Sau lũ lụt: động vật và hiểm họa
liên quan đến côn trùng
Thông tin cộng đồng

Khi trở về khu vực bị lũ lụt, quý vị nhớ rằng động vật hoang dã, kể cả loài gặm nhấm, rắn hoặc nhện có thể bị mắc
kẹt trong nhà quý vị, nhà kho hoặc vườn tược.

Gợi ý tổng quát
 Đừng tới gần động vật hoang dã hoặc đi lạc. Muốn có người hướng dẫn cách đối phó với động vật, xin quý vị
liên lạc với hội đồng thành phố, nơi trú ẩn dành cho động vật hoặc bác sĩ thú y trong vùng quý vị.
 Cất tất cả thực phẩm để tránh thu hút loài gặm nhấm như chuột và chuột nhắt (ví dụ như cất thực phẩm trong
các thùng đựng có nắp đậy chắc chắn).
 Coi chừng rắn.
 Muỗi có thể sinh sản rất nhanh trong các vùng nước tù đọng và trở thành mối phiền phức. Hãy thực hiện biện
pháp phòng ngừa để kiềm chế muỗi trong nhà quý vị.
 Dọn dẹp xác chết thú nuôi và động vật khác càng sớm càng tốt. Muốn có người hướng dẫn cách giải quyết an
toàn xin quý vị tiếp xúc với hội đồng thành phố hay bác sĩ thú y trong vùng quý vị.

Đối phó với rắn
Giống như các cư dân khác, rắn có thể bị mất chỗ trú ngụ khi xảy ra trận lụt. Vì vậy chúng có thể tìm chỗ ở và thức
ăn bên trong nhà ở, nhà kho trữ các thứ và các kiến trúc khác. Các cấu trúc bị hư hại và các mảnh vụn là nơi loài
rắn thường ẩn náu.

Khi ở ngoài trời:





Mang giày và bao tay lao động chắc chắn và quần dài để bảo vệ cẳng chân quý vị.
Hãy cẩn thận nơi quý vị đặt bàn tay và bàn chân của mình khi dọn dẹp hoặc làm sạch các mảnh vụn.
Nếu nhìn thấy rắn, quý vị lui bước từ từ và để cho nó tùy tiện bò đi chỗ khác. Đừng chạm vào nó.
Dọn dẹp các mảnh vụn xung quanh nhà quý vị càng sớm càng tốt theo điều kiện thực tế cho phép vì chúng có
thể thu hút loài gặm nhấm, thằn lằn và côn trùng là món ăn của rắn.
 Nên biết rắn có thể bơi trong nước để tìm đến vùng đất cao hơn.

Khi ở trong nhà:
 Nếu thấy rắn trong nhà, quý vị đừng hoảng sợ.
 Nhờ người biết cách bắt rắn một cách an toàn. Liên lạc với Department of Environment, Land, Water and
Planning qua số 136 186 để được biết tên của những người bắt rắn có giấy phép gần quý vị nhất.

Nếu bị rắn cắn:
 Đừng rửa vùng da xung quanh vết cắn.
 Đừng động đậy và giữ bình tĩnh và gấp rút gọi ba số không (000) để tìm người trợ giúp về y tế.
 Nếu không thể đi đến bệnh viện ngay, thực hiện sơ cứu – nằm hoặc ngồi xuống sao cho vết cắn thấp hơn trái
tim quý vị. Băng vết cắn bằng vải sạch, khô hoặc băng và, nếu có thể, nẹp chân/tay.
 Nếu có thể, quý vị ghi lại giờ giấc bị cắn và khi băng lại.
 Đừng băng garô, cắt vết cắn để nọc độc thoát ra hoặc tìm cách hút nọc độc ra khỏi vết thương.

Nhện
Nếu bị nhện lưng đỏ (red-back) cắn:
 Rửa kỹ chỗ bị cắn và làm dịu cơn đau bằng cách chườm túi nước đá hoặc nước đá sạch.
 Không nên đè mạnh lên vết nhện lưng đỏ cắn vì quý vị sẽ bị đau nhức hơn nữa.
 Tìm người trợ giúp về y tế lập tức.

Bị các loài nhện khác cắn:





Rửa chỗ bị cắn bằng xà phòng và nước.
Nếu vết cắn đau nhức, đắp túi chườm lạnh.
Đối với hầu hết trường hợp bị nhện cắn, quý vị không cần phải thực hiện sơ cứu.
Liên lạc với bác sĩ của quý vị nếu thấy triệu chứng chuyển nặng hoặc không thuyên giảm.

Đừng thu hút các loài gặm nhấm





Loài gặm nhấm (như chuột nhắt và chuột) mang theo mầm bệnh và là mối phiền phức.
Dẹp thực phẩm và các đồ vật có thể là nơi trú ẩn cho loài gặm nhấm.
Rửa chén đĩa và nồi niêu xoong chảo lập tức sau khi sử dụng.
Hãy thải bỏ rác và các mảnh vụn càng sớm càng tốt bằng cách bỏ vào một thùng rác có nắp đậy trước khi xe
rác lấy đi và xử lý.
 Đặt bả chuột hoặc bẫy ở những chỗ khô, theo đúng thông tin chỉ dẫn trên nhãn và ngoài tầm trẻ em và động
vật.

Tránh muỗi
 Ở Victoria, một số loài muỗi có thể mang mầm bệnh như siêu vi khuẩn Ross River hoặc siêu vi khuẩn Barmah
Forest có thể lây sang con người khi bị muỗi đốt.
 Mưa và lũ lụt có thể khiến cho muỗi sinh sôi nẩy nở khi nước rút xuống và để lại các vũng nước.

Những điều cần làm để tránh bị muỗi đốt:
 Mặc quần dài, mang vớ và áo sơ mi dài tay cũng như thoa thuốc chống côn trùng có chất N, N-diethyl-mtoluamide (DEET) hoặc pircaridin lên da quý vị.
 Làm theo thông tin hướng dẫn trên nhãn sản phẩm của thuốc chống côn trùng.
 Hãy cẩn thận khi sử dụng thuốc chống côn trùng cho trẻ em còn bé. Tránh thoa vào phần bàn tay trẻ em có thể
chạm vào mắt hay miệng chúng.

Để giúp kiềm chế số lượng muỗi xung quanh nhà quý vị:
 Nếu điều kiện thực tế cho phép, quý vị xả hết nước trong bất kỳ đồ chứa nào ở ngoài trời như chậu hoa/bông,
hộp thiếc chưa sử dụng, lốp/vỏ xe hoặc các thùng.
 Thường xuyên thay nước uống của thú cưng.

Ruồi
 Ruồi mang theo mầm bệnh và là mối phiền phức.
 Nếu thực phẩm và rác thải dồn đống lên, chúng sẽ trở thành nơi sinh sản cho ruồi.
 Dọn dẹp rác thải thực phẩm càng sớm càng tốt bằng cách bỏ chúng vào thùng rác có nắp đậy trước khi xe rác
lấy đi và xử lý.
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Muốn biết thêm thông tin
Nếu bị rắn cắn, quý vị lập tức gọi ba số không (000) để tìm người chăm sóc y tế cho mình.
Nếu bị động vật hoặc côn trùng cắn hoặc gây thương tích, quý vị hãy nhờ bác sĩ hướng dẫn.
Muốn biết thông tin về người bắt rắn có giấy phép, xin quý vị liên lạc với Trung tâm Thông tin Khách hàng,
Department of Environment, Land, Water and Planning qua số 136 186.
Muốn biết thêm thông tin về các vết cắn và đốt, nhện và muỗi, xin quý vị truy cập Better Health Channel tại
www.betterhealth.vic.gov.au
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