پس از سیل – خطرات مربوط بو حشرات و
حیوانات
هؼلوهات تزای هززم

وقتی تَ هحلی کَ تحت تأثیز طیل توزٍ تز هی گززیس ،یازتاى تاػس ،حیواًات وحؼی تَ ػوول جوًسگاى ،هار ،و رطیل هوکي اطت زر ذاًَ ،اًثار و یا تاغچَ ػوا تَ
زام افتازٍ تاػٌس.

رىنمود ىای عمومی
•

تَ حیواًات وحؼی و طزگززاى ًشزیک ًؼویس .تزای هؼورٍ راجغ تَ ایٌکَ تا ایي حیواًات چَ تکٌیس تا ػاروالی هحل ) ،(councilپٌاُگاٍ حیواًات یا یک
زاکتز حیواًات (زاهپشػک) تواص تگیزیس.

•

ُوَ هواز ذوراکی را زر جایی ًگَ زاریس کَ اس جوًسگاى هاًٌس هوع و ذزگوع زر اهاى تاػس (تطور هثال هواز ذوراکی را زر ظزوفی تگذاریس کَ زر پوع
آى اهي تاػس).

•

هواظة هار ُا تاػیس.

•

زر جاُایی کَ آب راکس جوغ ػسٍ ،پؼَ ُا ذیلی طزیغ تکثیز پیسا کززٍ و ایجاز هشاحوت هی ًوایٌس .اقساهات احتیاطی تز ػلیَ پؼَ ُا زر اطزاف ذاًَ تاى اًجام
زُیس.

•

حیواًات ذاًگی و طایز حیواًات هززٍ را زر سوزتزیي وقت هوکي تز طزف کٌیس .تزای تزطزف کززى اهي جظس حیواًات تا ػاروالی هحل ) ،(councilیا
یک زاکتز حیواًات (زاهپشػک) تواص تگیزیس.

چاره جویی در مورد مارىا
هثل طایز حیواًات هحلی ،هارُا ُن زر جزیاى طیل هوکي اطت ذاًَ ػاى را گن کٌٌس .زر ًتیجَ ،تزای یافتي پٌاُگاٍ و ذوراک تَ زروى ذاًَ ُا ،اًثارُا و طایز
تؼویز ُا هی روًس .هارُا تیؼتز تَ تؼویز ُای ذظارت زیسٍ و پض هاًسٍ ُای طیل پٌاٍ هی گیزًس.

وقتی در فضای آزاد ىستید:
•

توت قوی و زطتکغ تپوػیس ،و پتلوى تلٌس زاػتَ تاػیس تا اس پاُای ذوزتاى هواظثت کٌیس.

•

ٌُگام اًجام کارُای ًظافت و یا تز طزف کززى پض هاًسٍ ُا هواظة تاػیس زطت و پای ذوز را زر کجا قزار هی زُیس.

•

اگز هاری زیسی ،اس او آُظتَ زور ػویس و تَ آى اجاسٍ زُیس تا راٍ ذوز را ازاهَ زازٍ و تزوز .تَ هار زطت ًشًیس.

•

تَ هحط ایٌکَ اهکاى آى را زاػتیس پض هاًسٍ ُای طیل را اس ذاًَ تاى تزطزف کٌیس چوى هی تواًس جوًسگاى ،طوطوار و چلپاطَ و حؼزات را تَ ذوز جلة
ًوایس کَ ذوراک هار ُا هی تاػٌس.

•

هواظة هارُای ػٌاگز تاػیس کَ هی ذواٌُس تا ػٌا ذوز را تَ هحل ُای هزتفغ تزی تزطاًٌس.

وقتی درون خانو ىستید:
•

اگز هاری زر ذاًَ یافتیس ،وحؼت ًکٌیس.

•

اس کظی هؼورٍ تگیزیس کَ هی زاًس چطور تا رػایت ایوٌی هار را اس ذاًَ تزطزف ًوایس .تا وسارت هحیط سیظت ،سهیي ،آب و پالى ریشی
) (Department of Environment, Land, Water and Planningػوارٍ تیلفوى  136 186تواص تگیزیس تا ًام ًشزیک تزیي هارگیز هاُز
(زارای الیظٌض) را تَ ػوا تسُس.

اگر مار شما را نیش زد (گسید):
•

جلس ذوز را زر هحل ًیغ هار ًؼوییس.

•

تکاى ًروریس ،و تا تیلفوى سزى تَ ػوارٍ طَ صفز ) (000طزیغ کوک طثی ترواُیس.

•

اگز ًوی تواًیس طزیغ ذوز را تَ ػفاذاًَ تزطاًیس ،اس آییي کوک ُای اولیَ اطتفازٍ کٌیس -زراس تکؼیس و یا تٌؼیٌیس تَ طوری کَ هحل هار گشیسگی زر ططحی
پاییي تز اس قلة ػوا واقغ ػوز .روی هحل ًیغ هار را تا یک تکَ پاک و ذؼک تثٌسیس ،و اگز هیظز توز زطت و پای ذوز را اًگار هیسٍ ػسٍ تثٌسیس.

•

اگز هوکي تاػس سهاى هارگشیسگی را یاززاػت کٌیس و ایٌکَ چَ وقت روی آى را تظتَ ایس.

•

اس ػزیاى تٌس ) ،(tourniquetتزیسى هحل ًیغ هار تزای ذارج کززى طن ،یا چوػیسى طن تَ تیزوى اس سذن اطتفازٍ ًکٌیس.

رطیل ىا
اگر شما را یک رطیل سرخ پشت ) (red-back spiderگسید:
•

هحل ًیغ را ذوب تؼوییس و تا اطتفازٍ اس تظتَ ید یا آب ید پاک زرز را کن کٌیس.

•

تزای ًیغ رطیل طزخ پؼت فؼار روی هحل ًیغ توصیَ ًوی ػوز چوى ایي کار اغلة زرز را تؼسیس هی ًوایس

•

فوری کوک طثی ترواُیس.

برای نیش سایر رطیل ىا:
•

هحل ًیغ را تا آب و صاتوى تؼوییس

•

اگز ًیغ رطیل زرز زارز اس تظتَ ید اطتفازٍ کٌیس

•

تزای ًیغ ُای اغلة رطیل ُا ،کوک زیگزی ظزورت ًسارز.

•

اگ ػالئوی ایجاز ػس و یا زوام یافت تَ زاکتزتاى هزاجؼَ کٌیس.

جوندگان را جلب نکنید
•

جوًسگاى (هاًٌس هوع ذاًگی و صحزایی) حاهل اهزاض و هشاحن ُظتٌس.

•

هواز ذوراکی و چیشُایی کَ هی تواًٌس هوجة پٌاُگاٍ تزای جوًسگاى ػوًس را تز طزف کٌیس.

•

ظزف ُا و وطایل پرت و پش را فوری پض اس اطتفازٍ تؼوییس

•

ستالَ و پض هاًسٍ ُا را ُز چَ سوزتز زر ظزوف هرصوؽ ستالَ زر زار تزای جوغ آوری و تز طزف کززى آى ُا قزار زُیس.

•

زر جاُای ذؼک تلَ (زام) و طؼوَ هظووم هرصوؽ جوًسگاى قزار زُیس و تزای ایي کار اس زطتورالؼول روی تظتَ ُای ایي طؼوَ ُا پیزوی کززٍ و آى ُا
را زور اس زطتزص اطفال و حیواًات قزار ُیس.

از پشو بپرىیسید
•

زر ویکتوریا تزذی اس پؼَ ُا هوکي اطت ًاقل هزض ُایی اس قثیل راص ریور وایزص (وایزص زریای راص) ،و تزهَ فارطت وایزص (وایزص جٌگل تزهَ)
تاػٌس ،کَ اس طزیق ًیغ پؼَ تَ افزاز هٌتقل هی ػوًس.

•

پض اس تارع و طیل ،تؼکیل آب ُای راکس پض اس توقف جزیاى آب تاػث افشایغ تؼساز پؼَ هی ػوز.

کارىایی کو می توان برای جلوگیری از نیش پشو انجام داد:
•

پتلوى تلٌس و پیزاُي آطتیي زار تپوػیس ،و ُز ًوع زور کٌٌسٍ ) (repellentپؼَ کَ زارای ( N, N-diethyl-m-toluamideهاًٌس  )DEETیا pircaridin
تاػس تَ جلس ذوز تشًیس.

•

اس زطتورالولی کَ روی تزچظة ظزف زور کٌٌسٍ اطت پیزوی کٌیس.

•

وقتی زور کٌٌسٍ حؼزات را روی تسى اطفال هی پاػیس هواظة تاػیس .آى را روی زطت اطفال ًشًیس چوى هوکي اطت زطت ذوز را تَ زُاى و یا چؼن ذوز
تشًٌس.

برای جلوگیری از جمعیت پشو در اطراف خانو تان:
•

اگز جایی زر تیزوى زر ظزوفی تاس ،هاًٌس گلساى ُا ،قوطی ُای ذالی ،تایز یا ططل آب جوغ ػسٍ آى ُا را زور تزیشیس.

•

ظزف آب حیواًات ذاًگی تاى را سوز تَ سوز ػوض کٌیس.

مگس
•

هگض ُا ًاقل هزض و اطثاب سحوت ُظتٌس.

•

اگز هواز ذوراکی و ستالَ جوغ ػوًس ،هحل تکثیز هگض ذواٌُس ػس.

•

تَ هحط ایٌکَ اهکاى آى را زاػتیس پض هاًسٍ ُای هواز ذوراکی را تز طزف کٌیس آى ُا را زر ظزوف ستالَ زر زار قزار زُیس تا جوغ آوری و زور ریرتَ
ػوًس.
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برای معلومات بیشتر
اگز هار ػوا را گشیس فوری تا سًگ سزى تَ ػوارٍ طَ صفز ) (000توجَ طثی زرذواطت کٌیس.
اگز زر اثز یک حیواى و یا ًیغ حؼزٍ افگار ػسیس اس زاکتزتاى هؼورٍ ترواُیس.
تزای گزفتي هؼلوهات راجغ تَ هارگیز ُای زارای جواس (الیظٌض) تا هزکش هؼلوهات هزاجؼیي وسارت هحیط سیظت ،سهیي ،آب و پالى ریشی
) (Department of Environment, Land, Water and Planningتیلفوى  136 186تواص تگیزیس
تزای هؼلوهات راجغ تَ زًساى گزفتي ،و ًیغ رطیل و پؼَ تَ  Better Health Channelزر ویثظایتwww.betterhealth.vic.gov.au :
هزاجؼَ کٌیس.
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