
بعد الفیضان أو ھطول أمطار غزیرة ، یتكاثرالبعوض وینتشر في برك المیاه المتبقیة. یمكن للبعوض أن 

یحمل األمراض وینشرھا عن طریق لدغك.
 

وأفضل طریقة للوقایة من األمراض التي تنتقل بواسطة البعوض ھي تجنب لدغات

تشمل األمراض التي یحملھا البعوض في والیة فیكتوریا فیروس نھر روس، وفیروس غابة بارما، 

 والتھاب الدماغ بوادي ماري JE, MVE وفیروس التھاب الدماغ الیاباني 
یمكن أن تسبب فیروسات (MVE) ,(JE)مرضا شدیداً ً ًأو موتاَ َ َلدى بعض االشخاص.

أفضل الطرق المتبعھ لمنع البعوض من لدغك أنت وعائلتك ھي:

 
• ارتداء مالبس طویلة فضفاضة فاتحة اللون، یمكن أن تعض الحشرات من خالل المالبس

الضیقة. 

• استخدم رذاذ الحشرات أو طارد الحشرات خاصة عند الفجر والغروب ، حیث یكون البعوض 
ا في ھذه األوقات.  ًطً أكثر نشاًطً

• استخدم بخاخ الحشرات أو طارد الحشرات عىل الجلد الذي یحتوي عىل بیكاریدین أو دیت (اتبع 
ا إرشادات الملصق).  ًمً دائًمً

• ال تضع العطور أو مستحضرات ما بعد الحالقة ، فقد تجذب البعوض. 
• أوقف دخول البعوض إىل منزلك، وتأكد من عدم وجود أي فجوات أو ثقوب یمكن للبعوض 

اختراقھا والدخول منھا. 

• استخدام رذاذ الحشرات أو المواد الطاردة للحشرات بأمان مع األطفال (كما تنصح بھ مستشفى 
األطفال الملكي في ملبورن). 

ا إرشادات الشركة المصنعة عند استخدام بخاخ الحشرات أو طارد الحشرات.  ًمً • اتبع دائًمً
• استخدم تطبیق رول أون ستایل بدالً ً ًمن البخاخ عندما یكون ذلك ممكنًاًاً. 

• یوضع برفق عىل الجلد المكشوف. 
• ال تستخدمھ عىل الجروح أو الجلد المتھیج. 

• ال تستخدمھ بالقرب من العین أو الفم. 
• ال تستخدمھ عىل أیدي أو أصابع األطفال الصغار. 

• اغسل الرذاذ او البخاخ / رول اون بالماء والصابون عند العودة إىل الداخل. 
• تخزین بخاخات الحشرات أو طاردھا بعیًداًاً عن متناول األطفال. 

• إذا كنت بحاجة إىل استخدام كل من واقي الشمس وطارد للحشرات ، ضع الكریم الواقي من 
الشمس أوالً.ً.ً 

 
 إذا كنت ترغب في مزید من المعلومات أو لدیك أي أسئلة الرجاء اتصل بـ

 الوقایة من األمراض التي ینقلھا البعوض وحمایة األطفال

Eman 0423 193 447 
Shaza 0490 492 014 

Greater Shepparton Foundation aims for inclusive, interconnected communities where everybody
has an equal opportunity to participate.  

To support this vision we are providing every family with a child attending kindergarten in Greater
Shepparton in 2023 in-language information and an insect repellent to 

ensure more families in our community are informed and safe from 
mosquio-borne diseases and their life-long impacts. 

For more information visit www.greatershepparton.foundation 
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