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ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
O Δήμος Αγρινίου εφιστά την προσοχή των πολιτών αυτή την εποχή
για τα κουνούπια.Τα κουνούπια αποτελούν έναν σοβαρότατο κίνδυνο μετάδοσης
στον άνθρωπο μολυσματικών ασθενειών των οποίων είναι φορείς (ελονοσία, ιός
του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος Πυρετός) μέσω των τσιμπημάτων. Σύμφωνα με
τους

επιστήμονες

του

Κέντρου

Ελέγχου

και

Πρόληψης

Νοσημάτων

(Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.) είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν

τους τρόπους προφύλαξης από τα κουνούπια, καθώς μπορούν να
μεταδώσουν διάφορα νοσήματα.
Οι σημαντικότερες εστίες αναπαραγωγής τους είναι τα έλη, οι βάλτοι, οι
ορυζώνες,

οι

όχθες

των

ποταμών

και

των

λιμνών,

τα

αρδευτικά

και

αποστραγγιστικά κανάλια, οι ορυζώνες, το γκαζόν, οι δεξαμενές, οι πισίνες, οι
βόθροι, τα φρεάτια, οι γλάστρες, δοχεία, τα άχρηστα ελαστικά, οι ποτίστρες ζώων,
τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και άλλα αντικείμενα που κατακρατούν το

νερό.
Πολλά από το κουνούπια που μας ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι προέρχονται από
ιδιόκτητους χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας.

Για

την

επιτυχία

του

Προγράμματος

είναι

απαραίτητη

συμβολή όλων μας.

Όπου υπάρχουν κουνούπια υπάρχουν στάσιμα νερά!

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

η

-Καθάριζε από τα φύλλα τα λούκια της βροχής, τα φρεάτια και τα αυλάκια.
-Κάλυψε με σήτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.
-Απέφυγε την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων και λυμάτων των
οικιών καθώς και τη δημιουργία βούρκων από αυτά.
-Απομάκρυνε το στάσιμο νερό από τα πιατάκια των γλαστρών και των
βάζων.
-Άδειαζε κάθε 4-5 ημέρες τα δοχεία με λιμνάζοντα νερά (βαρέλια,
κουβάδες, λεκάνες, καροτσάκια).
-Διάνοιξε οπές αποστράγγισης σε δοχεία και απομάκρυνε παλιά λάστιχα
τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν.
-Φύλαξε τα δοχεία νερού που δεν χρησιμοποιούνται γυρισμένα ανάποδα.
-Κούρευε τακτικά το γκαζόν στον κήπο.
-Καθάριζε τακτικά τον κήπο από τα ξερά κλαδιά και τα άγρια χόρτα.
-Επιδιόρθωσε υδροσωλήνες που έχουν διαρροή νερού.
-Καθάριζε συχνά τους στάβλους των ζώων και ανανέωνε τακτικά το νερό
στις ποτίστρες.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Πώς να αποφύγω τα τσιμπήματα των κουνουπιών:
-Με τη χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και εντομοκτόνων στον αέρα
(αποφυγή αλόγιστης χρήσης).
-Με χρήση ανεμιστήρων οροφής ή κλιματιστικών.
-Με τη χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών
χώρων.
-Με την ένδυση με ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, που καλύπτουν όσο
το δυνατόν περισσότερο το σώμα.
-Με τη χρήση κουνουπιέρας.
-Αποφύγετε, εάν είναι εφικτό, να εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους, τις
ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια (από το σούρουπο έως το
ξημέρωμα).

