ေရႀကီး ေရလွ်ံၿပီးခ်ိန္ – တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္
ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ အႏၲရာယ္မ်ား
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ခံရေသာေနရာသို႔ ျပန္လာေသာအခါ ႂကြက္၊ယုန္ကဲ့သို႔ ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား၊ ေႁမြမ်ား သို႔မဟုတ္ ပင့္ကူမ်ား အပါအဝင္
တိရစၧာန္အ႐ိုင္းမ်ားသည္ သင့္အိမ္၊ ဂိုေဒါင္ႏွင့္ ျခံအတြင္းတြင္ ပိတ္မိေနႏိုင္ပါသည္။

အေထြေထြ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
•

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေလအလြင့္ တိရစၧာန္မ်ား အနီးသို မကပ္ပါႏွင့္။ တိရစၧာန္မ်ားကို ကိုယ္တြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကံဉာဏ္ေတာင္းရန္
သင့္ေဒသေကာင္စီ၊ တိရစၧာန္မ်ားထိန္းသိမ္းေရး သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္ေဆးကု ဆရာဝန္ကို ဆက္သယ
ြ ္ပါ။

•

ေျမႂကြက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ႂကြက္မ်ားကဲ့သို႔ ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏိ႔ုတိုက္သတၱဝါမ်ား ေရာက္လာျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္အတြက္ အစားအစာမ်ားကို လံုျခံဳစြာထားပါ။ (ဥပမာ၊
အစားအစာမ်ားကို လံုေသာအဖံုးမ်ား ပါ႐ွိသည့္ ထည့္စရာမ်ားတြင္ ထည့္ပါ။)

•

ေႁမြမ်ားကို သတိထားၿပီး ၾကည့္ပါ။

•

ျခင္မ်ားသည္ ေရေသတြင္ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ ေပါက္ပာြ းႏိုင္ၾကၿပီး စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။ သင့္အိမ္ဝန္းက်င္တင
ြ ္ ျခင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ပါ။

•

ေသေနေသာ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အျခား တိရစၧာန္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖယ္႐ွားပါ။ ေဘးကင္းစြာ ဖယ္႐ွားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကံဉာဏ္ေတာင္းရန္ သင့္ေဒသေကာင္စီ
သိ႔မ
ု ဟုတတ
္ ိရစၧာန္ေဆးကု ဆရာဝန္ကို ဆက္သြယ္ပါ။

ေႁမြမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း
ေနအိမ္အတြင္းသို႔ ဝင္လာေသာ အျခားေသာ ေနထိုင္သူမ်ားကဲ့သို႔ ေႁမြမ်ားသည္လည္း ေရလွ်ံတက္စဥ္ကာလတြင္ မိမိတို႔အသိုက္ကို ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တိ႔သ
ု ည္
အိမ္မ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ားႏွင့္ အျခား အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ခိုနားရန္ႏွင့္ အစာေရစာ ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အပ်က္အစီးမ်ားသည္
ေႁမြမ်ားက ပိုၿပီး ဝင္ႏိုင္ထက
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနအိမ္ျပင္ပတြင္ ႐ွိေနစဥ္
•

ၾကံ့ခိုင္ေသာ ေရလံု လည္႐ွည္ဖိနပ္မ်ားႏွင့္ လက္အိတ္မ်ားကို ဝတ္ပါ၊ သင့္ေျခေထာက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေဘာင္းဘီ႐ွည္မ်ားကို ဝတ္ဆင္ပါ။

•

အပ်က္အစီး အပိုင္းအစမ်ားကို ဖယ္႐ွားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္သည့္အခါ သင့္ လက္မ်ားႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ား ခ်ထားမည့္ေနရာကို သတိထားၾကည့္ပါ။

•

အကယ္၍ သင္ ေႁမြတစ္ေကာင္ေတြ႕ပါက အေနာက္ဘက္သ႔ို ျဖည္းေျဖးဆုတ္ၿပီး သူ႕လမ္းသူ သြားပါေစ။ မထိမကိုင္ပါႏွင့္။

•

အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွ အပ်က္အစီး အပိုင္းအစမ်ားသည္ ေႁမြမ်ားစားၾကသည့္ ျြကက္၊ယုန္ကဲ့သို႔ ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၲဝါမ်ား၊ ဖြတ္မ်ား၊အိမ္ေျမွာင္မ်ားႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား
လာေစသည့္အတြက္ ၎တိ႔က
ု ို အျမန္ဆံုး ဖယ္႐ွားပစ္ပါ။

aetdrftwGif;wGif ½SdaepOf
•

အကယ္၍ သင့္အိမ္ထတ
ဲ င
ြ ္ ေႁမြတစ္ေကာင္ေတြ႕ပါက ထိတ္ထိတ္ျပာျပာ မျဖစ္ပါႏွင့္။

•

ေႁမြကို ေဘးကင္းစြာ ဖယ္႐ွားတတ္သူထံမွ အၾကံဉာဏ္ရယူပါ။ သင္ႏွင့္အနီးဆံုး လိုင္စင္ရ ေႁမြဖမ္းကြ်မ္းက်င္သူ၏ အမည္မ်ားရ႐ွိရန္ ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ေျမ၊ ေရႏွင့္
စီမံေရးဌာနကို

136 186

တြင္ ဖုန္းဆက္ပါ။

အကယ္၍ သင္ ေႁမြကိုက္ခံခဲ့ရလွ်င္ •

ကိုက္မိေသာေနရာဝန္းက်င္ကို ေရမေဆးပါႏွင့္။

•

ၿငိမ္ၿငိမ္ေနပါ၊ စိတ္တည္ၿငိမ္စြာထားပါ၊ သုည သံုးလံုး

•

အကယ္၍ သင္သည္ ေဆး႐ံုသ႔ို ခ်က္ျခင္းမေရာက္ႏိုင္ေသးပါက ေ႐ွးဦးသူနာျပဳ လုပ္ေဆာင္ပါ – ေႁမြကိုက္ဒဏ္ရာသည္ သင့္ႏွလံုးထက္နိမ့္ေသာအဆင့္တြင္ ႐ွိေစၿပီး လွဲေနပါ

(000) ကိုေခၐၿပီး က်န္းမာေရး အကူအညီ အျမန္ရယူပါ။

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုင္ေနပါ။ ေႁမြကိုက္ဒဏ္ရာကို သန္႔႐ွင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္တီးစျဖင့္ ဖံုးထားပါ။ ထိုေနာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ထို ေျခလက္ေနရာကို က်ပ္စည္းေပးပါ။
•

အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကိုက္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္တီးစည္းေသာအခ်ိန္ကို ေရးမွတ္ထားပါ။

•

ေသြးတိတ္ေစရန္ ေသြးေၾကာပိတ္သည့္ ကိရိယာကို မသံုးပါႏွင့္။ ေႁမြကိုက္ဒဏ္ရာကို ခြဲၿပီး အဆိပ္ကို ထုတ္ပစ္ပါ သို႔မဟုတ္ ေႁမြကိုက္ဒဏ္ရာမွ အဆိပ္ကို
ႀကိဳးစားစုပ္ထုတ္ပစ္ပါ။

ပင့္ကူမ်ား
အကယ္၍ သင္သည္ ေနာက္ေက်ာ အနီေရာင္႐ွိေသာပင့္ကူ (red-back

spider) အကိုက္ခံရလွ်င္ -

•

အကိုက္ခံရေသာေနရာကို ေသခ်ာစြာေဆးေက်ာပါ၊ ထိုေနာက္ ေရခဲအထုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သန္႔႐ွင္းေသာ ေရခဲေရျဖင့္ အနာ သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

•

ေနာက္ေက်ာ အနီေရာင္႐ွိေသာပင့္ကူ အကိုက္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္ အေပၐမွဖိျခင္းကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း မျပဳပါ။ ၎က ပိုၿပီး နာက်င္ေစတတ္ပါသည္။

•

က်န္းမာေရး အကူအညီ ခ်က္ျခင္းရယူပါ။

အျခားေသာ ပင့္ကူ အကိုက္ခံရျခင္းမ်ား
•

အကိုက္ခံရေသာေနရာကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရျဖင့္ ေဆးေက်ာပါ၊

•

အကယ္၍ အကိုက္ခံရေသာေနရာတြင္ နာက်င္ပါက ေရခဲအထုပ္ တင္ပါ။

•

ပင့္ကူ အကိုက္ခံရျခင္း အမ်ားစုအတြက္ အျခားေသာ မည္သည့္ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳမွ် လုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

•

အကယ္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၐလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဆက္႐ွိေနလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္ကို ဆက္သြယ္ပါ။

ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားကို အားမေပးပါႏွင့္။
•

(ေျမႂကြက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ႂကြက္မ်ားကဲ့သို႔) ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား သည္ ေရာဂါမ်ား သယ္ေဆာင္လာၾကၿပီး စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။

•

ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ား ခိုနားေနေစမည့္ အစားအစာႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္႐ွားပစ္ပါ။

•

ပန္းကန္မ်ားႏွင့္ ဟင္းခ်က္ရန္သံုးေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို သံုးၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္းေဆးပါ။

•

အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ယူၿပီး မဖ်က္ဆီးမီ အဖံုးပါေသာ အမိႈက္ပံုးထဲသို႔ထည့္ျခင္းျဖင့္ အျမန္ဆံုး စြန္႔ပစ္ပါ။

•

ကေလးမ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ား မလာႏိုင္သည့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကိုက္ျဖတ္တတ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားအတြက္ တံဆိပ္တြင္ပါေသာ
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း အဆိပ္မ်ားခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။

ျခင္မ်ားကို ေရွာင္႐ွားပါ။
•

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တင
ြ ္ အခ်ိဳ႕ေသာျခင္မ်ားသည္ ျခင္ကိုက္ဒဏ္ရာမွတဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္သည့္ ေရာ့စ္ျမစ္ ေရာဂါပိုး
ဘာမားသစ္ေတာ ေရာဂါပိုး

•

(Ross River virus) သိ႔မု ဟုတ္

(Barmah Forest virus) တိ႔က
ု ့သ
ဲ ႔ေ
ို သာ ေရာဂါပိုးမ်ားသယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

ေရမ်ားျပန္က်သြားၿပီး ေရအိုင္ငယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေသာအခါ မိုးေရႏွင့္ ေရလွ်ံျခင္းက ျခင္အေရအတြက္ တိုးပြားျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ျခင္ကိုက္ခံျခင္းမ်ားမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား
•

ေဘာင္းဘီ႐ွည္မ်ား၊ ေျခအိတ္မ်ား၊ အက်ၤီလက္႐ွည္မ်ား ဝတ္ဆင္ၿပီး သင့္ အေရျပားေပၐတြင္

N, N-diethyl-m-toluamide (DEET) သိ႔မု ဟုတ္ pircaridin

ပါဝင္ေသာ ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆး လိမ္းပါ။
•

ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆး တံဆိပ္ေပၐတြင္ပါေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာပါ။

•

ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆးကို ကေလႈးယ္မ်ားအတြက္သံုးလွ်င္ သတိထားပါ။ သူတို႔၏မ်က္လံုးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပါးစပ္မ်ားကို ထိကိုင္မိႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ား၏
လက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေ႐ွာင္ပါ။

သင့္အိမ္ဝန္းက်င္တြင္ ျခင္မ်ား ေပါက္ပြားျခင္းကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္
•

အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ပန္းအိုးမ်ား၊ မသံုးျဖစ္ေသာ သံပံုးမ်ား၊ ကားတာယာမ်ားႏွင့္ ေရပံုးမ်ားကဲ့သို႔ အိမ္ျပင္ပတြင္ ပြင့္လ်က္အၿမဲထား႐ွိသည့္ ထည့္စရာမ်ားအတြင္းမွာ
က်န္ေနေသာ မည္သည့္ေရမဆို သြန္ပစ္ပါ။

•

သင့္ အိမ္ေမြး တိရစၦာန္၏ ေသာက္ေရကို ပံုမွန္လလ
ဲ ွယ္ေပးပါ။

ယင္ေကာင္မ်ား
•

ယင္ေကာင္မ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမ်ား သယ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသည္။

•

အကယ္၍ အစားအစာႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား စုပံုလာသည့္အခါ ယင္ေကာင္မ်ားအတြက္ ေပါက္ပြားရာေနရာ ျဖစ္လာပါသည္။

•

အစားအစာမွ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ လာေရာက္ယူၿပီး မဖ်က္ဆီးမီ အဖံုးပါေသာ အမိႈက္ပံုးထဲသို႔ထည့္ျခင္းျဖင့္ အျမန္ဆံုး စြန္႔ပစ္ပါ။
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ပိုမို သိေကာင္းစရာမ်ား ရယူရန္
အကယ္၍ သင္သည္ ေႁမြကိုက္ခံရပါက သုည သံုးလံုး

(000) ကိုေခၐျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး အကူအညီ ခ်က္ျခင္းရယူပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ တိရစၦာန္ သို႔မဟုတ္ ပိုးမႊား အကိုက္ခံရပါက သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပါက သင့္ဆရာဝန္ထံမွ အၾကံဉာဏ္ ရယူပါ။
လိုင္စင္ရ ေႁမြဖမ္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရ႐ွိရန္
ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား ျပန္ၾကားေရးဌာနသို႔
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