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Campanha de luta contra o
mosquito japonês

O SUA CÃMARA MUNICIPAL CONVIDA A ELIMINAR OS ABRIGOS DE LARVAS DE
MOSQUITOS AO REDOR DE SUA CASA
Senhoras e Senhores,
O mosquito japonês (Aedes japonicus), uma espécie de mosquito exótico invasivo, foi encontrado no
final de julho de 2018 no território da sua câmara municipal. É improvável que os mosquitos
japoneses identificados representem um risco para a saúde e geralmente não são portadores de
vírus prejudiciais à saúde humana e animal. Suas picaduras, embora um pouco mais dolorosas, não
devem ser tratadas de maneira diferente de picaduras de outros mosquitos. Ao contrário dos nossos
mosquitos locais, que geralmente mordem à noite e dentro de nossas casas, o mosquito japonês
morde principalmente no final do dia, em jardins ou áreas arborizadas.
Como parte de uma ação conjunta com a Diretoria de Saúde, a sua câmara municipal pede a
população para contribuir nesta campanha para reduzir ou mesmo remover a população de
mosquitos japoneses que vivem na região.
Sua colaboração é solicitada para evitar a formação de estes abrigos de larvas ao redor das suas
casas e em áreas de água estagnada, propício para o desenvolvimento de larvas de mosquito. Para
isto, é necessário remover do seu jardim o mais rápido possível todos os recipientes e utensílios que
possam coletar a água da chuva e verificar o bom fluxo de água em seus canais e calhas (ver dicas
simples detalhadas na parte de trás). Estas medidas de precaução devem ser mantidas até novembro
de 2018.
É possível que uma visita de inspeção seja organizada pela câmara municipal em colaboração com a
Diretoria de Saúde e o Museu Nacional de História Natural durante a semana do 13 de agosto.
Para mais informações, pode contactar a Inspecção Sanitária da Diretoria de Saúde no número de
telefone 247-85650 ou por email inspection.sanitaire@ms.etat.lu.
O sucesso desta operação depende diretamente da sua cooperação. Agradecemos sua ajuda e sua
vigilância.
Os Presidentes das Câmaras

O Diretor da Saùde
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*****

Você sabia? Mosquitos que picam ou que nos atormentam, movem-se pouco. Muitas vezes nascem
em nosso ambiente imediato. A melhor maneira de se livrar deles e evitar picadas é limitar os locais
de nidificação ao redor das casas.

Dicas/Conselhos para eliminar os criadouros de mosquitos em sua casa
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1. Fontes e bebedouros: troque a água e limpe os
recipientes pelo menos uma vez por semana;
2. Barrancos e cortes: Limpe regularmente as folhas e outros
resíduos para facilitar o fluxo de água;
3. Poças: unindo desigualdades para evitar a formação de
poças persistentes
4. Calhas: Limpe regularmente as folhas e outros resíduos
para facilitar o fluxo de água;
5. Lagoas de jardim: colete regularmente folhas mortas
dentro e perto da lagoa; permitir o desenvolvimento de
vegetação e predadores (libélulas, anfíbios, peixes ...);
6. Lonas: não se esqueça de espalhar lonas que cobrem
estacas de madeira, piscinas, etc. evitar a formação de
poças persistentes;
7. Brinquedos e recipientes: Mantenha brinquedos, panelas
e qualquer outra coisa que possa acumular água da chuva
longe da chuva ;
8. carrinhos de mão, lixo e pneus velhos: colocar esses
utensílios para proteger da chuva;
9. recuperação da água da chuva para rega: tampa para
vedar as folhas e mosquitos, drenar e enxaguar o mais
rápido possível ou limpar as paredes, na superfície da
água com uma esponja (para remover os ovos dos
mosquitos).

