
5 CÁCH DỄ DÀNG ĐỂ CHỐNG MUỖI CẮN

1.  Bôi thuốc chống muỗi trước khi ra ngoài trời – nhất là trong 
khoảng thời gian từ bình minh đến hoàng hôn

2.  Mặc áo dài tay và quần dài khi ra ngoài trời – nhất là trong 
khoảng thời gian từ bình minh đến hoàng hôn

3.  Báo cáo chim chết (quạ, diều hâu và giẻ cùi) cho Cơ Quan 
Kiểm Soát Sinh Vật Truyền Bệnh

4.  Kiểm tra mỗi tuần một lần xem có nước đọng bên ngoài nhà 
của quý vị hay không

5.  Liên lạc Cơ Quan Kiểm Soát Sinh Vật Truyền Bệnh để xin 
cá diệt muỗi miễn phí cho các hồ nước bị rêu xanh, ao và đài 
phun nước ở số (858) 694-2888

QUẬN SAN DIEGO Chương Trình Kiểm Soát Sinh Vật Truyền Bệnh
5570 Overland Ave., Suite 102 | San Diego, CA 92123
ĐIỆN THOẠI (858) 694-2888 | EMAIL vector@sdcounty.ca.gov Vietnamese

Ngăn Chận! Bảo Vệ! Báo Cáo!

và Tham Gia Cuộc Chiến!

Tiếp Nhận Sự Kiện 

Bảo vệ bản thân, gia đình quý vị 
và khu phố của quý vị 
tránh khỏi muỗi

Bảo Vệ Bản Thân, Gia Đình Quý Vị và 
Khu Phố Quý Vị Tránh Khỏi Muỗi

Hãy Giúp Chống Bị Vi Rút West Nile Cắn. Quét mã QR này và 
tải xuống ứng dụng Fight the Bite! từ Trung Tâm Ứng Dụng 
Quận để báo cáo nặc danh về những hồ bơi bị rêu xanh, muỗi 
sinh sản và chim chết để được làm sạch hoặc thử nghiệm.

 SD Fight the Bite



Báo Cáo!

Ngăn Chận!
Hãy ngăn chận muỗi và sự sinh sản 
của muỗi quanh nhà quý vị 

 � Hãy làm theo những bước được 
đề ra trong minh họa

Bảo Vệ!
Tránh bị muỗi cắn

 � Dùng thuốc chống muỗi từ 
hoàng hôn đến bình minh

 � Thuốc chống côn trùng có chứa DEET, 
Dầu Khuynh Diệp Chanh, Picaridin và 
IR3535 có hiệu quả và an toàn cho tất cả 
mọi người từ hai tháng tuổi trở lên

 � Mặc áo dài tay và quần dài khi ra 
ngoài từ hoàng hôn đến bình minh, 
khi muỗi hoạt động mạnh nhất

 � Kiểm tra và sửa chữa các lỗ hổng trong 
các khung lưới ở cửa sổ và cửa ra vào

 � Chim chết như quạ, diều hâu và giẻ cùi 
cần được xét nghiệm xem có vi rút West 
Nile và các bệnh khác hay không 

 � Hồ bơi bị rêu xanh và chỗ nước đọng 
khác trong khu phố của quý vị. Cơ Quan 
Kiểm Soát Sinh Vật Truyền Bệnh có thể 
làm sạch những nơi đó miễn phí — và 
quý vị có thể báo cáo nặc danh

MUỖI
là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên trái đất, lan truyền các thứ bệnh 
như vi rút West Nile, viêm não, và những bệnh khác

Muốn biết  thêm chi  t iết ,  x in  gọi  (858)  694-2888 

Bỏ thêm cá diệt muỗi miễn phí 
vào các hồ nước và đài phun 
nước ở sân sau nhàThay nước trong bồn 

chim tắm mỗi tuần

Giữ gìn hồ bơi 
sạch sẽ

Cất giữ xe cút kít bằng 
cách dựng đứng lên

Đổ hết nước từ 
những lon tưới nước 
và máy chậu bông

Sửa chữa những vòi 
nước bị rò rỉ

Giữ ống 
thoát nước 
mưa sạch sẽ

Cất đi đồ chơi 
của trẻ em

Thông tắc máng 
nước mưa

Đậy kín thùng rác

Đổ hết nước từ các lốp xe cũ ra

Kiểm tra và sửa 
chữa lỗ hổng 
trong khung lưới 
của cửa ra vào 
và cửa sổ 

Vi rút West Nile có thể là một chứng bệnh trầm trọng, và đôi khi gây tử vong

 � Vi rút West Nile ảnh hưởng đến 
mọi người ở mọi lứa tuổi

 � Không có cách chữa hoặc 
điều trị cho WNV

 � Những ảnh hưởng của WNV 
có thể là vĩnh viễn

 � Bất chấp tên của nó là như vậy, 
vi rút West Nile đã lan rộng trên 
khắp Hoa Kỳ và đã có mặt tại 
Quận San Diego từ năm 2003

Những Sự Kiện Nhanh Chóng Về vi rút West Nile

hoặc vào xem SDFightTheBite.com

Căn nhà của quý vị có phải là nơi sinh sản muỗi không?
›››


