После поплава: опасности во
врска со животни и инсекти
Информации за заедницата

Кога се враќате во подрачје зафатено со поплава, имајте предвид дека диви животни, вклучувајќи ги
глодачите, змиите и пајаците, може да останале заробени во вашата куќа, шупа (shed) или градина.

Општи совети
• Не се доближувајте на диви или заскитани животни. За совети околу справувањето со животни
контактирајте со вашата општина, засолниште за животни (animal shelter) или ветеринар.
• Отстранете ја сета храна што може да ги привлече глодачтеи како што се стаорците и глувците (на
пример, чувајте ја храната во садови со капаци што се прицврстуваат).
• Внимавајте на змии.
• Комарците може брзо да се размножат во застојана вода и да вознемируваат. Преземете мерки за
контрола на комарците околу вашиот дом.
• Што побрзо отстранете ги пцовисаните домашни миленици и други животни. За совети за безбедно
отстранување, разговарајте во вашата општина или со ветеринар.

Справување со змии
Како и други животни, змиите може да останат без дом за време на поплава. Затоа тие може да побараат
засолниште и храна во куќи, шупи и други згради. Оштетените објекти и урнатините им се подостапни на
змиите.

Кога сте надвор:
• Носете цврсти работни чизми и ракавици, и долги пантолони за да ги заштитите нозете.
• Внимавајте каде ги ставате рацете и нозете кога отстранувате или расчистувате шут.
• Ако видите змија, полека појдете наназад и пуштете ја да си замине. Не ја допирајте.
• Отстранете го шутот околу вашиот дом што е можно поскоро, бидејќи може да привлече глодачи,
гуштери и инсекти со кои змиите се хранат.
• Внимавајте на змии кои пливаат во водата обидувајќи се да излезат на суво.

Кога сте внатре:
• Ако најдете змија внатре во куќата, не паничите.
• Побарајте совет од некој кој знае како безбедно да ја отстрани змијата. Јавете се на Министерството за
природна средина, земја, вода и планирање (Department of Environment, Land, Water and Planning) на 136
186 за името на најблискиот овластен ловец на змии.

Ако ве касне змија:
• Не ја мијте кожата околу гризнатото место.
• Останете неподвижни и мирни, и побарајте итна медицинска помош телефонирајќи на три нули (000).
• Ако не можете веднаш да отидете во болница, применете прва помош – легнете или седнете, а
гризнатото место треба да биде на пониско од вашето срце. Покријте го гризнатото место со чист и сув
завој или фластер (bandage) и, по можност, имобилизирајте (splint) ја раката или ногата.
• По можност, запишете го времето кога змијата ве каснала и кога е ставен завојот.
• Не ја стегајте раката или ногата со крпа над гризнатото место (tourniquet), не го засекувајте местото за
да истече отровот и не се обидувајте да го ишмукате отровот од раната.

Пајаци
Ако ве касне пајак со црвен грб (red-back):
• Темелно измијте го каснатото место и, за да се намали болката, ставете на него ќеси со мраз или чиста
студена вода.
• При каснување на пајак со црвен грб не се препорачува притискање на каснатото место, бидејќи тоа
често ја зголемува болката.
• Веднаш побарајте медицинска помош.

Каснувања од други видови пајаци:
•
•
•
•

Измијте го каснатото место со сапун и вода.
Ставете студен облог (cold pack) ако каснатото место ве боли.
При мнозинството каснувања од пајаци не е потребна друг вид на прва помош.
Ако симптомите се влошат или не поминуваат, отидете кај доктор.

Одвратете ги глодачите
•
•
•
•

Глодачите (како што се глувците и стаорците) пренесуваат заразни болести и прават непријатности.
Отстранете ја храната и предметите каде што глодачите може да се засолнат.
Измијте ги садовите и приборот за јадење веднаш по употреба.
Фрлете го ѓубрето и отпадот што е можно поскоро во канта за отпадоци со капак.

• Ставете мамки и стапици за глодачи на суви места според упатствата за користење и каде што не им се
достапни на децата и животните

Држете се настрана од комарците
• Во Викторија некои видови комарци може да пренесуваат болести како што се вирусите Ross River и
Barmah Forest кои може да се пренесат на луѓето преку каснување на комарци.
• Дождовите и поплавите може да предизвикаат зголемување на бројот на комарците кога водата ќе се
повлече и се формираат бари.

Како да се одбегнат каснувањата од комарци:
• Носете долги пантолони, чорапи и кошули со долги ракави, и исопрскајте ја или намачкајте кожата со
средства против комарци што содржат N, N-diethyl-m-toluamide (DEET) или pircaridin.
• Следете ги упатствата на етикетата на средството против инсекти.
• Внимавајте кога средствата против комарци ги користите кај мали деца. Тие средства не им ги прскајте
на рацете на децата, бидејќи може да си ги допрат очите или устата.

Сузбивање на комарци околу вашиот дом:
• Ако е изводливо, отстранете ја водата што останала надвор, на пример во саксии, празни конзерви,
автомобилски гуми и кофи.
• Редовно менувајте ја водата на вашите домашни љубимци.

Муви
• Мувите пренесуваат заразни болести и вознемируваат.
• Насобраната храна и ѓубре стануваат место за размножување на муви.
• Отстранете го ѓубрето што е можно поскоро, ставајќи го во канта за отпадоци со капак.
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Повеќе информации
Ако ве касне змија, веднаш побарајте медицинска помош телефонирајќи на три нули (000).
Ако ве каснало или повредило животно или инсект, побарајте совет од доктор.
За информации за овластени ловци на змии јавете се на Центарот за информации на Department of
Environment, Land, Water and Planning на 136 186.
За информации за каснувања, пајаци и комарци видете на Better Health Channel на:
www.betterhealth.vic.gov.au
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