
محافظت در برابر ویروس 
!)West Nile( نیل غربی

در مورد نحوه محافظت از خود و خانواده تان 
اطالعات بیشتری کسب کنید!

ویروس نیل غربی توسط پشه هایی که ویروس نیل غربی توسط پشه هایی که 
در حیاط خلوت شما زاد و ولد می کنند در حیاط خلوت شما زاد و ولد می کنند 

شیوع پیدا می کند!شیوع پیدا می کند!

برای جلوگیری از سرایت ویروس نیل برای جلوگیری از سرایت ویروس نیل 
غربی از زاد و ولد پشه جلوگیری کنید!غربی از زاد و ولد پشه جلوگیری کنید!



جلوگیری کنید!

گزارش دهید!

محافظت کنید!

زاد و ولد پشه

در برابر گزیدگی

	  ،DEET از یک ماده دافع پشه حاوی 
 پیکاریدین، IR3535 یا روغن اکالیپتوس 

لیمویی استفاده کنید
شلوار و پیراهن آستین بلند بپوشید 	
برای در و پنجره ها توری نصب کنید 	

استخرهای سبز  	
پرندگان مرده )زاغ کبود، کالغ، شاهین،جغد( 	
زاد و ولد پشه 	

برای کنترل ناقلین

برنامه کنترل ناقلین کانتی سن دیه گو
(858) 694-2888 | Vector@SDCounty.CA.gov 

SDFightTheBite.com
SD Fight The Bite )مبارزه با گزیدگی SD( را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید!

آب های راکدی که در سطل و مخازن دیگری به طور  	
هفتگی جمع آوری کرده اید را تخلیه کنید!

گرفتگی ناودان ها، لوله ها و فاضالب را برطرف کنید 	
استخرها و فواره ها را تمیز نگه دارید، نگذارید سبز شوند 	
با توری در بشکه های جمع آوری آب باران را بپوشانید 	
برای کشتن الرو پشه درون دریاچه های مصنوعی و  	

 )Mosquito Dunks استخرها الروکش باکتریال )مثل
نکته!نکته!یا ماهی پشه خوار بریزید

 الرو پشه در آب راکد 
زندگی می کند

مبارزه با گزیدگی!
ویروس نیل غربی به طور بالقوه یک بیماری خطرناک و در برخی موارد مرگبار 

است که درمان و معالجه ای ندارد. تمام افراد با هر سنی را درگیر می کند. افراد در اثر 
نیش یک پشه آلوده به WNV مبتال می شوند.


