów. Upał ma wpływ 

nawchłanianie, rozprowadzanie, rozkład i wydalanie leków w organizmie. Naj-

lepiej zapytać o to właściwego lekarza.

Leki i upał

Wskazówka: Zanotuj datę otwarcia na opakowaniu leku i przestrze-
gaj terminu przydatności do spożycia po otwarciu.
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Osoby starsze (65+), a zwłaszcza osoby w bardzo podeszłym wieku (80+), 

jak również osoby z poważnymi chorobami podstawowymi są szczególnie 

narażone na ciężki postęp choroby w przypadku infekcji. Również zdrowie tych 

osób jest zagrożone przez wysokie temperatury. 

Pandemia Covid 19 pokazała, że ochrona zdrowia w czasie upałów może być 

sprzeczna z działaniami mającymi na celu zapewnienie ochrony przed infekc-

jami. Zatem przykładowo zalecane było zachowanie fizycznego dystansu jako 

ochrona przed zakażeniem wirusami przenoszonymi drogą powietrzną, takimi 

jak Sars-CoV-2. Jednakże, szczególnie podczas upałów, osoby wymagające 

opieki lub pomocy potrzebują wsparcia społecznego, na przykład w zakresie 

doboru odpowiedniej odzieży lub picia wystarczającej ilości płynów.

Drogi zakażenia w przypadku chorób zakaźnych mogą być bardzo różne. 

Dlatego też zalecenia dotyczące ochrony zdrowia mogą się znacznie różnić 

w zależności od rodzaju infekcji wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej lub 

pasożytniczej.

Dlatego podstawowe zalecenia dotyczące ochrony przed infekcjami w czasie 

upałów są następujące: 

 J Przestrzeganie aktualnych, ustalonych informacji i zaleceń. 

 J Obowiązkowe przestrzeganie planu działań w czasie upałów.

 J Obowiązkowe przestrzeganie planu higieny.

 J Przedyskutujcie wspólnie w zespole polecenia i przyporządkujcie kompe-

tencje.

Dobry wybór – działania mające na celu zapobieganie 
infekcjom w czasie upałów

Ważne: Niektórych działań – czy to w zakresie ochrony przed upałem, 
czy też ochrony przed infekcją – nie wolno pomijać ani zastępować, 
dlatego działania te należy zawsze rozważyć i dostosować indywidu-
alnie w stosunku do sytuacji. 
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Działania mające na celu zapobieganie infekcjom w czasie 
upałów na przykładzie pandemii Covid 19

Zabiegi medyczne/terapeutyczne lub czynności pielęgniarskie są często 

wymagające fizycznie – zwłaszcza, gdy jest gorąco. Jest to jednak jeszcze 

bardziej uciążliwe, jeżeli konieczne jest również noszenie środków ochrony 

indywidualnej (ŚOI). Noszenie środków ochrony indywidualnej jest środkiem 

bezpieczeństwa pracy i powinno być wdrażane zgodnie z oceną ryzyka 

przeprowadzoną przez pracodawcę. Tutaj znajdziesz dodatkowe wskazówki i 

zalecenia, jak chronić się przed upałami – na przykładzie pandemii Covid 19 – 

pomimo działań mających na celu zapobieganie infekcjom.

1  Podczas noszenia środków ochrony indywidualnej (ŚOI) 

 J Przed założeniem środków ochrony indywidualnej wypij wystarczającą 

ilość chłodnej wody mineralnej lub rozcieńczonego soku. Należy 

pamiętać, że zbyt duża ilość płynu może również prowadzić do dyskom-

fortu fizycznego.

 J W celu zapewnienia sobie ułatwienia, w miarę możliwości noś pod 

środkami ochrony indywidualnej odzież oddychającą. Uważaj, aby 

nie nosić wielu warstw odzieży. Pod środkami ochrony indywidualnej 

możesz również nosić kamizelkę chłodzącą. 

2  Podczas noszenia masek FFP2 oraz medycznej ochrony ust i nosa

 J Noszenie medycznej ochrony ust i nosa oraz masek FFP2 jest uciążliwe 

ze względu na zwiększony opór oddechowy, zwłaszcza podczas upałów. 

Dlatego maski należy stosować zgodnie z oceną ryzyka. Więcej infor-

macji na temat różnych masek możesz znaleźć w linkach w rozdziale 

„Pomocne linki” (s. 15).

 J Wymień medyczną osłonę ust i nosa lub maskę FFP2, gdy tylko będą 

one zawilgocone.



Jak przetrwać letnie upały informacje dla osób zatrudnionych w służbie zdrowia14

3  Dokładna higiena rąk jest niezbędna. Poza dezynfekcją rąk myj ręce  

 zimną lub letnią wodą i mydłem. Nie jest konieczne mycie rąk gorącą wodą, 

 aby zapobiec infekcji. Decydujące znaczenie ma tu długość czynności  

 mycia (30 sek.) oraz użycie wystarczającej ilości mydła. Jeśli po umyciu  

 rąk pozwolisz, aby zimna lub letnia woda spływała po Twoich nadgarst- 

 kach, uzyskasz dodatkowo przyjemny efekt chłodzenia. Pamiętaj również  

 o regularnej i sumiennej pielęgnacji skóry. 

 

4  Wietrzenie. Wczesnym rankiem lub w nocy na zewnątrz jest jeszcze  

 chłodno. Jeśli odbywasz w tym czasie swój dyżur, możesz przewietrzyć  

 pokoje osoby wymagającej opieki lub pomocy i pomieszczenia gabinetu  

 oraz pomieszczenia wspólne. Wychłodzi to pomieszczenie na dłuższy czas  

 i jednocześnie pomaga utrzymać obciążenie wirusami w pomieszczeniu na  

 niskim poziomie.

5 Jeśli Twoi pacjenci / osoby wymagające opieki lub pomocy cierpią na  

 choroby serca i/lub płuc, obserwuj je uważnie podczas noszenia osłony  

 ust i nosa, medycznej ochrony ust i nosa lub maski FFP2 w odniesieniu do:

 J parametrów życiowych oraz
 J ciężkiego oddechu,
 J oblania zimnym potem,
 J ograniczenia świadomości lub
 J niepokoju.

 Dodatkowo możesz zmierzyć saturację tlenu we krwi.

Uwaga: Pamiętaj, aby przestrzegać planu higieny swojej instytucji,
może się on różnić od niniejszego zalecenia. 
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Wymienione tu działania i wskazówki opierają się na najnowszych wynikach badań 
naukowych dotyczących upałów i Covid-19 (stan na 9.03.2021 r.). Stale pojawiają się
nowe ustalenia i zmiany w obecnym stanie wiedzy. Proszę uważnie śledzić nowe usta-
lenia i indywidualnie dostosowywać się do nowych okoliczności.

Pomocne linki

Niemiecka służba meteorologiczna
www.dwd.de
Tutaj możesz zasięgnąć informacji o nadchodzących upałach.

Niemiecka służba meteorologiczna – system ostrzegania o upałach 
www.dwd.de/DE/leistungen/hitzewarnung/hitzewarnung.html
Tutaj możesz zasięgnąć informacji o zbliżających się upałach i
zapisać się do newslettera.

Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej
www.bzga.de
Tutaj znajdziesz aktualne informacje na temat swojego zdrowia.

Centrum Jakości w Opiece Zdrowotnej
www.zqp.de
Tutaj znajdziesz interesujące informacje dla wszystkich osób pracujących w 
sektorze opieki. 

Federalny Urząd Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/
Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=18
Tutaj znajdziesz aktualne zalecenia dotyczące masek ochronnych związanych
z pandemią Covid 19.

Federalny Urząd Ochrony Środowiska 
www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimawandel-gesundheit-tipps-
fuer-sommerliche-hitze
Tutaj znajdziesz dodatkowe materiały na temat upałów i zmian klimatu.

Poradnik w czasie upałów 
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/
publikationen/210215-hitzeknigge-allgemein-web.pdf 

Informacje specjalne dla personelu pielęgniarskiego
www.klimawandelundbildung.de

www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/210215-hitzeknigge-allgemein-web.pdf
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