
از زاد و ولد جلوگیری کنید
آب راکد را تخلیه کنید

• پشه ها درون آب راکد تخم گذاری می کنند؛ 
الروها حتی می توانند در 

 ظروف کوچک 
زنده بمانند

محیط داخل
•  هر هفته آب درون گلدان ها، زیر گلدانی 

ها، گلدان ها گل و ظروف غذای حیوانات 
خانگی خود را عوض کنید

•  نگذارید آب بیشتر از 1 هفته بماند

در جریان آخرین اطالعات قرار 
گیرید!

پشه های آئدس 
•  دارای بدن راه راه مشکی و سفید هستند

•  در طول روز نیش می زنند
•  در محیط های داخل و بیرون تخم گذاری می کنند

•  عامل سرایت بیماری هایی مثل زیکا، دنگی، چیکونگونیا، تب زرد، و 
ویروس نیل غربی هستند

•  در آب های با مقدار اندک نیز تخم می گذارند
•  تخم های می توانند در عرض فقط 1 هفته بالغ شوند

جهت کسب اطالعات بیشتر به SDFightTheBite.com مراجعه کنید

از خود محافظت کنید
سوراخ های توری در و پنجره ها را تعمیر کنید  •

وقتی بیرون می روید، حتی در طول روز،   •
 پیراهن آستین بلند، شلوار، جوراب و 

کفش بپوشید
•  پوست و/یا لباس خود را آغشته به یک 

ماده دافع پشه مثل DEET، پیکاریدین، 
 IR3535 روغن اکالیپتوس لیمویی، یا

کنید )همیشه مطابق دستور روی برچسب 
محصول استفاده کنید(

تخلیه کنید 
•  گرفتگی ناودان را باز کنید شیرهای آب و 
آبفشان هایی که چکه می کنند را تعمیر کنید

•  روی دهانه بشکه جمع اوری آب باران توری 
قرار دهید و از تجمع آب روی یا اطراف 

بشکه ها جلوگیری کنید

محیط بیرون
•  آبی که درون اسباب بازی ها، تایر، 

مخازن ذخیره و سطل جمع آوری شدند 
را تخلیه کنید 

•  سطل های زباله را بپوشانید و فرغان را 
به صورت عمودی قرار دهید

•  آب فواره ها و استخرها را به جریان 
درآورید. اگر استفاده نمی شوند، ماهی 

پشه خوار اضافه کنید
•  آب گلدان ها و زیرگلدانی ها را خالی کنید. 

آب درون گیاهان آناناس را تمیز کنید
•  آبی که درون گودال ها، روی سایبان ها، 
یا در قایق ها/وسایل نقلیه جمع شدند را 
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برای جلوگیری از پشه های مهاجم آئدس، آب های راکد فضای داخل و بیرون را تخلیه کنید

از منزل خود در برابر پشه های 
آئدس محافظت کنید

3

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

www.SDFightTheBite.com

SDFIGHTTHEBITE.COM  (858) 694-2888 گزیدگی!   با  رزه  مبا

هر از گاهی توری های در 
و پنجره  را از نظر وجود 

سوراخ بررسی کنید و آنها 
را تعمیر کنید

اسباب بازی بچه 
ها را در انبار 

بگذارید

گرفتگی ناودان ها را 
باز کنید

هرازگاهی آب سنگاب ها 
را عوض کنید

درون حوضچه های حیات 
خلوت پشه ماهی خوار بریزید

استخرهای شنا را تمیز 
نگه دارید

فرغان را به صورت عمودی 
قرار دهید

آب تایرهای قدیمی را خالی کنید

آب پاش ها و گلدان های گل 
را خالی کنید

شیرآالتی که چکه می 
کنند را تعمیر کنید

فاضالب طوفان را تمیز 
نگه دارید

سطل های زبانه را بپوشانید



کانتی سن دیه گو
اداره بهداشت و کیفیت محیط زیست

برنامه کنترل ناقلین
Overland Avenue, Suite 102 5570

San Diego, CA 92123
694-2888 )858(

جهت کسب اطالعات بیشتر، در 
SDFightTheBite.com ما را آنالین دنبال کنید

پشه های مهاجم آئدس در اصل متعلق به کالیفرنیا 
سفید  و  مشکی  راه  راه  بدن  دارای  آنها  نیستند. 
هستند و در طول روز انسان را نیش می زنند. آنها 
محیط  در  حتی  یا  ها،  خانه  اطراف  آب  منابع  در 
باعث  توانند  می  آنها  کنند.  می  گذاری  تخم  داخل 
سرایت بیماری های زیکا، دنگی، چیکونگونیا، تب 
با دور ریختن  نیل غربی شوند  زرد، و ویروس 
آب موجود در محیط داخل یا اطراف منزل خود 

به مبارزه علیه پشه ها بپیوندید. 
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از زاد و ولد پشه جلوگیری کنید

پشه های 
مهاجم آئدس  
پشه تب زرد

ببر آسیایی
پشه

آئدس
آئدس مصری

آئدس 
آلبوپیکتوس

کانتی سن دیه گو
اداره بهداشت و کیفیت محیط زیست

 برنامه کنترل ناقلین

آب راکد را دور بریزید

از زاد و ولد پشه جلوگیری کنید
• • •

از خود محافظت کنید
• • •

در جریان آخرین اطالعات قرار گیرید

عکس ها و ID روی جلد اهدایی از طرف از جیمز گاتانی )James Gathany(، مرکز کنترل بیماری ها

پشه های 
آئدس
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