Μεηά από ππξθαγηά: θίλδπλνη
ζρεηηθά κε δώα θαη έληνκα
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα

Όηαλ επηζηξέςεηε ζε πεξηνρή πνπ είρε πιεγεί από πιεκκύξεο λα ζπκάζηε όηη κπνξεί λα έρνπλ παγηδεπηεί άγξηα δώα,
θαζώο θαη ηξσθηηθά, θίδηα ή αξάρλεο ζε ζπίηηα, απνζήθεο ή θήπνπο.

Γενικέρ ζςμβοςλέρ
•

Μελ πιεζηάδεηε άγξηα ή αδέζπνηα δώα. Γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε δώσλ επηθνηλσλήζηε κε ην δήκν,
ην θαηαθύγην δώσλ ή ηνλ θηελίαηξό ζαο.

•

Φπιάμηε καθξηά όια ηα ηξόθηκα γηα λα απνθύγεηε ηα ηξσθηηθά, όπσο αξνπξαίνπο θαη πνληίθηα (γηα παξάδεηγκα,
απνζεθεύζηε ηα ηξνθίκα ζε δνρεία κε αζθαιή θαπάθηα).

•

Πξνζνρή ζηα θίδηα.

•

Τα θνπλνύπηα αλαπαξάγνπλ γξήγνξα ζε ζηάζηκα λεξά θαη γίλνληαη ελνριεηηθά. Πξνθπιαρζείηε θαη ειέγμηε ηα
θνπλνύπηα ζηνλ πεξίγπξν ηνπ ζπηηηνύ ζαο.

•

Απνκαθξύλεηε ηα θαηνηθίδηα δώα θαη άιια δώα πνπ έρνπλ πεζάλεη ην ζπληνκώηεξν δπλαηό. Γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε
ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε κηιήζηε κε ην δήκν ή ηνλ θηελίαηξό ζαο.

Ανηιμεηώπιζη θιδιών
Όπσο θαη νη άιινη θάηνηθνη, έηζη θαη ηα θίδηα κπνξεί λα ράζνπλ ην ζπίηη ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πιεκκύξαο.
Ωο απνηέιεζκα, κπνξεί λα αλαδεηήζνπλ θαηαθύγην θαη ηξνθή κέζα ζε ζπίηηα, απνζήθεο θαη άιια θηίξηα. Τα θίδηα έρνπλ
επθνιόηεξε πξόζβαζε ζε θαηεζηξακκέλα θηίξηα θαη ζπληξίκκηα.

Όηαν είζηε ζε εξωηεπικούρ σώποςρ:
•

Φνξάηε αλζεθηηθέο κπόηεο θαη γάληηα εξγαζίαο, θαη καθξηά παληειόληα γηα λα πξνζηαηεύζεηε ηα πόδηα ζαο.

•

Πξνζέμηε πνύ βάδεηε ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ζαο όηαλ πεηάηε θαη θαζαξίδεηε ζπληξίκκηα.

•

Εάλ δείηε θίδη, ππνρσξήζηε ζηγά ζηγά θαη αθήζηε ην λα ηξαβήμεη ηελ πνξεία ηνπ. Μελ ην πεηξάμεηε.

•

Απνκαθξύλεηε ηα ζπληξίκκηα γύξσ από ην ζπίηη ζαο ην ζπληνκώηεξν δπλαηόλ, δηόηη κπνξεί λα πξνζειθύζνπλ
ηξσθηηθά, ζαύξεο θαη έληνκα ηα νπνία απνηεινύλ ηξνθή γηα ηα θίδηα.

•

Να γλσξίδεηε όηη ηα θίδηα κπνξνύλ θαη θνιπκπνύλ ζην λεξό γηα λα θηάζνπλ ζε πςειόηεξν έδαθνο.

Όηαν είζηε ζε εζωηεπικούρ σώποςρ:
•

Εάλ βξείηε θίδη κέζα ζην ζπίηη ζαο, κε παληθνβάιεζηε.

•

Ζεηήζηε ζπκβνπιέο από θάπνηνλ πνπ μέξεη πώο λα απνκαθξύλνπλ θίδηα κε αζθάιεηα. Επηθνηλσλήζηε κε ην Τκήκα
Πεξηβάιινληνο, Γεο, Νεξνύ θαη Σρεδηαζκνύ ζην 136 186 γηα παγηδεπηέο θηδηώλ.

Εάν ζαρ δαγκώζει θίδι:
•

Μελ πιύλεηε ηελ πεξηνρή γύξσ από ην δάγθσκα.

•

Μείλεηε αθίλεηνο θαη ήξεκνο θαη δεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα γξήγνξα θαιώληαο ηα ηξία κεδεληθά (000).

•

Εάλ δελ κπνξείηε λα πάηε ζην λνζνθνκείν ακέζσο, εθαξκόζηε ηηο πξώηεο βνήζεηεο - μαπιώζηε ή θαζίζηε κε ην άθξν
πνπ ζαο δάγθσζε ρακειόηεξα από ην ύςνο ηεο θαξδηάο ζαο. Καιύςηε ην δάγθσκα κε έλα θαζαξό, ζηεγλό επίδεζκν
θαη, εάλ είλαη δπλαηόλ, επηζέζηε λάξζεθα ζην άθξν.

•

Εάλ κπνξείηε ζεκεηώζηε ηελ ώξα πνπ ζαο δάγθσζε θαη πόηε βάιαηε ηνλ επίδεζκν.

•

Με βάιεηε αηκνζηαηηθή ηαηλία, κελ θόςεηε ην δάγθσκα γηα λα βγάιεηε ην δειεηήξην θαη κελ πξνζπαζήζεηε λα
ξνπθήμεηε ην δειεηήξην από ηελ πιεγή.

Απάσνερ
Εάν ζαρ δαγκώζει red-back απάσνη:
•

Πιύλεηε ηελ πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή θαιά θαη απαιύλεηε ηνλ πόλν κε παγνθύζηεο ή θαζαξό παγσκέλν λεξό.

•

Η εθαξκνγή πίεζεο δελ ζπληζηάηαη γηα δαγθώκαηα αξαρλώλ red-back θαη ζπλήζσο απηό επηδεηλώλεη ηνλ πόλν.

•

Ζεηήζηε άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα.

Για δαγκωμαηιέρ από άλλερ απάσνερ:
•

Πιύλεηε ην ζεκείν κε ζαπνύλη θαη λεξό.

•

Επηζέζηε παγνθύζηεο εάλ πνλάηε.

•

Γηα ηα πεξηζζόηεξα δαγθώκαηα αξαρλώλ, δελ είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.

•

Επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο αλ αλαπηπρζνύλ ζπκπηώκαηα ή επηκέλνπλ.

Αποθαππύνεηε ηα ηπωκηικά
•

Τα ηξσθηηθά (όπσο ηα πνληίθηα θαη νη αξνπξαίνη) κεηαθέξνπλ αζζέλεηεο θαη είλαη ελνριεηηθά.

•

Αθαηξέζηε ηα ηξόθηκα θαη ηα είδε πνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ θαηαθύγην ζηα ηξσθηηθά.

•

Πιύλεηε ηα πηάηα θαη ηα καγεηξηθά ζθεύε ακέζσο κεηά ηε ρξήζε.

•

Πεηάμηε ηα ζθνππίδηα θαη ηα κπάδα, όζν ην δπλαηό ζπληνκώηεξν, ηνπνζεηώληαο ηα ζε θάδν απνξξηκκάησλ κε θαπάθη
πξηλ από ηε ζπιινγή θαη ηε ξήςε ηνπο.

•

Τνπνζεηήζηε δνιώκαηα ηξσθηηθώλ ή παγίδεο ζε ζηεγλέο πεξηνρέο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο θαη καθξηά
από παηδηά θαη δώα.

Αποθύγεηε ηα κοςνούπια
•

Σηε Βηθηώξηα, νξηζκέλα θνπλνύπηα κπνξεί λα είλαη θνξείο αζζεληώλ όπσο ν ηόο Ross River θαη ν ηόο Barmah Forest,
νη νπνίνη κπνξεί λα κεηαδνζνύλ ζηνπο αλζξώπνπο κε ηζηκπήκαηα θνπλνππηώλ.

•

Η βξνρή θαη νη πιεκκύξεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλν αξηζκό θνπλνππηώλ θαζώο ην λεξό ππνρσξεί θαη
ζρεκαηίδνληαη ιηκλνύιεο.

Τι να κάνεηε για να αποθύγεηε ηζιμπήμαηα από κοςνούπια:
•

Να θνξάηε καθξηά παληειόληα, θάιηζεο θαη πνπθάκηζα κε καθξηά καλίθηα, θαη ρξεζηκνπνηήζηε εληνκναπσζεηηθό πνπ
πεξηέρεη N, N-diethyl-m-toluamide (DEET) ή picaridin.

•

Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηελ εηηθέηα ηνπ απσζεηηθνύ πξντόληνο.

•

Πξνζνρή όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απσζεηηθό ζε κηθξά παηδηά. Να απνθεύγεηε ζεκεία ησλ ρεξηώλ ηνπο πνπ κπνξεί λα
αγγίμνπλ ηα κάηηα ή ην ζηόκα ηνπο.

Πωρ να ελέγξεηε ηον πλςθιζμό κοςνοςπιών ζηοςρ σώποςρ ηος ζπιηιού ζαρ:
•

Εάλ είλαη πξαθηηθό, κεηαθέξεηε ην λεξό πνπ έρεη κείλεη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ζε αλνηθηά δνρεία, όπσο γιάζηξεο,
αρξεζηκνπνίεηα θνπηάθηα, ειαζηηθά απηνθηλήησλ ή θνπβάδεο.

•

Να αιιάδεηε ην λεξό πνπ δίλεηε ζην θαηνηθίδηό ζαο ηαθηηθά.

Μύγερ
•

Οη κύγεο είλαη θνξείο αζζεληώλ θαη ελνριεηηθέο.

•

Η ζπζζώξεπζε ηξνθίκσλ θαη ζθνππηδηώλ γίλεηαη ηόπνο αλαπαξαγσγήο ηεο κύγαο.

•

Καζαξίζηε ηα απόβιεηα ηξνθίκσλ, όζν ην δπλαηό ζπληνκώηεξν, ηνπνζεηώληαο ηα ζηνλ θάδν απνξξηκκάησλ κε
θαπάθη πξηλ από ηε ζπιινγή θαη ηε ξήςε ηνπο.
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Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ
Εάλ ζαο έρεη δαγθώζεη θίδη λα δεηήζεηε άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα θαιώληαο ηα ηξία κεδεληθά (000).
Εάλ ζαο έρεη δαγθώζεη ή ηξαπκαηίζεη θάπνην δών ή έληνκν δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο.
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αξκόδηνπο παγηδεπηέο θηδηώλ επηθνηλσλήζηε κε ην Κέληξν Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηνπ
Department of Environment, Land, Water and Planning ζην 136 186.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δαγθώκαηα θαη ηζηκπήκαηα, αξάρλεο θαη θνπλνύπηα πεγαίλεηε ζην Better
Health Channel ζην:
www.betterhealth.vic.gov.au
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