التخلص من موائل يرقات البعوض

قائمة الفحص
موقع الحضانة المحتمل
 مزاريب السقف


المواسير المموجة لتصريف مياه ماسورة التصريف

الدالء أو علب السقي أو زجاجات الشرب أو
 األكواب البالستيكية أو أغطية الزجاجات أو أي
قمامة يمكن أن تحمل ميا ًها

كيفية التصحيح
نظف أوراق الشجر والحطام بانتظام للتأكد من تدفق المياه بحرية وعدم تراكمها.
يمكن أن تحمل األخاديد الموجودة في المواسير البالستيكية ما يكفي من المياه
الالزمة لتكاثر البعوض .عالج ذلك باستخدام مبيد لليرقات.
خزنها بالداخل أو اقلبها .إذا كانت هناك قمامة ،فأعد تدويرها أو تخلص منها.

 العلب والحاويات

سا على عقب أو احفر ثقو ًبا في األسفل أو
تخلص منها أو خزنها بالداخل أو اقلبها رأ ً
أفرغها بعد زخات األمطار.

 إطارات السيارات القديمة

أعد تدويرها أو خزنها في مكان ال تجتمع فيه مياه األمطار .بالنسبة الستخدام
اإلطارات في أرضيات المالعب ،احفر ثقو ًبا لتصريف المياه.



حمامات الطيور والنافورات المزخرفة

 أحواض الزينة
 نباتات األصيص في الصحون

غ َير الماء أو أزله ونظف باستخدام خرطوم حديقة مرة واحدة على األقل في األسبوع.
قم بترشيح/تهوية المياه باستخدام مضخة إعادة تدوير أو عالج ذلك باستخدام مبيد
يرقات إذا لزم األمر.
أفر غ الصحون أو أزل الماء باستخدام خرطوم الحديقة مرة واحدة في األسبوع.

حنفيات التنقيط الخارجية ومكيفات هواء

النافذة

صخورا تحت نافذة تكييف
إذا تسببت المياة في حدوث برك ،أصلح الصنبور .ضع
ً
الهواء لضمان جريان المياه.

 أحواض السباحة

عند عدم استخدامها أو هجرها ،فعالجها بمنتج مكافحة البعوض ®Mosquito Dunks
مرة واحدة في الشهر .ال يمكن أن يتكاثر البعوض في حمامات السباحة المحفوظة من خالل
المواد الكيميائية المستخدمة.

لعب األطفال مثل عربات األطفال وحمامات األطفال
 البالستيكية وأغطية الملعب الرملي لألطفال وعلب
السقي إلخ.


األقمشة ،وأغطية الشواء ،وأغطية األثاث

 عربات اليد




تحت الطوابق أو الشرفات أو الملحقات

علب القمامة أو سالل المهمالت أو البراميل األخرى

 الزوارق ،القوارب

خزنها بالداخل أو بطريقة تمنع تراكم المياه .الحظ أن بعض اللعب بها
مقصورات داخلية يمكن أن تحمل الماء.
أفرغ المياه الفارغة التي تتجمع في طيات ومناطق الترهل .شد أو رتب حتى تفر المياه.
اقلبها عندما ال تكون قيد االستعمال.
امأل المنخفضات التي يمكن أن تتجمع فيها المياه .أزل أي حاوية يمكن أن تجمع
المياه.
حافظ على تغطيتها أو احفر فتحات تصريف في القاع .ضع األغطية في صناديق
القمامة .خزن الصناديق والبراميل للسماح بالجريان السطحي للمياه.

سا على عقب.
غطها بقماش القنب المحكم أو خزنها رأ ً

للمزيد من المعلوماتcdc.gov/Features/stopmosquitoes/ ▪alexandriava.gov/MosquitoControl :

