Bir selden sonra: hayvan ve
haşarat bağlantılı tehlikeler
Toplum bilgileri

Selden etkilenmiş bir bölgeye dönerken, kemirgenler, yılanlar veya örümcekler dâhil kemirgen hayvanların
evinizde, kulübenizde veya bahçenizde kapana kısılmış olacağını unutmayın.

Genel ipuçları
• Vahşi ve başıboş hayvanlara yaklaşmayın. Hayvanlarla baş edebilmeye ilişkin tavsiyeler için belediyenizle,
hayvan barınağı ile veya veterinerle ilişkiye geçin.
• Sıçan ve fareler gibi başıboş hayvanların ilgisini çekmekten kaçınmak için tüm yiyecekleri saklayın (örneğin
yiyecekleri güvenlikli kapakları bulunan kaplara koyun).
• Yılanlara dikkat edin.
• Sivrisinekler durgun sularda hızla üreyebilir ve sıkıntı verici olabilir. Evinizin çevresinde sivrisinekleri denetlemek
için önlemler alın.
• Ölen evcil ve diğer hayvanları mümkün olan en kısa sürede kaldırıp atın. Güvenlikli bir şekilde ortadan
kaldırmaya ilişkin tavsiyeler için belediyeniz veya veterinerinizle ilişkiye geçin.

Yılanlarla baş edebilmek
Diğer bölge sakinleri gibi yılanlar da bir sel sırasında evlerini yitirebilirler. Bunun sonucu olarak evlerin, depolama
kulübelerinin ve diğer yapıların içinde barınak ve yiyecek arayabilirler. Hasar görmüş yapılar ve yıkıntılar yılanlar
için daha ulaşılabilirdir.

Dışarıdayken:
• Sağlam iş ayakkabıları ve eldivenleri ve bacaklarınızı korumak için uzun pantolon giyin.
• Enkazı kaldırırken veya temizlerken ellerinizi ve ayaklarınızı nereye koyduğunuza dikkat edin.
• Bir yılan görürseniz, ondan yavaşça uzaklaşın ve yoluna gitmesine izin verir. Ona dokunmayın.
• Evinizin çevresindeki enkazı mümkün olduğunca çabuk kaldırın çünkü yılanların yediği kemirgen hayvanları,
kertenkeleleri ve haşaratı çekebilir.
• Yükseğe çıkmak için suyun içinde yüzmekte olabilecek yılanlara dikkat edin.

İçerideyken:
• Evinizde bir yılan bulursanız, paniklemeyin.
• Yılanın güvenlikli bir şekilde nasıl uzaklaştırılacağını bilen bir kişiden tavsiye alın. En yakın ruhsatlı yılan
avcılarının adları için 136 186’dan Department of Environment, Land, Water and Planning’i arayın.

Bir yılan tarafından ısırılırsanız:
• Isırılan yerin çevresindeki deriyi yıkamayın.
• Kıpırdamayın ve sakin olun ve üç sıfırı (000) arayarak çabucak tıbbi yardım alın.
• Hemen bir hastaneye gidemiyorsanız, ilk yardım uygulayın – kalbinizin düzeyinden aşağıdaki ısırıkla uzanın
veya yatın. Isırığı temiz, kuru bir sargı veya bantla kapatın ve mümkünse organınızı sabitleyin.
• Mümkünse ısırıldığınız ve bant koyulan zamanı yazın.
• Sıkı sargı uygulamayın, zehiri akıtmak için ısırılan yeri kesin veya zehiri yaradan emin.

Örümcekler
Kırmızı sırtlı bir örümcek tarafından ısırılırsanız:
• Etkilenen yeri iyice yıkayın ve ağrıyı buz torbası veya temiz buzlu suyla rahatlatın.
• Kırmızı sırtlı örümcek ısırmaları için ısırılan yere baskı uygulamak tavsiye edilmez, ağrıyı çoğu zaman daha
kötüleştirir.
• Acil tıbbi yardım bulun.

Diğer örümcek ısırmaları için:
• Isırılan yeri sabun ve suyla yıkayın.
• Isırılan yer ağrılıysa buz torbası koyun.
• Çoğu örümcek ısırmaları için başka bir ilk yardım gerekmez.
• Belirtiler çıkarsa ve devam ederse, doktorunuzla ilişkiye geçin.

Kemirgenleri caydırın
• Kemirgenler (örneğin fareler ve sıçanlar) hastalıklar taşır ve rahatsız edicidir.
• Kemirgenler için barınak sağlayabilecek yiyecekleri ve maddeleri kaldırın.
• Yemek takımlarını ve yemek pişirme gereçlerini, kullandıktan sonra hemen yıkayın.
• Çöpleri ve enkazı, toplanıp atılmadan önce, kapaklı bir çöp kutusuna koyarak en kısa zamanda yok edin.
• Kuru ve çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlere, etiketlerindeki talimatlara göre kemirgen zehiri veya
kapanlar koyun.

Sivrisineklerden kaçının
• Victoria’da bazı sivrisinekler, sivrisinek ısırmasından insanlara geçebilen Ross River virüsü veya Barmah Forest
virüsü denilen mikroplar taşır.
• Yağmur ve sel, su çökmeleri ve havuzlar oluştuğundan, sivrisinek sayısında artışa yol açabilir.

Sivrisinek ısırmalarından kaçınmak için yapılacak şeyler:
• Uzun pantolon, çorap ve uzun kollu gömlek giyin ve cildinize haşere püskürtücü içeren N, N-diethyl-m-toluamide
(DEET) veya Picaridin sürün.
• Püskürtücü ürünün etiketindeki talimatları izleyin.
• Küçük çocuklar üzerinde sivrisinek püskürtücü kullanırken dikkat edin. Çocukların ellerinin gözlerine veya
ağızlarına değecek yerlerine sürmekten kaçının.

Evinizin çevresinde sivrisinek sayısını denetlemeye yardımcı olmak için:
• Uygulanabilirse, açık havada saksılar, kullanılmayan kutular, tekerlekler veya kovalar gibi açık kaplarda
bırakılan suları akıtın.
• Ev hayvanınızın içecek suyunu sık sık değiştirin.

Sinekler
• Sinekler hastalıklar taşır ve sıkıcıdır.
• Yiyecek ve çöp birikirse, bu, sinekler için üreme yeri olur.
• Yiyecek çöplerini, toplanıp atılmadan önce, kapaklı bir çöp kutusuna koyarak en kısa zamanda yok edin.
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Daha fazla bilgi için
Bir yılan tarafından ısırılmışsanız, üç sıfırı (000) arayarak hemen tıbbi yardım alın.
Bir hayvan veya haşere tarafından ısırılmış veya yaralanmışsanız, doktorunuzdan tavsiye alın.
Ruhsatlı yılan avcıları hakkında bilgi için Department of Environment, Land, Water and Planning Müşteri
Bilgilendirme Merkezi ile 136 186 numaralı telefondan ilişkiye geçin.
Isırmalar ve sokmalar, örümcekler ve sivrisinekler hakkında daha fazla bilgi için şu adresteki Better Health
Channel’a gidin:
www.betterhealth.vic.gov.au
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