ΜΗΠΩΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΕΤΕ
ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ;
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΙ

1. Παλιά ελαστικά
2. Λεκάνες πλυσίματος
3. Δεξαμενές
4. Βαρέλια
5. Παλιοί κάδοι και κουβάδες
6. Ποτίστρες και ταΐστρες κατοικίδιων
7. Τούβλα, στάμνες, πιθάρια
8. Μπουκάλια

9. Τενεκεδάκια
10. Τρύπες σε δέντρα και καλαμιώνες
11. Σπασμένα μπουκάλια σε τοίχους
12. Παλιά παπούτσια
13. Γλάστρες και πιατάκια
14. Πεταμένα παιγνίδια
15. Χολέτρες
16. Εξοπλισμός για περιποίηση κήπο

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εφαρμόζει
πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών(υποστατικα, δημόσιους χώρους κλπ.) με
έμφαση στην προνυμφοκτονία με συνδυασμό μεθόδων και στη μείωση των στάσιμων νερών,
αξιοποίηση προνυμφοφάγων ψαριών (ποταμός πεδιαίος) και χρήση βιολογικών
σκευασμάτων
Εργαστήριο Ιατρικής Εντομολογίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας -Έκδοση Ι - ‘Ετος 2019

Αντικατάσταση
ή συντήρηση των
κατεστραμμένων καλυμμάτων
των σηπτικών βόθρων και
όλων των αποχετευτικών
συστημάτων είναι πολύ
σημαντική. Το στόμιο του
αγωγού εξαερισμού
του βόθρου θα πρέπει
να είναι καλυμμένο
με δικτυωτό
πλέγμα.

Τοποθέτηση
ειδικών ψαριών
(Gambusia affinis sp.)
σε μικρές δεξαμενές
και σιντριβάνια

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΧΛΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ (ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ)

Απομάκρυνση
ή καταστροφή όλων των
άδειων δοχείων τα οποία είναι
δυνατό να συγκεντρώσουν και να
διατηρήσουν ποσότητες νερού
πέραν της μιας εβδομάδας.
Δοχεία που χρησιμοποιούνται
για τη φύλαξη νερού βαρέλια,
στάμνες, πιθάρια κλπ.)
θα πρέπει να διατηρούνται
κλειστά με κατάλληλα
εφαρμοστά καλύμματα.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Επιδιόρθωση
ή αντικατάσταση
κατεστραμμένων
υδαταποθηκών
(ντεποζίτων).

Αποφυγή
δημιουργίας
στάσιμων νερών
στα κτήματα
ή άλλες
περιουσίες.

Σωστή
χρήση
εντομοκτόνων
τύπου
αεροζόλ.

Άτομα τα οποία
προτίθενται να ταξιδεύσουν
Τοποθέτηση
σε χώρες όπου ενδημούν
ασθένειες (πχ. Αφρική, Ασία,
δικτυωτών
Λατινική Αμερική) που
πλεγμάτων
μεταδίδονται από κουνούπια, θα
προστασίας από
πρέπει να λάβουν προληπτικά μέτρα
έντομα σε
και καλούνται να επικοινωνήσουν
εξωτερικές
με τις Ιατρικές Υπηρεσίες και
πόρτες και
Υπηρεσίες Δημόσιας
παράθυρα.
Υγείας του Υπουργείου Υγείας
για τις ανάλογες
συμβουλές και
καθοδήγηση
Χρησιμοποίηση
Χρησιμοποίηση
ηλεκτρικών
εντομοαπωθητικών
συσκευών για
ουσιών πχ.
απώθηση
λάδια, κρέμες.
κουνουπιώ

