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 الجويالمبیدات ) ورش EEEمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (
 شائعة الاألسئلة 

 2019/ 90/ 10 في التحدیث تم
 

 )EEEمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي ( معلومات حول

 )؟ EEEماھو مرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (

نادًرا ولكنھ خطیر ناتج عن فیروس ینتشر بواسطة البعوض المصاب بفیروس  ) مرًضا EEEیعد مرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (
). في الوالیات المتحدة،  encephalitisلتھاب الدماغ (إ) یمكن أن یسبب  EEEالمرض. إن فیروس مرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (

) في البشر سنویا. إنھ واحد من أشد  EEE(حاالت إصابة بمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي  10-5یتم اإلبالغ عن ما یقرب من 
)، فإن ما یقرب من ثلث  CDCاألمراض التي تنقلھا البعوض في الوالیات المتحدة. وفقا لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( 

 ) تكون قاتلة. EEEالحاالت البشریة من مرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (

 ) الموجودة في والیة میشیغان؟ EEEالخیول الشرقي (ماھو عدد حاالت مرض إلتھاب دماغ 

) من ھذه الحاالت أسفرت عن  4ة ( أربع،) حاالت إصابة بشریة 10ة (عشر، كانت ھناك 2019) أكتوبر( تشرین األول 9عتباًرا من إ 
إلتھاب  البشریة والحیوانیة من    اإلصابة   لالطالع على التحدیثات الحالیة حول عدد حاالت.  اتحیوان في ال  حالة إصابة  34الوفاة. إضافة إلى  

  . www.Michigan.gov/EEEة المنقولة بالمفصلیات، تفضل بزیارة: ی وغیرھا من األمراض الفیروس) EEEدماغ الخیول الشرقي (
دماغ الخیول  ، بما في ذلك التھاب وس المنقول بالمفصلیاتالفیر ابحث عن الرسم البیاني المنشور في قسم "الملخص األسبوعي: نشاط 

 Weekly Summary: Arbovirus activity, including Eastern Equine Encephalitis in“أو    في میشیغان"  الشرقي
Michigan” . 

 
 میشیغان؟  والیة في  )EEEاإلصابة بمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (لماذا نرى حاالت 

عندما تم اإلبالغ عن أول   1980كل عشر سنوات منذ عام ) EEEمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي ( میشیغان من تفشي والیة تعانى 
  ت أعلى بكثیر مما كان  )EEEاإلصابة بمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (ھذا العام، فإن عدد حاالت حالة إصابة بشریة في الوالیة. 

  بما یعادل في عام واحد  )EEE(اإلصابة بھذا المرض میشیغان نفس عدد حاالت  والیة علیھ في السنوات السابقة. في الواقع، شھدت
  لم یُعَرف في میشیغان یساوي إجمالي عدد الحاالت في السنوات العشر الماضیة مجتمعة.  ھذا المرض السنوات العشر األخیرة مجتمعة. 

قد أنھ  عتَ أن الطقس، بما في ذلك درجة الحرارة وھطول األمطار، یُ  من رغم على العض السنوات أشد من غیرھا، بالضبط السبب في أن ب 
 . في ذلك یلعب دوراً 

   )؟EEEبمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي ( كیف یصاب الناس

المرض مباشرة من شخص  ب  اإلصابةة البعوض المصاب. ال یمكنك عض من خالل  ) EEEینتقل مرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (
 آخر أو من حیوان مثل الحصان أو الغزال. 

 )؟EEEمن ھو عرضة لخطر اإلصابة بمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي ( 

ر یصبح  ). الخطEEEیمكن ألي شخص في منطقة ینتشر فیھا الفیروس في البعوض أن یصاب بمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (
لغابات، واألشخاص الذین یعملون في الخارج أو یشاركون  لن الطبیعیة ماكأكبر بالنسبة لألشخاص الذین یعیشون في أو یقومون بزیارة األ

األشخاص الذین تزید یكون العدوى. ب  إصابتھُ  في األنشطة الترفیھیة في الھواء الطلق، وذلك بسبب التعرض المتزاید للبعوض المحتمل
 لخطر اإلصابة المتزاید.معرضین عاًما  15عاًما وأقل من  50م عن أعمارھ

 مرض بعد تعرضھم لعضات البعوض المصاب؟ بالالناس یصاب متى یمكن أن 

 ). EEEة البعوض المصاب لظھور أعراض مرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي (عض أیام بعد التعرض ل 10إلى  4یستغرق ذلك من 

 )؟ EEEإلتھاب دماغ الخیول الشرقي (ما ھي أعراض مرض 

) مع ظھور الصداع المفاجئ والحمى المرتفعة والقشعریرة والقيء.  EEEتبدأ الحاالت الشدیدة لعدوى إلتھاب مرض دماغ الخیول الشرقي (
ھاب دماغ الخیول  قد یتطور المرض بعد ذلك إلى اإلرتباك والنوبات والغیبوبة. یموت ما یقرب من ثلث المرضى الذین یعانون من إلت 

 في المخ.   الى شدید یعانون من تلف خفیف من المرض  )، والعدید من الذین نجوا EEEالشرقي (

http://www.michigan.gov/EEE


 

Page 2 of 6 
v.9.27.2019 

 

 )؟ EEEلمرض إلتھاب دماغ الخیول الشرقي ( ختبار إكیف یمكنني إجراء 

علیھم أعراض مثل الحمى  ة البعوض مراقبة صحتھم والتحدث الى مقدم الرعایة الصحیة إذا ظھرت عضیمكن لألشخاص الذین تعرضوا ل
) في شخص ال تظھر علیھ عالمات توحي  EEEمرض دماغ الخیول الشرقي ( والشعور بالضیق والصداع واالرتباك. ال یشار إلى إختبار

 ). EEEبإصابتِھ بمرض دماغ الخیول الشرقي (

 )؟ EEEكیف یتم تشخیص مرض دماغ الخیول الشرقي (

ائل العمود الفقري. عادة ما تبحث ھذه اإلختبارات عن األجسام المضادة التي یصنعھا الجسم ضد  یعتمد التشخیص على إختبارات الدم أو س
 العدوى الفیروسیة. 

 )؟ EEEمرض دماغ الخیول الشرقي ( ما ھو عالج 

دویة  ). المضادات الحیویة لیست فعالة ضد الفیروسات، ولم یتم إكتشاف أي أEEEال یوجد عالج محدد لمرض دماغ الخیول الشرقي (
فعالة مضادة للفیروسات. یتم عالج األمراض الشدیدة عن طریق العالج الداعم الذي قد یشمل العالج في المستشفیات وأجھزة دعم التنفس  

 والسوائل التي تعطى عن طریق الورید والوقایة من اإلصابات األخرى. 

 )؟ EEEكیف یمكن لألشخاص تقلیل فرصة اإلصابة بعدوى مرض دماغ الخیول الشرقي (

مرض دماغ الخیول  والفجر عندما ینشط البعوض الذي یحمل فیروس  (بدایة المساء)  تجنب التعرض للھواء الطلق بین الغسق •
 . ) EEEالشرقي (

، أو أي منتج  )DEET ثنائي إیثیل اإلیثر (اإلیثر اإلیثیلي للحشرات التي تحتوي على العنصر النشط المبیدةالمواد  رشقم ب  •
 ستخدام. تبع دائًما إرشادات الشركة المصنعة لإلإوكالة حمایة البیئة األمریكیة على الجلد أو المالبس المكشوفة، ومسجل من قبل  

الحشرات على المالبس للمساعدة   مبید قم برش ًال طویًال عندما تكون في الھواء الطلق. بنطاقمصانًا طویلة األكمام و اء رتدقم بإ •
 ات. للعضالتعرض في منع 

 الخارج. في  وإبقاءه  البعوض  تجنبالنوافذ واألبواب للمساعدة في المشبكات على فحص و  قم بصیانة •
األطفال غیر المستخدمة    سباحة  من مواقع تكاثر البعوض في جمیع أنحاء المنزل، مثل الدالء أو أحواض  الراكدة  إفراغ المیاهالقیام ب  •

 بیض. الالبعوض  أو اإلطارات القدیمة أو المواقع المماثلة التي قد یضع فیھا
 في مناطق تناول الطعام في الھواء الطلق.   راوح الھوائیةباك و/أو المستخدم الشِ إ •

 
  

 )؟EEEھل یمكن أن أصاب بالمرض من أكل لحم الغزال إذا كان مصابًا بمرض دماغ الخیول الشرقي (

ھناك أمراض أخرى یمكن أن تنتقل إلیك. لغرض قتل  إذا بدا الحیوان مریضا، یجب أن ال تقوم بإسخدام لحم ھذا الحیوان لألكل، ألن 
درجة فھرنھایت، ُمقاسةً بمقیاس   165مسببات نقل األمراض المحتمل، یجب دائًما طھي األطعمة البریة تماًما لدرجة حرارة داخلیة تبلغ 

 حرارة اللحوم. 
 

   )؟EEEبمرض دماغ الخیول الشرقي ( لیف األحیواني إصابة یمكن ھل 

في الكالب، فإنھا   اإلصابة  نادر في الكالب والقطط، ولكن عندما یتم تحدید حاالت ھو مرٌض ) EEEدماغ الخیول الشرقي ( مرض إن 
في    90وما یقرب من )  EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (لإلصابة ب عادة ما تكون أقل من ستة أشھر من العمر. الخیول معرضة للغایة 

 للخیول. ضد المرض اح یتوفر لقالمرض. جّراِء تموت من  اإلصابة بالمرض  الماتالمئة من الخیول التي تظھر علیھا ع
 

 ) ؟ EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (ب اإلصابة األلیفة من يكیف یمكنني حمایة حیوانات

والفجر، عندما یكون البعوض أكثر نشاًطا. ال ینبغي    (بدایة المساء)  الغسق  فترة  بالحیوانات األلیفة في الداخل قدر اإلمكان بینحتفاظ  اإلقم ب 
على   رشھا ستخدام على الناس على الحیوانات األلیفة. ھناك بعض المنتجات الموضعیة التي یمكن لإل ة حددالبعوض الم مبیدأن تستخدم 

  العمل مع الطبیب البیطري  تھمالذین لدیھم شكوك بخصوص حیوانا أصحاب الحیوانات األلیفة  علىالكالب لحمایتھا من البعوض؛ یجب 
 . الخاص بھم
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 میشیغانوالیة لبعوض في امبیدات حول رش معلومات 

 لماذا تم رش أجزاء من میشیغان من الجو بالمبیدات الحشریة؟ 

الجوي أن یقلل بسرعة من عدد البعوض في منطقة جغرافیة كبیرة والتي بدورھا یمكن أن تقلل من خطر التعرض   رش المبیداتیمكن ل
وائح الصارمة، فھو آمن لألشخاص والحیوانات  . عندما یتم إجراء الرش الجوي وفقًا للَّ )EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (لفیروس 

 لمتحدة لعقود من الزمن لتقلیل أعداد البعوض. ستخدامھ بنجاح في الوالیات اإوالبیئة وقد تم 
 

 انتھى موسم الصیف، فلماذا رش البعوض؟ كان قد إذا 

  ئ فالطقس الوطنیة، من المتوقع أن یستمر الطقس الدا. وفقًا لخدمة )صقیعتبدأ درجات الحرارة بالتجمد (ال تستمر مجموعات البعوض حتى 
ال یزال   ) EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (. ھذا یعني أن البعوض الذي یحمل فیروس )أكتوبر( تشرین األول شھر  خالل في میشیغان 
ارة الصحة  إدالقاتل، حددت  )EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (ویصیب الناس والحیوانات. نظًرا لمدى خطورة  عض بإمكانھ أن ی 

میشیغان  والیة  تخاذ ھذه الخطوة اإلضافیة لحمایة صحة مواطني  إمھم جًدا    كانوإدارات الصحة المحلیة أنھ    ) MDHHS(  والخدمات اإلنسانیة
 في ھذه المناطق. 

 
   ؟اكیف تم رش المبیدات الحشریة جوً 

) من طائرة ذات محركین  ULVمنخفض للغایة (حجم ب ھا رشالقیام ب عتبار إمبیدات حشریة معتمدة ب  رش أخصائیو مكافحة البعوض ب  قام
  ناعمجوي  كرذاذ راتی طَ قُ  رشب  )ULV( الحجم المنخفض للغایة رشاشات  تم اققدم تقریبًا فوق سطح األرض.  300رتفاع إ تحلق على 

 رات التي تكون أصغر من رأس الدبوس في الھواء لقتل البعوض البالغ عند مالمستھ. ی طَ . تنجرف القُ للغایة
 

 ؟ مستمًرا ھل ما زال الرش الجوي 
ستكمال جمیع المناطق المخططة للعالج. ال توجد مناطق أخرى محددة حالیًا للعالج. وكان مجموع المساحة المعالجة أكثر من  إ ال. تم 
 . افداًن   000,557

t “Aerial Treatmen "جًوا معالجة المیشیغان، راجع "خریطة مناطق  والیة فيللحصول على معلومات حول األجزاء التي تم رشھا 
Zones Map”   "و "خرائط المعالجة الجویة على مستوى المقاطعة level Aerial Treatment Maps”-“County   على الموقع

www.michigan.gov/EEE  . 
 

 ذلك؟   یمكنني مالحظةالرش، فھل  یتمالخارج عندما في  نتُ إذا كُ 

تج، أي  َنقدم فوق سطح األرض كمیة صغیرة جًدا من المُ  300رتفاع إ طائرة ذات محركین تحلق على  ت ستخدملقد إ . من غیر المحتمل
ربما لم تشاھد أو تسمع الطائرة، أو شعرت بالرش في الھواء، عندما    .ملعقة كبیرة لكل فدان (أي حوالي حجم ملعب كرة القدم مقدار  حوالي  

 . ت عملیة الرش تم
 

 ؟ رش لیالً قومو بعملیة الی ألم یكن مفروًضا أن  الطائرة وھي تحلق خالل النھار، تشاھد 

كان  المناطق التي  ومسح  الطائرات بمراقبة  تم اق. خالل النھار،  الطقس  إستمر لیالً بحسب ما سمح بھ بدأ الرش بعد الغسق ولقد  نعم،
 رش المبیدات الحشریة أثناء رحالت المراقبة النھاریة.  یتم م لتقوم برشھا في ذلك المساء.  متوقعًا أن

 
فوق   رش ال تمحلقت طائرة فوق عقاري على الرغم من أنني انسحبت. ھل لقد 

 ؟ عقاري

الرش    ك. جمیع عملیات إلغاءعقاررش    انھ تم  ك ال یعنيعقاررؤیة طائرة تطیر فوق  
 الرش.  ھا مناستبعاد تم  ساعة 48قبل   ة والمستلمةالكامل نی واالعن  على

جًدا عبر الھواء، وال   ناعمالمبیدات الحشریة ال رذاذ نجرف إالعالج،  رشعندما تم 
الخاص بك منطقة مساحتھا   رش إلغاء العملیة غطت لقد  . یسقط مباشرة إلى األرض 

  بواسطة ك لضمان عدم سقوط أي رش في منطقتك.  عقارحول  قدم    1000×    1000
أطقم الرحالت في المكان الذي یجب أن یطیروا    كان  حساب سرعة الریاح واتجاھھا

فیھ، بحیث یسقط الرذاذ على األرض داخل مناطق المعالجة المعتمدة فقط. الطائرات  
الجوا  التي تطیر فوق منطقتك ستعالج منطقة خارج منطقتك. في الواقع، یمكن أن یع
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قف تشغیل الرش، أثناء الدوران  و   لكن معالطائرات أیًضا فوق الممتلكات الخاصة بك،    تقد حلق ربما  أمیال من منطقتك.    3منطقة على بعد  
 أو االنتقال إلى منطقة أخرى للعالج. 

 ؟ تستخدمإ تي ال یة الحشرھي المبیدات ما 

بالغ مسجل من قبل وكالة  بعوض العبارة عن مبید حشري عضوي نباتي لل. وھو  )Merus 3.0(  3.0میروس    م خدِ ستُ ذي إالیسمى المنتج  
  التي توجد بشكل طبیعي في زھور األقحوان  ) Pyrethrins( والذي یحتوي على خمسة في المائة من البیرثرینات ) EPA( حمایة البیئة

)chrysanthemum  flowers(  البیرثرینات    ستخدام إ. یشیع )Pyrethrins(  البراغیث، الذباب، العث، النمل والعدید    البعوض،   مكافحة ل
  توجد أیًضا في منتجات قمل الرأس الموضعي.   اتالبیرثرین   ستخدام في المبیدات الحشریة منذ الخمسینیات.من اآلفات األخرى وتم تسجیلھا لإل 

ستخدامھ حول المحاصیل  إویمكن    )OMRI( معھد مراجعة المواد العضویة  مدرج ضمن    منتجٌ   ھو   )Merus 3.0(   3.0میروس    إن ُمَنتج
 العضویة والحدائق. 

   https://www.omri.org/mfg/cmc/certificate/10513: معھد مراجعة المواد العضویةشھادة 
 

 أي آثار صحیة ضارة على الناس؟   )Merus 3.0(  3.0میروس  منتج ھل یسبب 

الصحة العامة في المناطق    ألغراضستخدام  ) وھو مصمم لإل EPAمسجل لدى وكالة حمایة البیئة (  ) Merus 3.0(   3.0میروس  إن منتج  
 .الرش أو بعدھعملیة اعلى صحة اإلنسان أثناء  مدأو طویلة األ مدالسكنیة. بشكل عام، ال یُتوقع حدوث أي مخاطر قصیرة األ

 الرش، ولدي مخاوف بشأن التعرض للرذاذ؟  تتم عملیةماذا لو كنت بالخارج عندما 

إذا  تخاذھا إالرش. تتضمن بعض اإلجراءات التي یجب عملیة ج أثناء أو بعد حدوث بشكل عام، ال یتوقع حدوث أي آثار صحیة من الخار
 : تساورك الشكوك مازالت

 غسل بشرتك و/أو مالبسك بالماء والصابون المنظف. إ •
 شطف عینیك بالماء. إ •
 ستشر مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كنت تشعر بالقلق إزاء صحتك. إ •
 

 المواد الكیمیائیة في البیئة؟ إلى متى تدوم ھذه 

ما بین ساعات في الھواء إلى أیام في التربة.   ذلك بمرور الوقت، ویتراوح لتحللبا) Merus 3.0( 3.0میروس  منتج بدأ مفعولسوف ی 
بشأن مالمسة بقایا المواد الكیمیائیة المتبقیة،  قلقًا مازلت  إذا كنت الرش؛ مع ذلك،  عملیة تخاذ أي إجراء خاص في الصباح بعد إال یجب 
 فیمكنك:

 الخضار والفواكھ المزروعة في المنزل قبل الطھي أو تناول الطعام. إغسل •
 بالصابون والماء إلزالة البقایا الكیمیائیة.رج خاالموجوجة في ال اغسل األسطح واألشیاء  •

 
 الرش مصدر میاه الشرب؟ عملیة ھل تلوث  

ستبعاد خزانات  إ تملقد إلى المیاه الجوفیة منخفضة.  وصولھ بقوة بالتربة، لذلك تكون فرصھ )Merus 3.0( 3.0میروس  تمسك منتجی 
بسرعة في المیاه السطحیة. بسبب ھذه العوامل، من غیر   تحللی  )Merus 3.0(  3.0میروس إن منتج میاه الشرب من منطقة الرش. 

 میاه الشرب. ) بتلویث Merus 3.0(  3.0میروس  ان یقوم منتج المتوقع
 

 رش المبیدات الحشریة؟  تجاه ماذا لو كنت أعتقد أنني أعاني من رد فعل سلبي 

تصل بمزود الرعایة الصحیة أو مركز میشیغان للتحكم في  إالمبیدات الحشریة، ف جراء إذا كنت تعتقد أنك قد تواجھ أي آثار صحیة من
 للحصول على المساعدة.   911تصل بالرقم  إكانت األعراض شدیدة ، ف. إذا 1222-222 (800)على الرقم  السموم

 
 لنحل الخاص بي؟ ل  ر ضرأن یسبب ال  )Merus 3.0(  3.0میروس  لمنتج یمكن

الذي  و، ساًما للنحل  )Pyrethrinمنتج یحتوي على البیرثرین (، وھو  )Merus 3.0(   3.0میروس    منتج  ، یعتبر  ُملصق على الُمنتجللوفقًا  
الذي یتم إجراؤه في اللیل إلى تقلیل المخاطر التي   رش للمعالجة المباشرة للمحاصیل المزھرة أو األعشاب الضارة. سیؤدي الیتعرض 

 النھار مثل النحل. المنتج سوف یجف بسرعة ویجب أال یشكل خطرا على المدى الطویل.   الحشرات التي تتغذى أثناءیتعرض لھا 

https://www.omri.org/mfg/cmc/certificate/10513
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مستعمرة لنحل    600مماثل لمدة شھرین، حوالي    مبیدات   التي كانت تخضع لبرنامج رش واساتشوستس،  موالیة  حل في  اراقب مسؤولو المن 

  البیروثروید  م منتجاستخدبإماساتشوستس والیة قامت مشاكل في الرش.  ة العسل منذ بدء برنامج الرش الخاص بھم ولم یالحظوا أی 
)Pyrethroid( میشیغان منتجإستخدمت والیة بینما صناعي. ل ا ) البیرثرینPyrethrin(  في والیة   حل امسؤولو المن  قامالنباتي. لقد

لخسائر النحل التي   إعتیادیة بالنسبةووجد أن ھذه الخسائر  عملیات الرش النحل بعد  خسائر في شكاوي  تلقي بعدباإلستجابة ماساتشوستس 
 إدارة النحل. في   أخرىعث الطفیلي، و/أو مخاوف الرتفاع أعداد إ، واتمن خسائر الملك -تحدث في ھذا الوقت من العام  

 

 لحیوانات األلیفة أو الماشیة؟ ل الضرر  ) Merus 3.0(  3.0میروس   أن یسبب منتج یمكنھل 

تصال مباشر مع  إلھا  یكون ، ال توجد أي آثار صحیة مدرجة على الحیوانات األلیفة أو حیوانات المزرعة التيُملصق على الُمنتجوفقًا لل
الفجر، عندما تكون البعوض أكثر نشاًطا، یمكن أیًضا  حتى عند الغسق و داخلالمادة الكیمیائیة التي یتم رشھا. إن إحضار الحیوانات إلى ال

ة العمل  . یجب على مالكي الحیوانات األلیفة والماشی )EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (أن یساعد في حمایتھم من البعوض الذي یحمل 
 دائًما مع طبیبھم البیطري فیما یتعلق بالصحة العامة لحیواناتھم.

 
 ھل سیكون للخفافیش ما یكفي من الطعام بعد قتل البعوض البالغ؟ 

لخفافیش وال یمثل مصدر الغذاء الرئیسي. الخفافیش تفضل الحشرات الكبیرة األخرى  ل الغذائي  نظامالد البعوض جزًءا مھًما من عَ نعم. ال یُ 
 ). Merus 3.0(  3.0میروس  منتجوال تتضرر من 

 
 قتلھم؟  الذي تسبب في  ما  – الخارج في  ا میتً  وجدت نحالً 

لفصل الشتاء. یتم طرد النحل   ادستعدباإلقوم مستعمرات نحل العسل وت  في  سكانالعدد نخفض ی في ھذا الوقت من العام، من الطبیعي أن 
یبحثون عن الطعام    في العمر ممن   متقدم ال  نحلالذكور) من المستعمرة ألنھ لیس ھناك حاجة إلیھا خالل فصل الشتاء ویموت  ال(  الغیر عامل

(النحل الشتوي). نتیجة لذلك، ستجد    في الخریف. النحل الذي ال یزال یعیش في المستعمرات تم تربیتھ للبقاء على قید الحیاة في فصل الشتاء
في كل خریف.  المیتة السترات الصفراء الدبابیر ذوات ابیر وزن . وبالمثل، ستجد الدبابیر والة نحل العسل المیت في الطبیع ا مندائًما بعضً 

 الخریف.  فصل  ، وھي مشكلة شائعة لدى مربي النحل، في الموت فيعثغالبًا ما تبدأ المستعمرات المصابة بال
 

 ة؟ والیالجوي على أراضي ال المبیدات رش  تم ھل 

ارة الموارد  إدفي شراكة مع  )MDHHS(  في میشیغان ارة الصحة والخدمات اإلنسانیةإد دخلتحیث لضمان سالمة األنواع المحمیة، 
ارة الصحة  إدا الى تصریحً ) MDNR( الطبیعیةارة الموارد إد منحت لقد ) في جھود الرش الجوي ھذه. MDNRالطبیعیة في میشیغان ( 

إجراء جمیع أنشطة الرش على أراضي   لقد تمة. والی البعوض على أراضي ال لمكافحة المبیدات  لرش )MDHHS( والخدمات اإلنسانیة
 . )MDNR(  میشیغانفي  ارة الموارد الطبیعیةإد ة وفقًا لقوانین الوالیات والقوانین الفیدرالیة ووفقًا لما تسمح بھ والی ال
 

 الرش الجوي؟ عملیة  عدم المشاركة في  سكان ھل یمكن لل

  ) أكتوبرتشرین األول (  شھر  عنوان العقار في  عن طریق الرش الجوي بحسب   )EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (  بعوضالغاء معالجة  إن  
 الجوي.  بالرش  مغلق حالیًا. في ھذا الوقت، ال توجد خطط لمزید من أنشطة العالج ھو 

 
 مراقبة) لزیارات المستشفى؟ الما بعد العالج (  الرصدما ھي نتائج 

 Michigan Syndromic Surveillance(   عاجلة المشاركة في نظام مراقبة متالزمة میشیغانممن بین أقسام الطوارئ ومراكز الرعایة ال
System(أو ،  )MSSS( اإلبالغ عن آثار ضارة ناجمة عن الرش الجوي لمبید البعوض  تم فیھا ، لم نحدد أي زیارات على وجھ التحدید

المراقبة. إضافة إلى ذلك، لم تحدث زیادة في فئات متالزمة الجھاز الھضمي أو الجھاز التنفسي أو الطفح الجلدي   تحت لبالغ في المناطقا
 ة في ھذا الوقت من السنة بسبب التقلبات الموسمیة و/ أو التقلبات الیومیة الطبیعیة. أو العصبي بخالف ما یمكن توقعھ عاد

 
 بعد العالج. ما رصدھا لمدة ثالثة أیام  فيسوف تستمر ھذه األنظمة  
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 للمزید من المعلومات

  تفضل بزیارةمیشیغان، بما في ذلك عدد الحاالت،  والیة  في )EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (للحصول على معلومات محدثة عن 
   www.Michigan.gov/EEE  الموقع االلكتروني

:  الموقع االلكتروني  تفضل بزیارة، )EEEمرض دماغ الخیول الشرقي (للحصول على معلومات الصحة العامة المتعلقة ب
.cdc.gov/EEEwww   

"خرائط المعالجة الجویة    أنظرو  www.Michigan.gov/EEE، تفضل بزیارة الموقع:  للحصول على معلومات حول الرش في مقاطعتك
 . level Aerial Treatment Maps”-“Countyعلى مستوى المقاطعة" 

 
   8165-335 (517):  الرقم  على ) MDHHS(  میشیغان في والیة ارة الصحة والخدمات اإلنسانیةأدتصل بإلألسئلة المتعلقة بالصحة، 

 من االثنین إلى الجمعة.  مساءً  5:00 - صباًحا  8:00

 

http://www.michigan.gov/EEE
http://www.cdc.gov/EEE
http://www.michigan.gov/EEE
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