بعد الفٌضانات  -المخاطر المرتبطة بالحٌوانات
والحشرات
معلومات مجتمعٌة

عند العودة إلى منطقة متضررة من الفٌضانات تذكروا أن الحٌوانات البرٌة ،بما فً ذلك القوارض أو الثعابٌن أو العناكب ،قد تكون محاصرة فً المنزل أو الحظٌرة
أو الحدٌقة الخاصة بك.

نصائح عامة
•

ال تقتربوا من الحٌوانات البرٌة أو الشاردة .للحصول على المشورة حول التعامل مع الحٌوانات اتصلوا بالمجلس المحلً أو مأوى الحٌوانات أو طبٌب بٌطري.

•

خزنوا الطعام بعٌدا لتجنب جذب القوارض مثل الفئران والجرذان (على سبٌل المثال ،خزنوا المواد الغذائٌة فً حاوٌات مع أغطٌة آمنة).

•

إحترسوا من الثعابٌن.

•

ٌمكن للبعوض التكاثر بسرعة فً المٌاه الراكدة وٌصبح مصدر إزعاج .إتخذوا اإلحتٌاطات الالزمة للسٌطرة على البعوض فً جمٌع أنحاء المنزل.

•

قوموا بإزالة الحٌوانات األلٌفة وغٌرها من الحٌوانات التً نفقت فً أقرب وقت ممكن .للحصول على المشورة حول التخلص اآلمن تحدثوا إلى المجلس المحلً
الخاص بكم أو طبٌب بٌطري.

التعامل مع الثعابين
مثل غٌرهم من المقٌمٌنٌ ،مكن للثعابٌن أن تفقد منازلها خالل الفٌضانات .ونتٌجة لذلك ،فإنها قد تبحث عن مأوى وغذاء داخل المنازل ،وحظائر التخزٌن وغٌرها
من المبانً .من السهل أكثر وصول الثعابٌن إلى المبانً المتضررة والحطام.

عندما تكونوا في الخارج:
•

إرتدوا أحذٌة وقفازات العمل القوٌة ،والسراوٌل الطوٌلة لحماٌة ساقٌكم.

•

راقبوا أٌن تضعون ٌدٌكم وقدمٌكم عند إزالة أو تنظٌف الحطام.

•

إذا رأٌتم ثعبانا ،تراجعوا ببطء واتركوه ٌمضً فً طرٌقه .ال تقوموا بلمسه.

•

قوموا بإزالة الحطام من حول منزلكم فً أقرب وقت ممكن عملٌا ألنه ٌمكن أن ٌجتذب القوارض والسحالً والحشرات التً تتغذي علٌها الثعابٌن.

•

كونوا على حذر من الثعابٌن التً ٌمكن أن تكون تسبح افً الماء للمحاولة للوصول الى مناطق مرتفعة.

عندما تكونوا في الداخل:
•

إذا وجدتم ثعبانا فً منزلكم ،ال تخافوا.

•

أطلبوا المشورة من شخص ٌعرف كٌفٌة إزالة الثعبان بأمان .اتصلوا مع  Department of Environment, Land, Water and Planningعلى
الرقم  136 186للحصول على أسماء صٌادي الثعابٌن المرخصٌن األقرب إلٌكم.

إذا تعرضت للعض من قبل ثعبان:
•

ال تغسل الجلد حول اللدغة.

•

ال تتحرك وحافظ على الهدوء ،وأطلب المساعدة الطبٌة بسرعة من خالل االتصال على (.)000

•

إذا لم تتمكن من الوصول إلى مستشفى على الفور ،قم بتطبٌق اإلسعافات األولٌة  -تمدد أو إجلس بحٌث تكون اللدغة دون مستوى قلبك .قم بتغطٌة اللدغة
بضمادة جافة ونظٌفة ،وإذا أمكن ،ثبت الطرف بجبٌرة.

•

إذا كان ذلك ممكنا قم بكتابة وقت اللدغة ومتى تم وضع الضمادة.

•

ال تضع عصبة ،أو شق اللدغة إلطالق السم أو محاولة إمتصاص السم من الجرح.

العناكب
إذا تعرضت للعض من قبل عنكبوت أحمر الظهر:
•

إغسل المنطقة المصابة جٌدا وقم بتهدئة األلم بواسطة كمادات الثلج أو ماء مثلج نظٌف.

•

ال ٌنصح بتطبٌق الضغط على لدغات العنكبوت األحمر الظهر ألته عادة ما ٌفاقم األلم.

•

إبحث عن المساعدة الطبٌة فورا.

بالنسبة للدغات العناكب األخرى
•

إغسل المنطقة بالماء والصابون.

•

ضع حزمة باردة إذا كانت اللدغة مؤلمة.

•

بالنسبة لمعظم لدغات العناكب ،اإلسعافات األولٌة األخرى أمر غٌر ضروري.

•

اتصل بطبٌبك إذا تطورت أو تفاقمت األعراض.

تثبيط القوارض
•

القوارض (مثل الفئران والجرذان) تحمل األمراض وهً مصدر ازعاج.

•

قوموا بإزالة المواد الغذائٌة واألشٌاء التً ٌمكن أن توفر مأوى للقوارض.

•

إغسلوا الصحون وأوانً الطبخ بعد اإلستعمال مباشرة.

•

تخلصوا من القمامة واألنقاض فً أقرب وقت ممكن عن طرٌق وضعها فً صندوق القمامة مع غطاء قبل جمعها والتخلص منها.

•

ضعوا طعم القوارض أو الفخاخ فً المناطق الجافة ،وفقا لتعلٌمات الملصق وبعٌدا عن متناول األطفال والحٌوانات.

تجنبوا البعوض
•

فً فٌكتورٌا ،بعض البعوض ٌمكن أن ٌحمل األمراض مثل فٌروس نهر روس ( )Ross Riverأو فٌروس غابات بارما ( ،)Barmah Forestوالتً ٌمكن
أن تنتقل إلى البشر من خالل لدغات البعوض.

•

قد ٌؤدي المطر والفٌضانات إلى زٌادة فً أعداد البعوض مع انحسار المٌاه وتشكل البرك.

أشياء يمكن القيام بها لتجنب لدغات البعوض:
•

قوموا بإرتداء بنطلونات طوٌلة وجوارب وقمصان بأكمام طوٌلة ،وضعوا مضاد الحشرات الذي ٌحتوي على ) N, N-diethyl-m-toluamide (DEETأو
 pircaridinعلى بشرتكم.

•

إتبعوا التعلٌمات على ملصق منتج مضاد الحشرات.

•

توخوا الحذر عند إستخدام مضاد الحشرات على األطفال الصغار .تجنبوا أجزاء من أٌدي األطفال التً قد تلمس العٌنٌن أو الفم.

للمساعدة في السيطرة على أسراب البعوض حول منزلكم:
•

إذا كان عملٌا ،قوموا بتصرٌف أي مٌاه باقٌة فً الخارج فً حاوٌات مفتوحة مثل أوانً الزهور أو العلب غٌر المستخدمة أو اإلطارات أو الدالء.

•

غٌروا مٌاه الشرب لحٌواناتكم االلٌفة بإنتظام.

الذباب
•

ٌحمل الذباب األمراض وهً مصدر إزعاج.

•

إذا تراكم الطعام والقمامة ،فإن هذا ٌصبح مرتعا خصبا للذباب.

•

نظفوا فضالت الطعام فً أقرب وقت ممكن عن طرٌق وضعها فً صندوق قمامة مع غطاء قبل جمعها والتخلص منها.

After a flood: animal and insect-related hazards / Arabic

2

لمزيد من المعلومات
إذا تعرضت للعض من قبل ثعبان إحصل على العناٌة الطبٌة الفورٌة من خالل االتصال على الرقم (.)000
إذا تعرضت للعض أو إلصابة من قبل حٌوان أو حشرة أطلب المشورة من طبٌبك.
للحصول على معلومات حول صٌادي الثعابٌن المرخصٌن اتصلوا بخط معلومات عمالء Department of Environment, Land, Water and
 ،Planningعلى الرقم .136 186
للحصول على مزٌد من المعلومات حول اللدغات واللسعات والعناكب والبعوض إطلعوا على  Better Health Channelفً:
www.betterhealth.vic.gov.au
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