
الحماية
• ثبت أو أصلح العوازل على األبواب 

والنوافذ وفتحات برميل المطر والدالء 
المستخدمة لجمع المياه

• ارتد قمصاًنا طويلة األكمام وبناطيل 
وجوارب وأحذية أثناء وجودك في 
الخارج، خاصة في أوقات الفجر 

اإلبالغ 
• اتصل ببرنامج مكافحة ناقالت 
األمراض أو أرسل إليهم بريًدا 
إلكترونًيا لإلبالغ عن قرصات 

البعوض النهارية )خاصة تلك التي 
تحدث داخل المنزل(، ومصادر 

تكاثر البعوض والبعوض األسود ذي 
الخطوط البيضاء

الوقاية
داخل المنزل

 •  غير الماء أسبوعًيا
    على األقل في

    األواني والمزهريات
    والصحون وطاسات

   الحيوانات األليفة
•  استخدم العوازل على النوافذ واألبواب

•  ال تترك ماء مكشوًفا ألكثر من أسبوع واحد
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للوقاية من أسراب البعوض الزاعج، تخلص من الماء الراكد داخل وخارج المنزل

أبلغ عن البعوض الزاعج • 

حقائق حول البعوض الزاعج 
• يوجد داخل وخارج المنزل

• أسود اللون مع خطوط بيضاء 
• يفضل قرص البشر ولكنه يقرص الحيوانات أيًضا

• يبيض في حاويات المياه الصغيرة مثل صحون النباتات 
والمزهريات وأحواض الطيور ونوافير الزينة وألعاب الباحة 

واإلطارات المرمية وحتى في فتحات األشجار
• يمكن للبيض أن يعيش دون ماء لعدة شهور

خارج المنزل )أسبوعًيا(
•  تخلص من الماء المتجمع في 

اإلطارات غير المستخدمة 
واأللعاب وحاويات التخزين 

والدالء 
•  غير الماء في أحواض الطيور

•  حرك الماء في النوافير وأحواض السباحة
•  صّرف الماء من صحون النباتات وفتحات األشجار وعلب 

التحكم في المرشات والبرك ومصارف مياه األمطار
•  تخلص من الماء المتراكم في المصائد والمركبات 

المخزنة والمراكب المخزنة
شهرًيا

•  تأكد من العوازل على 
فتحات برميل المطر والدالء 

المستخدمة لجمع المياه

تقدمة مكافحة ناقالت األمراض في لوس أنجلوس الكبرى 

قم بالوقاية من البعوض الزاعج 
والحماية منه واإلبالغ عنه

انتبه!

والغسق
• استخدم طاردات 

 DEET الحشرات مثل
أو بيكاريدين أو زيت 

 IR3535 ليمون الكينا أو
على الجلد و/أو المالبس 

)حسب التعليمات على 
ملصق المنتج(

• يفقس البيض بعد يوم إلى يومين من مالمسة الماء
• تتغذى اليرقات على الطحالب، المتعضيات المائية الصغيرة، 

ومواد النباتات والحيوانات في الماء
• يمكن أن ينمو البيض ليتحول إلى بعوض بالغ خالل فترة ال 

تتجاوز األسبوع الواحد
• يعيش البعوض البالغ حتى 3 أسابيع

• يتم العثور على البيض والبعوض البالغ في المنازل وحولها
• يفضل األجواء المعتدلة إلى الدافئة )أي كأجواء سان دييغو(

دورة الحياة

االتصال
(858) 694-2888  •  vector@sdcounty.ca.gov

www.sdvector.com

(858) 694-2888



مقاطعة سان دييغو
دائرة الصحة البيئية

برنامج مكافحة ناقالت األمراض
5570 Overland Avenue, Suite 102

San Diego, CA 92123
)858( 694-2888

امسح رمز QR بهاتفك 
الذكي لتجدنا على اإلنترنت!

WWW.SDVECTOR.COM WWW.SDVECTOR.COM WWW.SDVECTOR.COM

للبعوض  األصلي  الموطن  كاليفورنيا  ليست 
األسود  باللون  البعوض  هذا  يمتاز  الزاعج. 
خالل  بقوة  البشر  ويقرص  البيضاء،  والخطوط 
في  ويتكاثر  المنزل.  داخل  وخصوًصا  النهار 
المنازل وحولها ويمكن أن يتسبب بنقل فيروسات 
والحمى  الشيكونغونيا،  وداء  الضنك،  حمى 

الصفراء، وغرب النيل.
الوقاية • الحماية • اإلبالغ

البعوضة تمييز 

البعوض 
الزاعج

أشرطة بيضاء على الجسم والسيقان

أشرطة بيضاء على الجسم والسيقان

1، 3  الصور والتعريف تقدمة من جيمس غاثاني • مركز مكافحة األمراض
2، 4  الصور والتعريف تقدمة من جامعة فلوريدا • مختبر فلوريدا الطبي لعلوم الحشرات

يمتاز الظهر بقشور بيضاء على شكل قيثارة

البعوض 
الزاعج

البعوضة الزاعجة المصرية

البعوضة الزاعجة الضنكية

يمتاز الظهر بخط أبيض فضي واحد في المنتصف
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الحمى  بعوضة 
الصفراء

بعوض النمر 
اآلسيوي

البعوضة الزاعجة 
المصرية

البعوضة الزاعجة 
الضنكية

مقاطعة سان دييغو
دائرة الصحة البيئية

برنامج مكافحة ناقالت األمراض
اإلبالغالحمايةالوقاية

Arabic


