پض اس طیالة :ذطزات هزتجظ ثب حیْاًبت ّ
حؼزات
اطالػبت ثزای جبهؼَ هحلی

ٌُگبهیکَ ثَ هٌطقَ آطیت زیسٍ اس طیل ثز هی گززیس ،ثَ یبز زاػتَ ثبػیس کَ حیْاًبت ّحؼی ،اس جولَ جًْسگبى ،هبرُب یب ػٌکجْت ُب ،هوکي اطت
زر ذبًَ ،طْلَ یب ثبؽ ػوب گیز افتبزٍ ثبػٌس.

راٌىمایی ٌای کلی
•
•
•
•
•

ًشزیک حیْاًبت ّحؼی یب ّلگزز ًؼْیس .ثزای زریبفت هؼبّرٍ زر هْرز هقبثلَ ثب حیْاًبت ثب ػِززاری هحل ،پٌبُگبٍ حیْاًبت یب زاهپشػک
توبص ثگیزیس.
هْاز غذایی را اس زطتزص جًْسگبى هثل هْع ّ هْع صحزائی زّر ًگَ زاریس (ثزای هثبل ،هْاز غذایی را زر ظزّف طز ثظتَ هطوئي
ًگِساری کٌیس).
هْاظت هبرُب ثبػیس.
پؼَ ثَ طزػت زر هحیظ آة طبکي ثَ ساز ّ ّلس هی پززاسز ّ هْجت هشاحوت ذْاُس ػس .اقساهبت احتیبطی ثزای کٌتزل پؼَ ُبی پیزاهْى هٌشل
ذْز را ثَ ػول آّریس.
حیْاًبت ذبًگی ّ طبیز حیْاًبت تلف ػسٍ را ُز چَ سّزتز اس هحل جوغ آّری کٌیس .ثزای زریبفت هؼبّرٍ زر هْرز جوغ آّری ایوي حیْاًبت
ثب ػِززاری هحل یب زاهپشػک صحجت کٌیس.

وحوي مقابلً با مار
ُوبًٌس طبیز طبکٌیي ،هبرُب ًیش هی تْاًٌس الًَ ُبی ذْز را زر طیل اس زطت زٌُس .زر ًتیجَ ،هوکي اطت زر ذبًَ ُب ،طْلَ ُبی اًجبر ّ طبیز
طبذتوبًِب ثَ زًجبل طز پٌبٍ ّ هْاز غذایی ثگززًس .ثٌبُبی ذظبرت زیسٍ ّ آّار ثزای هبرُب قبثل زطتزطی تز هی ثبػٌس.

ٌىگامیکً در فضای باز ٌستید:
•
•
•
•
•

اس چکوَ ُبی ثبزّام هرصْؽ کبر ّ زطتکغ ّ ،ػلْار ثلٌس ثزای حفبظت پبُبی ذْز اطتفبزٍ کٌیس.
ثَ ٌُگبم جبثجب کززى آّار یب جوغ آّری آى ،هزاقت ثبػیس زطتبى ّ پبُبی ذْز را کجب هی گذاریس.
اگز هبر زیسیس ،ثَ آراهی ثَ ػقت ثزّیس ّ ثگذاریس ثَ راٍ ذْز ازاهَ زُس .ثَ آى زطت ًشًیس.
زر اطزع ّقت ،آّار را اس اطزاف ذبًَ جوغ آّری کٌیس چزا کَ هی تْاًس جًْسگبى ،هبرهْلک ُب ّ حؼزاتی را کَ طؼوَ هبر ُظتٌس را ثَ ذْز
جذة کٌٌس.
هْاظت هبرُبیی کَ زر آة ػٌبّر ُظتٌس ّ طؼی زارًس ثَ ططْح هزتفغ تز ثرشًس ثبػیس.

ٌىگامیکً در فضای بستً ٌستید:
• اگز زر ذبًَ ثب هبر ثزذْرز کززیس ،هضطزة ًؼْیس.
• اس فززی کَ هی زاًس چگًَْ ثطْر ایوي هبر را اس ذبًَ ذبرج کٌس ،کوک ثجْییس .ثب Department of Environment, Land, Water and
 Planningثَ ػوبرٍ  681631توبص ثگیزیس ّ ًبم ًشزیکتزیي هبر گیز هجزة را جْیب ػْیس.

چىاوچً دچار مار گسیدگی شوید:
•
•
•
•
•

پْطت پیزاهْى هحل گشیسگی را ثب آة ػظتؼْ ًسُیس.
ثسّى حزکت ّ آرام ثوبًیس ّ ،طزیؼب ثب توبص ثب ػوبرٍ طَ صفز ) (000کوک پشػکی ثگیزیس.
اگز ًوی تْاًیس ثَ طزػت ذْز را ثَ ثیوبرطتبى ثزطبًیس ،اس کوکِبی اّلیَ اطتفبزٍ کٌیس  -زراس ثکؼیس ّ یب ثٌؼیٌیس ثطْریکَ هحل گشیسگی پبییي
تز اس قلت قزار ثگیزز .هحل گشیسگی را ثب پبًظوبى ّ یب ثبًساژ تویش ّ ذؼک ثپْػبًیس ّ زر صْرت اهکبى ،ػضْ هزثْطَ را آتل ثٌسی کٌیس.
زر صْرت اهکبى سهبى گشیسگی ّ سهبى پبًظوبى را یبززاػت کٌیس.
اس ثظتي تْرًیکَ (ػزیبى ثٌس) ،ثزیسى هحل گشیسگی ثزای ذزّج سُز ،یب هکیسى سُز ّ ذبرج کززى آى اس هحل گشیسگی ،ذْززاری کٌیس.

عىکبوت ٌا
چىاوچً عىکبوت پشت قرمس شما را ویش زد:
• هحل ًیغ سزگی را ثرْثی ثؼْئیس ّ ثب گذاػتي ثظتَ ید ّ یب آة ید سزٍ پبک ،زرز را آرام کٌیس.
• اػوبل فؼبر ثزای ًیغ ػٌکجْت پؼت قزهش تْصیَ ًوی ػْز ّ اغلت زرز را ثستز هی کٌس.
• ثظزػت ذْز را ثَ ذسهبت پشػکی ثزطبًیس.

برای ویش زدگی توسظ سایر عىکبوت ٌا:
•
•
•
•

هحل را ثب آة ّ صبثْى ثؼْییس.
اگز هحل ًیغ سزگی زرزًبک اطت رّی آى ثظتَ ید ثگذاریس.
ثزای اکثز ًیغ سزگی ُبی ػٌکجْتً ،یبس ثَ طبیز کوک ُبی اّلیَ ًساریس.
زر صْرت تساّم یب ّذبهت ػالئن ،ثب پشػک ذْز توبص ثگیزیس.

باز داشته جوودگان
•
•
•
•
•

جًْسگبى (هبًٌس هْع ّ هْع صحزائی) ًبقل ثیوبری ُب ثْزٍ ّ ایجبز هشاحوت هی کٌٌس.
هْاز غذایی ّ اػیبیی کَ هی تْاًٌس طزپٌبُی ثزای جًْسگبى ثبػٌس را جوغ آّری کٌیس.
ظزّف ّ ّطبئل آػپشی را ثالفبصلَ پض اس هصزف ػظتؼْ زُیس.
ُز چَ طزیؼتز سثبلَ ّ آّار را اس طزیق قزار زازى آًِب زر ططل سثبلَ زرة زار ،قجل اس جوغ آّری ّ زفغ ،اس هحل زّر کٌیس.
ثب تْجَ ثَ زطتْر الؼول ُبی ثز چظت راٌُوب ،زر هکبى ُبی ذؼک تلَ هْع ّ یب طؼوَ هْع ثگذاریس ّ آًزا اس زطتزص کْزکبى ّ حیْاًبت
زّر ًگَ زاریس.

پرٌیس از پشً
• زر ّیکتْریب ،ثزذی پؼَ ُب ًبقل ثیوبری ُب ،هبًٌس ّیزّص راص ریْر  Ross Riverیب ّیزّص ثبرهب فْرطت ُ ،Barmah Forestظتٌس کَ
هی تْاًٌس اس طزیق ًیغ پؼَ ثَ اًظبى هٌتقل ػًْس.
• ثبراى ّ طیالة هی تْاًٌس تؼساز پؼَ ُب را افشایغ زٌُس چزا کَ آة فزّکغ کززٍ ّ چبلَ ُبی آثی ثْجْز هی آیٌس.

جٍت پرٌیس از ویش زدگی پشً کارٌای زیر را اوجام دٌید:
•

ػلْار ثلٌس ،جْراة ّ پیزاُي آطتیي ثلٌس ثپْػیس ّ ،ثَ پْطت ذْز اطپزی زفغ حؼزات حبّی  ، Nاى-زتیل-تْالهبیت (زی ای ای تی) N-
) ّ diethyl-m-toluamide (DEETیب پیزکبرزیي  ،ircaridinثشًیس.

• زطتْر الؼول ُبی ثزچظت راٌُوبی اطپزی را رػبیت کٌیس.
• ثَ ٌُگبم سزى اطپزی زفغ حؼزات ثَ کْزکبى احتیبط کٌیس .اس سزى اطپزی ثز رّی ثرؼی اس زطت کَ اهکبى توبص ثب زُبى ّ یب چؼن کْزک را
زارز ،اجتٌبة کٌیس.

برای کمک بً کىترل جمعیت پشً در اطراف خاوً خود:
• زر صْرت اهکبى ،آة جوغ ػسٍ زر ظزّف ثبس ذبرج اس ذبًًَ ،ظیز گلساى ُب ،قْطی ُبی اطتفبزٍ ًؼسٍ ،الطتیک چزخ یب ططل ُب را ذبلی
کٌیس.
• آة آػبهیسًی حیْاى ذبًگی ذْز را هزتت ػْض کٌیس.

مگس
• هگض ًبقل ثیوبری ُب اطت ّ ایجبز هشاحوت هی کٌس.
• اًجبػتگی هْاز غذایی ّ سثبلَ ،هحیظ ساز ّ ّلس هطلْثی را ثزای هگض ثْجْز هی آّرز.
• ُز چَ سّزتز ضبیؼبت هْاز غذایی را اس طزیق قزار زازى آى زر ططل سثبلَ زرة زار ،قجل اس جوغ آّری ّ زفغ ،تویش کٌیس.
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برای اطالعات بیشتر
چٌبًچَ زچبر هبرگشیسگی ػسٍ ایسُ ،ز چَ طزیؼتز اس طزیق توبص ثب ػوبرٍ طَ صفز ) (000ذسهبت پشػکی زریبفت کٌیس.
چٌبًچَ حؼزٍ یب جبًْری ػوب را ًیغ سزٍ یب صسّم کززٍ اطت ،اس پشػک ذْز هؼبّرٍ ثجْییس.
جِت کظت اطالػبت زر هْرز هبر گیزُبی هجزة هجبس ثب هزکش اطالع رطبًی هؼتزیبى Department of Environment, Land, Water
 and Planningثِؼوبرٍ  681631توبص ثگیزیس.

جِت کظت اطالػبت ثیؼتز زر هْرز گبس گزفتگی ّ ًیؼشزگی ،ػٌکجْت ُب ّ پؼَ ثَ طبیت Better Health Channelثَ ًؼبًی سیز هزاجؼَ
کٌیس:
www.betterhealth.vic.gov.au
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