
 5 وسائل سهلة

لمحاربة قرص البعوض 

1.  ضع طارًدا للبعوض قبل الخروج - خصوًصا في الفترة من الغسق 
حتى الغروب

2.  ارتد أكماًما طويلة وبناطيل طويلة خارج المنزل - خصوًصا في الفترة 
من الغسق حتى الغروب

3.  أبلغ عن الطيور الميتة )مثل الغربان والصقور وطيور أبو زريق( إلى 
مكافحة ناقالت األمراض

4.  افحص وجود ماء راكد خارج منزلك مرة في األسبوع

 5.  اتصل بمكافحة ناقالت األمراض للحصول على سمكة بعوض
 مجانية لألحواض والبحيرات والنوافير الخضراء على الرقم 

)858( 694-2888

مقاطعة سان دييغو برنامج مكافحة ناقالت األمراض
5570 Overland Ave., Suite 102 | San Diego, CA 92123

vector@sdcounty.ca.gov بريد اإللكتروني Arabicالهاتف 2888-694 )858( | ال
اإلبالغ!الحماية!الوقاية !

وشارك في المكافحة!

احصل على الحقائق

احم ونفسك وأسرتك 
وحّيك 

من البعوض

احم نفسك وأسرتك وحّيك من البعوض

 QR ساعد في مكافحة قرصات فيروس غرب النيل. امسح رمز
هذا لزيارة الصفحة اإللكترونية لمكافحة قرصات البعوض في سان 

دييغو ومعرفة المزيد حول الوقاية من فيروس غرب النيل.

 مكافحة قرصات البعوض
في سان دييغو



اإلبالغ!

الوقاية!
تخلص من البعوض ومن تكاثره حول منزلك

اتبع الخطوات الموضحة في الشكل  �

الحماية!
امنع البعوض من القرص

استخدم طارًدا للحشرات من الغسق حتى الغروب  �

طاردات الحشرات المحتوية على DEET، زيت   �
ليمون الكينا، البيكاريدين وIR3535 فعالة وآمنة 

لكل من يبلغون من العمر شهرين فما فوق

ارتد أكماًما طويلة وبناطيل خارج المنزل من الغسق   �
وحتى الغروب، وهي الفترة األنشط للبعوض

اعثر على الفتحات في عوازل النوافذ واألبواب وأصلحها  �

أبلغ عن الطيور الميتة مثل الغربان والصقور وأبو زريق   �
لفحص إصابتها بفيروس غرب النيل وأمراض أخرى

أبلغ عن أحواض السباحة الخضراء أو المباه الراكدة األخرى   �
في حيك. يمكن لمكافحة ناقالت األمراض معالجة هذه األمور 

مجاًنا – ويمكنك اإلبالغ عنها دون اإلفصاح عن هويتك

البعوض  
أحد أكثر الكائنات فتًكا على األرض، وهو ينشر أمراًضا مثل فيروس غرب النيل والتهاب الدماغ وغيرهما

.SDFightTheBite.com للمزيد من المعلومات، اتصل على 2888-694 )858( أو تفضل بزيارة

أضف سمكة بعوض مجانیة للبرك 
والنوافیر في الباحة الخلفیة

غیر الماء في أحواض الطیور 
أسبوعًیا

حافظ على نظافة 
أحواض السباحة

خّزن عربات الید قائمة

أفرغ مرشات المیاه 
وأحواض الزھور

أصلح الصنابیر المسربة

حافظ
على
نظافة

مصارف
العواصف

خّزن ألعاب األطفال

سّلك مصارف میاه 
األمطار

غط سالل القمامة

أفرغ اإلطارات القدیمة

اعثر على الفتحات 
في عوازل النوافذ 
واألبواب وأصلحھا

يمكن أن يكون فيروس غرب النيل مرًضا خطيًرا وقاتاًل أحياًنا

يؤثر فيروس غرب النيل على البشر من كل األعمار   �

�  ليس هناك عالج لفيروس غرب النيل

�  يمكن أن تكون آثار فيروس غرب النيل دائمة

�  على الرغم من اسمه، فقد انتشر فيروس غرب 
النيل في أنحاء الواليات المتحدة، وقد ُوجد 

في مقطاعة سان دييغو منذ عام 2003

حقائق سريعة حول فيروس غرب النيل

هل منزلك منطقة لتكاثر البعوض؟
›››


