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 إرشادات وتعليمات لسكان بلدتنا الكرام بشأن الحذر ومنع انتشار الحشرات الضارة
 

المجلس المحلي في دير االسد يقوم   ، السكانيةفي المجمعات  الضارةظاهره انتشار الحشرات  األخيرة  اآلونةتتكاثر في 
التي   منع انتشار هذه الحشرات،يه ل مويقدم لجمهور المواطنين تعليمات هامه في ع هذه الحشرات، ألبادهبعمليات رش  

. جدا  الخطيرةتقوم بنقل مسببات المرض   
  من هذه الحشرات نذكر لكم 

  ،ل وتنقل له مرض حمى النيل الغربيفي ساعات اللي تقوم بلدغ االنسان   ةالباعوض انثى  : البيتيةالكوكليس  ةباعوض
. اماكن نشوئها وتواجدها في مستنقعات الماء  

 
  االنثى تقوم بلدغ االنسان في ساعات النهار، بجانب البيوت،  ةتتكاثر في مستنقعات مياه صغير  :وي االسيالنمر  ةباعوض

. الخطرة الفيروسية عن نقل العديد من االمراض   ة وهي مسؤول  
  في المشاتل والجنائن  باألخص تمنو  ، تلدغ االنسان في الليل والنهار   ، الجنوبيةاصولها من امريكا  :الصغيرة نمله النار 

. تية البي  
 

  المسمى حمى البورليا " الكهوف" المغائر" حمى   مرض  لإلنسان تنقل  تلدغ االنسان ليال ونهارا،   :الرخوة القرادة
ر المواشي أحيانا. ئفي حظا ةوالبنايات المهجور  الكهوففي  ة موجود   

  
 تعليمات هامه للمواطنين للوقايه من هذه الحشرات ودرء مخاطرها: 

 
.دائم كل بش  حاويات النفايات اغالق   -  
. اذ ان االنثى تضع بيوضها فيها  مالئمه لتكاثر الحشرات، بيئة تعد  ألنها بجانب البيوت   الراكدةتجفيف المياه  -  

.عدم ترك اكل او فضالت طعام خارج البيت  - 
للبيوت اغالق النوافذ واالبواب بشكل دائم واستعمال المنخل لمنع دخول الحشرات -  

الماشية. حظائر  واألحذية المناسبة عند دخول    ولبس الثياب   مهجورةات وبناي غائر  اخذ الحذر من دخول م -    
  

  - الحذر من لدغه نمله المشاتل عند التعامل مع النباتات 
.البيئة   ةحماي   ةمن قبل وزار ةاستعمال مبيدات حشريه مرخص -  

بشخص    االستعانةيجب  ، ةيمكنها التسبب بحاالت تسمم بيتي ةمواد خطر بوالجنائن وعدم القيام بعمليات رش البيوت  -
. مرخص لهذا الغرض   

. األطفالبمتناول ايدي  البيتية عدم ترك مواد الرش   - 

                 . رانال او  ةحرارالعن مصادر  ةبعيد   ةتخزين مواد الرش في اماكن امن -
 
 

 باحترام 
د. جريس مويس                                                              هيفاء اسدي                  

طبيب بيطري سلطوي       مديره قسم الصحة وترخيص االعمال                                         
ل مجلس دير األسد المح     مجلس دير األسد المحلي                                                          
    


