السيطرة على البعوض

نصائح و إرشادات

يتكاثر البعوض في المياه الراكدة .لتقليل أعداد البعوض في محيط منزلك وممتلكاتك ،قم
بالتخلص من جميع المياه الراكدة واألنقاض.
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إنسداد مزراب المطر

السقف المسطح الذي

أي لعبة أو معدات حديقة

(في المنزل والشارع)

يتجمع عليه المياه

أو حاوية يمكنها

الراكدة

اإلحتفاظ بالمياه
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حوض حمام الطيور (تغيير الماء

غطاء حمام السباحة الذي يجمع

أسبوعيا) وبركة الحديقة

المياه ،وحمامات السباحة المهملة

(المخزنة بالسمك)

حمام سباحة أو بركة سباحة األطفال
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إصالح الصنبور الذي يسرب
الماء أو وعاء الحيوانات األليفة
(يجب تغيير المياه يوميا)
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القارب المكشوف أو غطاء
القارب الذي يجمع الماء
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8

إصالح مشبك الشبابيك المفقودة
أوالتالفة أو المثبتة بشكل
غير صحيح

ثقب تعفن الشجرة ،الجذع
المجوف أو بركة المطر

تعر ف على المزيد حول كيفية حماية نفسك من لدغات البعوض!
يرجى زيارة الموقع االلكترونيwww.michigan.gov/emergingdiseases :
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القمامة واإلطارات القديمة .حفر فتحات
تصريف المجاري و في الجزء السفلي من
أرجوحة اإلطارات

نصائح
الحشرة الكاملة

الشرنقة

مواقع المياه الراكدة التي قد يتكاثر فيها
البعوض
حاويات من صنع اإلنسان

البيض

اليرقة

لمكافحة البعوض

المواقع المحلية التي ينمو فيها البعوض
جميع أنواع البعوض تحتاج إلى المياه الراكدة لتبدأ دورة حياتها .قم بتحديد جميع المواقع التي تحفتظ بالمياه الراكدة.

القيام بتجفيف أو مأل أو التخلص من المناطق التي تحتفظ بالماء

•

العلب المعدنية

•

الحاويات التي تحتفظ بالمياه

•

الزجاجات

•

أحواض السباحة – إجراء الصيانة عليها بإستخدام مواد كيميائية مناسبة أو تغطيتها أو تصريف مياهها عند عدم إستخدامها

•

الدالء

•

األغطية البالستيكية أو األغطية المستخدمة لتغطية أغراض الفناء – القيام بشدها بقوة حتى ال تتجمع فيها المياه

•

الصحون تحت أوعية الزهور

•

حواف البرك الضحلة  -إزالة النباتات واألعشاب الضارة منها

•

شتالت النباتات المقطوعة والنابتة في الماء

•

القنوات (الخنادق) واألنابيب المسدودة  -قم بتنظيف أوراق األشجار واألوساخ والنفايات منها بحيث تتدفق المياه فيها بحرية

•

أوعية أو أحواض الحيوانات األليفة

•

األماكن المنخفضة ،أو البرك الناتجة عن آثار اإلطارات – يجب أن تمأل بالطين أو الرمل

•

اإلطارات

•

ثقوب األشجار وجذوعها المجوفة – يجب تعبئتها بالتراب أو الرمل

•

أحواض حمامات الطيور

•

األنابيب والصنابير التي يتسرب منها المياه – يجب إصالحها

•

عربات الدفع باليد

•

المساحات الصغيرة من المياه التي ال يمكن تصريفها – يجب عالجها بمبيدات اليرقات ،إتبع التعليمات الملصقة

•

لعب األطفال وحمامات سباحة األطفال

•

براميل تجميع مياه المطر

قم بحماية نفسك من لسعة البعوض

•

مزاريب السقف المسدودة والحفر اسفلها

•

القوارب

•

المشبكات على النوافذ واألبواب والشرفات – يجب تثبيتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة

•

السيارات الخردة (السكراب)

•

نوافذ السيارات وأبواب المرآب (الكراج)  -القيام بإغالقها في الليل

•

األغطية البالستيكية أو األقمشة المستخدمة

•

الشجيرات ،عشب الحديقة ،الحشائش الضارة ،الكروم والنباتات المتسلقة و األرضية النامية بإفراط – القيام بتشذيبها أو إزالة
النباتات النامية بإفراط والتي توفر مناطق باردة  /داكنة  /رطبة حيث يستقر فيها البعوض البالغ

لتغطية مواد الفناء الخارجي
•

المنتجات المعطرة  -تجنب إستخدام المنتجات التي تفوح منها رائحة مثل الفاكهة أو الزهور

•

المالبس الواقية – القيام بإرتداء األكمام الطويلة والبناطيل الطويلة والجوارب

•

برك الصخور

•

معالجة المالبس والمعدات  -إستخدم منتجات البيرميثرين لمعالجة المالبس ،األحذية ،الخيام ،أو قم بشراء سلع معالجة مسبقًا

•

ثقوب الشجرة

•

المالبس ذات األلوان الفاتحة  -القيام بإرتداء األلوان الفاتحة ،ألن البعوض ينجذب إلى األلوان الداكنة

•

ثقوب جذل أصل الشجرة

•

طارد الحشرات  -إستخدم طارد الحشرات المسجّل في وكالة حماية البيئة والذي يحتوي على مادة  DEETأو  IR3535أو

•

جذوع البامبو (الخيزران)

•

أوراق نبات الماغنوليا

•

نباتات البروميالد و نبات على شكل الجرة

حاويات طبيعية

المناطق الطبيعية
•

حمامات السباحة األرضية

•

القنوات (الخنادق) واألنابيب المسدودة

•

المراعي المروية أو األراضي الزراعية

•

النهر وتيار السهول الفيضانية

•

مستنقعات وبرك المياه العذبة

•

شواطئ المستنقعات المالحة

•

شاطئ البحيرة  /البركة والتي ينمو فيها النباتات

زيت الليمون أواليوكالبتوس أو البيكاريدين وبحسب التعليمات الملصقة على المنتَج

إتصل بإدارة الصحة المحلية الخاصة بك إذا كانت لديك أية أسئلة.

الحماية و الوقاية

تعر ف على المزيد حول كيفية حماية نفسك من لدغات البعوض!
يرجى زيارة الموقع االلكترونيwww.michigan.gov/emergingdiseases :

