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إرشادات وتعليمات لسكان بلدتنا الكرام بشأن الحذر ومنع انتشار الحشرات الضارة
تتكاثر في اآلونة األخيرة ظاهره انتشار الحشرات الضارة في المجمعات السكانية ،المجلس المحلي في دير االسد يقوم
بعمليات رش ألباده هذه الحشرات ،ويقدم لجمهور المواطنين تعليمات هامه في عمليه منع انتشار هذه الحشرات ،التي
تقوم بنقل مسببات المرض الخطيرة جدا.
من هذه الحشرات نذكر لكم
باعوضة الكوكليس البيتية :انثى الباعوضة تقوم بلدغ االنسان في ساعات الليل وتنقل له مرض حمى النيل الغربي،
اماكن نشوئها وتواجدها في مستنقعات الماء.
باعوضة النمر االسيوي :تتكاثر في مستنقعات مياه صغيرة بجانب البيوت ،االنثى تقوم بلدغ االنسان في ساعات النهار،
وهي مسؤولة عن نقل العديد من االمراض الفيروسية الخطرة.
نمله النار الصغيرة :اصولها من امريكا الجنوبية ،تلدغ االنسان في الليل والنهار ،تمنو باألخص في المشاتل والجنائن
البيتية.
القرادة الرخوة :تلدغ االنسان ليال ونهارا ،تنقل لإلنسان مرض " حمى المغائر" الكهوف" المسمى حمى البورليا
موجودة في الكهوف والبنايات المهجورة في حظائر المواشي أحيانا.
تعليمات هامه للمواطنين للوقايه من هذه الحشرات ودرء مخاطرها:
 اغالق حاويات النفايات بشكل دائم. تجفيف المياه الراكدة بجانب البيوت ألنها تعد بيئة مالئمه لتكاثر الحشرات ،اذ ان االنثى تضع بيوضها فيها.عدم ترك اكل او فضالت طعام خارج البيت.اغالق النوافذ واالبواب بشكل دائم واستعمال المنخل لمنع دخول الحشرات للبيوت اخذ الحذر من دخول مغائر وبنايات مهجورة ولبس الثياب واألحذية المناسبة عند دخول حظائر الماشية. الحذر من لدغه نمله المشاتل عند التعامل مع النباتاتاستعمال مبيدات حشريه مرخصة من قبل وزارة حماية البيئة. وعدم القيام بعمليات رش البيوت والجنائن بمواد خطرة يمكنها التسبب بحاالت تسمم بيتية ،يجب االستعانة بشخصمرخص لهذا الغرض.
 -عدم ترك مواد الرش البيتية بمتناول ايدي األطفال.
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