
Bảo vệ chống lại  
virus West Nile!

Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể 
bảo vệ bản thân và gia đình của mình!

Virus West Nile lây lan  Virus West Nile lây lan  
do muỗi có thể sinh sản  do muỗi có thể sinh sản  
trong sân nhà của bạn!trong sân nhà của bạn!

Ngăn chặn sự sinh sản của muỗi để Ngăn chặn sự sinh sản của muỗi để 
ngăn chặn virus West Nile (WNV)!ngăn chặn virus West Nile (WNV)!



Ngừa!

Báo cáo!

Bảo vệ!

l  Hãy đổ bỏ nước đọng trong xô và các vật chứa  
khác hàng tuần!

l Thông tắc cống, đường ống và cống rãnh
l  Giữ cho hồ bơi và đài phun nước sạch sẽ,  

không rêu xanh
l Che các khe hở thùng chứa nước mưa bằng màn chắn
l  Thêm cá ăn muỗi hoặc thuốc diệt ấu trùng vi khuẩn  

(như Mosquito Dunks) vào hồ ao nhân  
tạo & hồ bơi để diệt ấu trùng muỗi

Muỗi sinh sản 

Chống bị cắn

l Sử dụng kem chống muỗi có chứa DEET,  
Picaridin, IR3535 hoặc Dầu khuynh diệp chanh 
(Lemon Eucalyptus)
l Mặc quần dài và áo sơ mi dài tay
l Gắn lưới cho cửa ra vào và cửa sổ

l Hồ bơi vị rêu xanh 
l Chim chết (Chim giẻ cùi, Quạ, Diều hâu, Cú)
l Muỗi sinh sản

Kiểm soát côn trùng

Chống ngừa bị cắn!
Virus West Nile là một căn bệnh nguy hiểm tiềm tàng và đôi khi gây tử vong  
mà không có cách chữa trị hoặc điều trị. Nó ảnh hưởng đến mọi người ở mọi  

lứa tuổi. Mọi người bị nhiễm WNV từ vết đốt của muỗi bị nhiễm bệnh.

Chương trình Kiểm soát Côn trùng Quận San Diego
(858) 694-2888 | Vector@SDCounty.CA.gov 

SDFightTheBite.com
Theo dõi SD Fight The Bite trên mạng xã hội!

một lời khuyên 

một lời khuyên 

hữu ích
hữu ích

Ấu trùng muỗi sống
trong nước đọng


