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Climage change agriculture human health education 

----------------------------------------------------------- 

మానవ ఆరోగ్య ంపై కార్బ న్ చాలా ప్రభావం చూపుతంది. ప్రజలు తలనొపి్ప , మైకము, జలదరంపు, 

శా్వ స తీసుకోవడంలో ఇబ్బ ంది, చెమట, అలసట, హృదయ సి ందన రేటును పంచుతారు. 

వాతావర్ణంలో ఎక్కు వ కార్బ న్ డయాక్సై డ్ ప్ీనౌ్హస్ ప్రభావాలను పంచుతంది. 

వెలైవ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ భారీ కార్బ న్ వాహనం నుండి విడుదల అవుతంది. ఇది మన రర్యయ వర్ణం 

మరయు మానవ ఆరోగ్య ంపై హానికర్మైన ప్రభావానిి  చూపుతంది. చాలా మంది  ఊప్పర 

పీలుు కోలేకపోతన్ని ర్ని నేను చూసుుని్న ను. వారు శా్వ స తీసుకోవడంలో ఇబ్బ ందిని అనుభవిస్తురు. 
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బ్యటి గాలి అతయ ంత కలుషితమై ఉని ందున ఈ గాలిలో విషపూరత వాయువులు భారీ మొతుంలో 

ఉంటాయి. 

 

మానవ ఆరోగ్య ంపై కార్బ న్ చాలా ప్రభావం చూపుతంది. ప్రజలు తలనొపి్ప , మైకము, జలదరంపు, 

శా్వ స తీసుకోవడంలో ఇబ్బ ంది, చెమట, అలసట, హృదయ సి ందన రేటును పంచుతారు. 

వాతావర్ణంలో ఎక్కు వ కార్బ న్ డయాక్సై డ్ ప్ీనౌ్హస్ ప్రభావాలను పంచుతంది. వాతావర్ణం దా్వ ర్య 

మరంత ఉషణ శక్త ు మోసగంచబ్డుతంది, ఇది మొకు ను ప్రభావితం చేసుుంది. మొకు  వెచు గా 

మారుతంది. భూమి ఉష్ణణప్గ్త పర్గ్డం మొదలవుతంది గ్ల బబ్్ వారమ ంగ్ ప్రరంచ వాతావర్ణానిి  

ప్రభావితం చేసుుంది. 

 

భూమి యొకు  ఉష్ణణప్గ్త సూరుయ డి నుండి వచేు  శక్త ు మరయు అంతరక్షంలోక్త తిరగ వచేు  శక్త ు మధ్య  

సమతలయ తపై ఆధార్రడి ఉంటుంది. కార్బ న్ డయాక్సై డ్ శోషక శక్త ుని తిరగ భూమిక్త తిరగ విడుదల 

చేసుుంది, దీని వలన ప్గ్హం యొకు  అదనపు వేడి ఏర్ి డుతంది. 

ముఖ్య  వాసువాలు 

వాతావర్ణ మారుి  ఆరోగ్య ం యొకు  స్తమాజిక మరయు రర్యయ వర్ణ నిర్యణయకాలను ప్రభావితం 

చేసుుంది - సా చఛ మైన గాలి, సుర్క్షితమైన తాగునీరు, తగనంత ఆహార్ం మరయు సుర్క్షితమైన 

ఆప్శయం. 

2030 మరయు 2050 మధ్య , వాతావర్ణ మారుి ల వలబ పోషకాహార్ లోరం, మలేరయా, డయేరయా 

మరయు వేడి ఒతిుడి కార్ణంగా సంవతై ర్యనిక్త ద్వద్వపు 250 000 అదనపు మర్ణాలు సంభవిస్తుయని 

అంచన్న. 

ఆరోగాయ నిక్త ప్రతయ క్ష నషటం ఖ్రుు లు (అంటే వయ వస్తయం మరయు నీరు మరయు పారశుధ్య ం వంటి 

ఆరోగాయ నిి  నిర్ ణయించే ర్ంగాలలో ఖ్రుు లు మినహాయించి), 2030 న్నటిక్త USD 2-4 

బిలియన్/సంవతై ర్ం మధ్య  ఉంటుందని అంచన్న వేయబ్డింది. 

బ్లహీనమైన ఆరోగ్య  అవసా్తరన ఉని  ప్పాంతాలు - ఎక్కు వగా అభివృది ిచెందుతని  దేశ్వలలో - 

సిదంి మరయు ప్రతిసి ందించడానిక్త సహాయం లేక్కండా అతి తక్కు వ స్తమర్ాయ ం కలిగ ఉంటుంది. 

మెరుగైన ర్వాణా, ఆహార్ం మరయు శక్త ు వినియోగ్ ఎంప్పకల దా్వ ర్య ప్ీన్హౌస్ వాయువుల 

ఉదా్వర్యలను తగంాచడం వలబ ఆరోగ్య ం మెరుగురడుతంది, ముఖ్య ంగా తగనా వాయు కాలుషయ ం 

దా్వ ర్య. 

వాతావర్ణ మారుి  - మానవాళి ఎదుర్ు ంటుని  అతిపదద ఆరోగ్య  ముపిు  



వాతావర్ణ మారుి  అనేది మానవాళి ఎదుర్ు ంటుని  ఏక్సక అతిపదద ఆరోగ్య  ముపిు , మరయు 

ప్రరంచవాయ రుంగా ఆరోగ్య  నిపుణులు ఈ ముగుసుుని  సంక్షోభం వలబ కలిగే ఆరోగ్య  హానిపై ఇరి టికే 

ప్రతిసి ందిసుుని్న రు. 

 

వాతావర్ణ మారుి లపై గ్వరి్ మెంట్ పాయ నె్ (IPCC) విరతు ఆరోగ్య  ప్రభావాలను నివారంచడానిక్త 

మరయు మిలియనబ కొదీద వాతావర్ణ మారుి -సంబ్ంధిత మర్ణాలను నివారంచడానిక్త, ప్రరంచం 

ఉష్ణణప్గ్త పరుగుదలను 1.5 ° Cక్త రరమితం చేయాలని నిరి్యరంచింది. గ్త ఉదా్వర్యలు ఇరి టికే ఒక 

నిర దషట గ్లసా్తయి ప్రరంచ ఉష్ణణప్గ్త పరుగుదల మరయు వాతావర్ణంలో ఇతర్ మారుి లను 

అనివార్య ంగా చేశ్వయి. అయితే గ్ల బబ్్ హీటింగ్ 1.5°C కూడా సుర్క్షితంగా రరగ్ణంచబ్డదు; 

వేడెకు డం వలబ ప్రతి అదనపు రదోవంత ప్రజల జీవితాలు మరయు ఆరోగ్య ంపై తీప్వ ప్రభావం 

చూపుతంది. 

 

ఈ ప్రమాద్వల నుండి ఎవరూ సుర్క్షితంగా లేనరి టికీ, వాతావర్ణ సంక్షోభం వలబ వార ఆరోగ్య ం 

మొదటగా మరయు అధాా ని ంగా దెబ్బ తింటంది, ద్వని కార్ణాలక్క కనీసం సహకరంచే వయ క్కులు 

మరయు ద్వని నుండి తమను మరయు వార క్కటుంబాలను కనీసం ర్క్షించుకోగ్లిగే వయ క్కులు - 

తక్కు వ గ్లసా్తయిలో ఉని  వయ క్కులు. -ఆద్వయం మరయు వెనుకబ్డిన దేశ్వలు మరయు సంఘాలు. 

 

వాతావర్ణ సంక్షోభం అభివృది,ి ప్రరంచ ఆరోగ్య ం మరయు పేదరకం తగంాపులో గ్త యాభై 

సంవతై ర్యల పురోగ్తిని ర్దుద చేయడానిక్త మరయు జన్నభా మధ్య  మరయు లోరల ఉని  ఆరోగ్య  

అసమానతలను మరంత విసుృతం చేయడానిక్త బెదిరసుుంది. ఇది వివిధ్ మారా్యలోబ  స్తర్ా ప్తిక ఆరోగ్య  

కవరేజీ (UHC) యొకు  స్తక్షాతాు ర్యనిి  తీప్వంగా దెబ్బ తీసుుంది - ఇరి టికే ఉని  వాయ ధుల భార్యనిి  

సమిమ ళితం చేయడం మరయు ఆరోగ్య  సేవలను యాక్సై స్ చేయడానిక్త ఇరి టికే ఉని  

అడడంక్కలను పంచడం దా్వ ర్య, తర్చుగా అవి చాలా అవసర్మైన సమయాలోబ . 930 మిలియనబక్క 

పైగా ప్రజలు - ప్రరంచ జన్నభాలో ద్వద్వపు 12% మంది - ఆరోగ్య  సంర్క్షణ కోసం తమ క్కటుంబ్ 

బ్డెెట్లో కనీసం 10% ఖ్రుు  చేస్తురు. పేద ప్రజలు ఎక్కు వగా బీమా లేని కార్ణంగా, ఆరోగ్య  షాక్లు 

మరయు ఒతిుళ్లబ ఇరి టికే ప్రతి సంవతై ర్ం ద్వద్వపు 100 మిలియనబ మంది ప్రజలను పేదరకంలోక్త 

నెటిటవేసుుని్న యి, వాతావర్ణ మారుి ల ప్రభావం ఈ ధోర్ణని మరంత దిగ్జారుు తంది. 

 

వాతావర్ణ-సెనిై టివ్ ఆరోగ్య  ప్రమాద్వలు 

వాతావర్ణ మారుి  ఇరి టికే అనేక విధాలుగా ఆరోగ్య ంపై ప్రభావం చూపుతంది, హీట్వేవ్లు, 

తఫానులు మరయు వర్దలు, ఆహార్ వయ వసలా అంతర్యయం, జూనోస్లలో పరుగుదల మరయు 

ఆహార్ం-నీరు- మరయు పరుగుతని  తీప్వమైన వాతావర్ణ సంఘటనల నుండి మర్ణం మరయు 

అన్నరోగాయ నిక్త ద్వరతీయడం వంటి వాటిత సహా. వెక టర్ దా్వ ర్య సంప్కమించే వాయ ధులు మరయు 



మానసిక ఆరోగ్య  సమసయ లు. ఇంకా, వాతావర్ణ మారిు  జీవనోపాధి, సమానతా ం మరయు ఆరోగ్య  

సంర్క్షణ మరయు స్తమాజిక మదదత నిర్యమ ణాలక్క ప్పారయ త వంటి మంచి ఆరోగ్య ం కోసం అనేక 

స్తమాజిక నిర్యణయకాలను బ్లహీనరరుస్ుంది. మహిళలు, ప్పలబలు, జాతి మైన్నరటీలు, పేద వరా్యలు, 

వలస వచిు నవారు లేద్వ గ్లసా్తనప్భంశం చెందిన వయ క్కులు, వృదిులు మరయు అంతరీ బన ఆరోగ్య  

రరసితాలత సహా అతయ ంత హాని మరయు వెనుకబ్డిన వారు ఈ వాతావర్ణ-సునిి తమైన ఆరోగ్య  

ప్రమాద్వలను అసమానంగా అనుభవిస్తురు. 

 

 

 

మూరు: వాతావర్ణ-సునిి తమైన ఆరోగ్య  ప్రమాద్వలు, వాటి బ్హిర్తాం మారా్యలు మరయు దుర్బ లతా  

కార్కాల యొకు  అవలోకనం. వాతావర్ణ మారుి  ఆరోగాయ నిి  ప్రతయ క్షంగా మరయు రరోక్షంగా 

ప్రభావితం చేసుుంది మరయు రర్యయ వర్ణ, స్తమాజిక మరయు ప్రజారోగ్య  నిర్ ణయాధికారులచే బ్లంగా 

మధ్య వర ుతా ం చేయబ్డింది. 

 

వాతావర్ణ మారుి  మానవ ఆరోగాయ నిి  ప్రభావితం చేసుుందనేది నిసై ందేహంగా ఉని రి టికీ, అనేక 

వాతావర్ణ-సెనిై టివ్ ఆరోగ్య  ప్రమాద్వల గ్లసా్తయి మరయు ప్రభావానిి  ఖ్చిు తంగా అంచన్న వేయడం 

సవాలుగా ఉంది. అయినరి టికీ, శ్వస్త్రుయ పురోగ్తలు ప్కమంగా మానవ ప్పేరత వేడెకు డం వలబ 

అన్నరోగ్య ం మరయు మర్ణాల పరుగుదలను ఆపాదించడానిక్త మరయు ఈ ఆరోగ్య  ప్రమాద్వల 

ప్రమాద్వలు మరయు గ్లసా్తయిని మరంత ఖ్చిు తంగా నిర్ ణయించడానిక్త మాక్క అనుమతిస్తుయి. 

 

సా లి -మధ్య కాలానిక్త, వాతావర్ణ మారుి  యొకు  ఆరోగ్య  ప్రభావాలు ప్రధానంగా జన్నభా యొకు  

దుర్బ లతా ం, ప్రసుుత వాతావర్ణ మారుి ల రేటుక్క వార గ్లసితాిసా్తరకత మరయు అనుసర్ణ యొకు  

రరధి మరయు వేగ్ం దా్వ ర్య నిర్ ణయించబ్డతాయి. దీర్ ఘకాలికంగా, ఉదా్వర్యలను తగంాచడానిక్త 

మరయు ప్రమాదకర్మైన ఉష్ణణప్గ్త ప్ెష్ణ్డలు మరయు సంభావయ  కోలుకోలేని చిటాు  పాయింటబను 

ఉలబంఘంచడానిి  నివారంచడానిక్త ఇపిు డు రరవర్ ున చర్య  ఎంత మేర్క్క తీసుకోబ్డింది అనే 

ద్వనిపై ప్రభావాలు ఎక్కు వగా ఆధార్రడి ఉంటాయి. 



 

Figure: An overview of climate-sensitive health risks, their exposure pathways 

and vulnerability factors. Climate change impacts health both directly and 

indirectly, and is strongly mediated by environmental, social and public health 

determinants. 

Although it is unequivocal that climate change affects human health, it remains 

challenging to accurately estimate the scale and impact of many climate-sensitive 

health risks. However, scientific advances progressively allow us to attribute an 

increase in morbidity and mortality to human-induced warming, and more accurately 

determine the risks and scale of these health threats. 

In the short- to medium-term, the health impacts of climate change will be determined 

mainly by the vulnerability of populations, their resilience to the current rate of climate 

change and the extent and pace of adaptation. In the longer-term, the effects will 

increasingly depend on the extent to which transformational action is taken now to 

reduce emissions and avoid the breaching of dangerous temperature thresholds and 

potential irreversible tipping points. 



Effects of climate change on human health 
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Increasing heat waves are one effect of climate change that impacts human health: Illustration of urban 

heat exposure via a temperature distribution map: red shows warm areas, white shows hot areas. 

The effects of climate change on human health include direct effects of extreme 

weather, leading to injury and loss of life,[1] as well as indirect effects, such 
as undernutrition brought on by crop failures or lack of access safe drinking 
water.[2] Climate change poses a wide range of risks to population health. [3] The three 
main categories of health risks include: (i) direct-acting effects (e.g. due to heat waves, 
extreme weather disasters), (ii) impacts mediated via climate-related changes in 
ecological systems and relationships (e.g. crop yields, mosquito ecology, marine 
productivity), and (iii) the more diffuse (indirect) consequences relating to 
impoverishment, displacement, and mental health problems. 

More specifically, the relationship between health and heat (increased global 
temperatures) includes the following aspects:[4] exposure of vulnerable populations 
to heatwaves, heat-related mortality, impacts on physical activity and labour capacity 
and mental health. There is a range of climate-sensitive infectious diseases which may 
increase in some regions, such as mosquito-borne diseases, diseases 
from vibrio pathogens, cholera and some waterborne diseases.[4] Health is also acutely 
impacted by extreme weather events (floods, hurricanes, droughts, wildfires) through 
injuries, diseases and air pollution in the case of wildfires. Other health impacts from 
climate change include migration and displacement due rising sea levels; food 
insecurity and undernutrition,[4] reduced availability of drinking water, increased harmful 
algal blooms in oceans and lakes and increased ozone levels as an additional air 
pollutant during heatwaves.[5] 

The health impacts of climate change are felt around the world but disproportionately 
affects disadvantaged populations, making their climate change vulnerability worse, 
especially in developing countries.[4]: 15  Young children are the most vulnerable to food 
shortages, and together with older people, to extreme heat.[6] 

The health effects of climate change are increasingly a matter of concern for the 
international public health policy community. Already in 2009, a publication in the well-
known general medical journal the Lancet stated: "Climate change is the biggest global 
health threat of the 21st century".[7]  Studies have found that communication on climate 
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change is more likely to lead to engagement by the public if it is framed as a health 
concern, rather than just as an 

వయ వస్తయం మరయు వాతావర్ణం 

శీతషణసితాి మారిు  అనేది చాలా కాలం పాటు కొనస్తగే వాతావర్ణం యొకు  కొలతలలో 

ఏదైన్న ముఖ్య మైన మారిు ను సూచిసుుంది. మరో మాటలో చెపాి లంటే, వాతావర్ణ మారిు  

అనేక దశ్వబాదలు లేద్వ అంతకంటే ఎక్కు వ కాలం పాటు సంభవించే ఇతర్ ప్రభావాలత 

పాటు ఉష్ణణ ప్గ్త, అవపాతం లేద్వ గాలి నమూన్నలలో ప్రధాన మారిు లను కలిగ ఉంటుంది. 

సంబ్ంధించిన సమాచార్ం 

• వయ వస్తయ కార్య కలాపాల దా్వ ర్య చటాటలు మరయు నిబ్ంధ్నలు 

• A-Z వయ వస్తయం అంశ్వలు 

• Ag 101 

__________________________________________ 

గ్ల బబ్్ వారమ ంగ్ అనేది భూమి యొకు  ఉరరతలం దగ్రా్ ప్రరంచ సగ్టు ఉష్ణణ ప్గ్తలో 

ఇటీవలి మరయు కొనస్తగుతని  పరుగుదలను సూచిసుుంది. వాతావర్ణంలో ప్ీన్హౌస్ 

వాయువుల స్తంప్దతలు పర్గ్డం వలబ ఇది ఎక్కు వగా సంభవిసుుంది. గ్ల బబ్్ వారమ ంగ్ 

వాతావర్ణ నమూన్నలను మార్ు డానిక్త కార్ణమవుతంది. అయినరి టికీ, గ్ల బబ్్ వారమ ంగ్ 

అనేది వాతావర్ణ మారిు  యొకు  ఒక కోణానిి  మాప్తమే సూచిసుుంది. 

ఓజోన్ అనేది భూమి యొకు  ఎగువ వాతావర్ణంలో మరయు నేల గ్లసా్తయిలో సంభవించే 

వాయువు. ఓజోన్ వాతావర్ణంలో ద్వని గ్లసా్తన్ననిి  బ్టిట ప్రజల ఆరోగాయ నిక్త మరయు 

రర్యయ వర్ణానిక్త "మంచి" లేద్వ "చెడు" కావచుు . 

ప్ీనౌ్హస్ వాయువులు ప్ీనౌ్హస్ ప్రభావానిక్త దోహదరడతాయి, ప్ీనౌ్హస్ వాయువులు భూమి 

యొకు  ఉరరతలంలో శక్త ుని మరయు ప్టాప్ వేడిని ప్గ్హించినపిు డు ఏరి్ డే ప్రభావం. మన 

ప్గ్హానిి  వెచు గా ఉంచడానిక్త ప్ీన్హౌస్ వాయువులు చాలా అవసర్ం కానీ వాతావర్ణంలో 

కేంప్దీకృతమై ఉని  చాలా ప్ీన్హౌస్ వాయువులు ప్రరంచ ఉష్ణణ ప్గ్తలను పంచుతాయి. 

ఓజోన్, ప్ీనౌ్హస్ వాయువులు మరయు వాతావర్ణ మారిు లలో మారిు లు వయ వస్తయ 

ఉతి తిుద్వరులను బాగా ప్రభావితం చేస్తుయి ఎందుకంటే వయ వస్తయం మరయు మతై య  

సంరద నిర దషట వాతావర్ణ రరసితాలపై ఆధార్రడి ఉంటుంది. ఉష్ణణ ప్గ్త మారిు లు ఆవాస 

రరధులు మరయు రంట న్నటడం తేదీలు మార్వచుు  మరయు వాతావర్ణ మారిు ల 

కార్ణంగా కరువు మరయు వర్దలు వయ వస్తయ రదితలక్క ఆటంకం కలిగస్తుయి 



Agriculture and Climate 

Climate change refers to any significant change in the measures of climate lasting 
for an extended period of time. In other words, climate change includes major 
changes in temperature, precipitation, or wind patterns, among other effects, that 
occur over several decades or longer. 

Related Information 

 Laws and Regs by Farm Activity 

 Laws and Regs by Statute 

 A-Z Agriculture Topics 

 Ag 101 

 

Global warming refers to the recent and ongoing rise in global average temperature 
near Earth's surface. It is caused mostly by increasing concentrations of greenhouse 
gases in the atmosphere. Global warming is causing climate patterns to change. 
However, global warming itself represents only one aspect of climate change. 

Ozone is a gas that occurs both in the Earth's upper atmosphere and at ground 
level. Ozone can be "good" or "bad" for people's health and for the environment, 
depending on its location in the atmosphere. 

Greenhouse gases contribute to the greenhouse effect, an effect that occurs when 
greenhouse gases absorb energy and trap heat in the Earth's surface. Greenhouse 
gases are essential to keeping our planet warm but too many greenhouse gases 
concentrated in the atmosphere can increase global temperatures. 

Changes in ozone, greenhouse gases and climate change affect agricultural 
producers greatly because agriculture and fisheries depend on specific climate 
conditions. Temperature changes can cause habitat ranges and crop planting dates 
to shift and droughts and floods due to climate change may hinder farming practices 

 

Hotter temperatures are more than just uncomfortable. High temperatures can increase 
the chances that your child may get sick, especially if they have certain underlying 
medical conditions. But any child may develop heat-related illnesses. 
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What is heat-related illness? 

Heat-related illness occurs when the body severely overheats. It’s like having a fever 
but there’s no infection to cause it. This can occur when a child is exposed to high 
temperatures for a long period of time and the body’s ability to cope with the heat wears 
out. 

Symptoms of heat-related illness range from headaches and muscle cramps to 
vomiting, and, if severe enough, confusion or, if extremely severe, unconsciousness. 

Some children may be more at risk for heat-related illness because they have certain 
medical conditions or take certain medications. 

Is heat-related illness really that serious? 

The most serious type of heat illness is heat stroke, which can occur if your body 
temperature rises to 104°F (40°C). Heat stroke can lead to damage of a child’s brain, 
heart, kidneys, and muscles. 

Heat stroke requires emergency medical treatment because the longer you go 
untreated, the higher your risk for serious complications or even death. 

Research shows that during hot summer days, children may be more likely to visit the 
emergency department not only for heat-related illness, but also for bacterial intestinal 
infections, ear infections, nervous system diseases, or for any reason. 

Exposure to extreme heat may also make it more difficult for students to do well in 
school. 

What does climate change have to do with heat-related illness? 

Occasional heatwaves have always been a part of summer weather in most of the 
United States. However, because of climate change, the U.S. already has hotter 
temperatures and more frequent and intense heatwaves. 

In the next few decades, if carbon pollution continues to build in the atmosphere, most 
of the country could see 20 to 30 more days each year with high temperatures above 
90° Fahrenheit. The Southeast part of the US could be hit even harder, potentially 
experiencing 40 to 50 days each year with high temperatures above 90° 
Fahrenheit. Check out this map to see how different parts of the U.S. will experience 
extreme heat with or without climate action. 

Which children are most at risk for heat-related illness? 

https://www.hsph.harvard.edu/c-change/news/summer-heat-and-children-emergency-department-visits/
https://www.nature.com/articles/s41562-020-00959-9.epdf
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Anyone can develop heat-related illness, but some children may be at higher risk than 
others. The following can increase your child’s risk for heat-related illness: 

 Infants and young children, especially with chronic medical conditions like asthma and 
diabetes. Young children need to be watched to make sure they are drinking enough water and 

staying hydrated. 

 Obesity. Extra weight may make it more likely for your child to develop heat-related illness. 

 Taking medications that can make it harder to cope with heat. Be aware that some 

medications such as diuretics, diphenhydramine (brand name Benadryl), and many medicines 
to treat mental health disorders, among others, may impair the ability to cope with heat. 

 Children living in urban heat islands. Urban heat islands are areas that are hotter than 
surrounding neighborhoods because they have little green space, more pollution from traffic, 
and more pavement that absorbs heat. 

Due to a history of systemic oppression and racist planning policies like redlining, 
African Americans may be more likely to live in urban heat islands and be 
disproportionately exposed to extreme heat. One analysis found that by 2050, U.S. 
counties with large African American populations will experience about 20 more 
extreme heat days per year than counties with smaller African American populations. 

When are children most at risk of heat-related illness? 

Sometimes children develop heat-related illness because they are left alone in a car 
(called “vehicular heat stroke”) or they are living in a place that doesn’t have air 
conditioning. Over the past 20 years, an average of 37 children died each year of 
vehicular heat stroke in the US. Most of the children who died (87%) were younger than 
3 years old. 

Athletes are also at risk of heat strokes, which can occur after long, strenuous exercise. 
About 9,000 high school athletes are treated for exertional heat illness each year, with 
football players at highest risk. 

How can I protect my child from heat-related illness? 

Review our heat tips we developed with Americares on how to stay safe during extreme 
heat. 

Below are recommendations from the CDC to keep kids safe: 

 Never leave a child alone in a parked car 

 Make sure your child drinks plenty of fluids (like water or low-sugar sports drinks) 
 Dress young children in loose, lightweight, light-colored clothing to help them stay cool 

https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/climate-change-and-asthma/
https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/climate-change-and-mental-health/
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https://www.americares.org/wp-content/uploads/PATIENTS-Heat-General-Heat-Tip-Sheet-for-Patients-V1.pdf
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/children.html


 If you think your child may have a heat-related illness, call their doctor right away 
 If your child plays sports, make sure there are emergency protocols in place to treat heat stroke. 

The Centers for Disease Control and Prevention have additional resources about protecting 
athletes from heat. 

How can I do my part to take action against climate change and prevent more 
high heat days? 

Climate change can feel scary and overwhelming, but the good news is we already 
have solutions to slow down climate change and improve the health of your child and 
children all over the world. 

Here are a few simple steps you can take: 

 Educate yourself. Learn about environmental justice and how systemic racism and other forms 

of oppression lead to some children bearing a higher burden from climate change. 
Share resources with your community. 

 Plant trees and other vegetation where you live, and encourage your community to do 
the same. Trees provide shade to help you stay cool on hot days. Adding trees and other 

vegetation to your neighborhood can also help improve the air quality where you live, especially 
in urban areas, and can improve mental health. 

 Choose walking, biking or public transit whenever possible, and consider carpooling. If you 
are buying a car, choose an electric car or find one with better fuel economy. The more gas a 
car burns per mile, the more harmful air pollution it generates. Getting exercise may also help 
improve a child’s mental health. 

 Reduce, reuse, and recycle. A timeless piece of advice. The more we buy new, the greater our 

carbon footprint. 

 Invest in energy efficiency and renewables. Ask your local leaders to invest in renewable 

energy in public buildings, and support building regulations that require solar panels and 
energy-saving policies for new buildings. Conserving energy saves money and reduces our 
carbon footprint. 

 Start a conversation. Talk to your family and friends about climate change to make sure they 
know it’s a health issue, especially for our children, and that we need to work with everyone to 
take action to fight this climate crisis. Work with your place of worship and in your children’s 
school to see what you can do to spread the word and keep our kids healthy, and get involved 
in climate change planning at the state and local level. 

 Get involved. Many towns and cities want to decarbonize—in fact they’re leading on this 

issue—and parents can play a role in shaping those efforts. Ask local leaders how your 
neighborhood can become safer and healthier by making it greener, more walkable and bike-
friendly. You can ask decisionmakers to add green space by planting trees, increase access to 
public transit and invest in electric vehicle infrastructure. These actions will benefit everyone’s 
health and especially the health of our children. 

https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/athletes.html
https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice
https://www.apha.org/-/media/Files/PDF/topics/equity/Childrens_Environmental_Health_Fact_Sheet.ashx
https://cehn.org/ceh-movement/parent-educator-toolkit/
https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/climate-change-and-mental-health/
https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/climate-change-and-mental-health/
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