
الوقاية من لدغ الحشرات
 )الواليات املتحدة األمريكية(

ليست كل أنواع البعوض متماثلة أو متشابهة. ينشر البعوض أنواع مختلفة من الفيروسات كما 
أنه يقوم بعملية اللدغ في أوقات مختلفة خالل اليوم.

عادات اللدغ أنواع البعوض                          نشر الفيروسات                          

شيكونغونيا،     نهاًرا في املقام األول ولكن الزاعجة املصرية،    
والتي يمكن أن تقوم باللدغ أيضا خالل الليل حمى الضنك، زيكا     الزاعجة البيضاء املنقطة    

من املساء للصباح غرب النيل     فصائل الكيوليكس                           

حماية نفسك وأسرتك من خطر التعرض للدغ البعوض

استخدام منتج طارد للحشرات

استخدام أحد املكونات النشطة التالية والتي اعتمدتها وكالة حماية البيئة )EPA(- لطرد الحشرات. يتم استخدام تلك املنتجات وفق التوجيهات 
الخاصة بمنتجات مكافحة الحشرات التي أجازتها وكالة حماية البيئة والتي تم إثبات أنها آمنة وتتسم بالفاعلية، حتى بالنسبة للنساء الحوامل 

واألمهات أثناء فترة الرضاعة.

املكون الفعال
توفر النسب املئوية العالية من املكونات الفعالة 

الحماية ملدة أطول

*أمثلة على أسماء بعض العالمات التجارية

 DEET

 ،KBR 3023 بيكاردين، والذي يعرف أيضا باسم
بايريبيل، وإيكاردين

زيت الكافور والليمون )OLE( أو باراميثانديول 
)PMD(

 IR3535

Off!، Cutter، Sawyer، Ultrathon

 Cutter Advanced، Skin So Soft Bug Guard Plus،
Autan )متوفر خارج الواليات املتحدة(

املكافحة

Skin So Soft Bug Guard Plus Expedition، SkinSmart

ُ

*األسماء التجارية لألدوية املكافحة للحشرات نقدمها ملعلوماتك فقط. املراكز املسؤولة عن مكافحة األمراض 
والوقاية منها وأيضا وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ال يمكنها توصي أي اسم من أسماء املنتجات 

التجارية أو تؤيده.
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حماية نفسك وأسرتك من خطر التعرض للدغ البعوض )يتبع(

ينبغي أن يتم اتباع كافة التعليمات املذكورة على املنتج دائًما. ◆
إعادة استخدام املنتج الطارد للحشرات كل بضع ساعات، حيث يعتمد ذلك على مدى قوة املنتج الذي قمت باختياره.ال  ◆

ينبغي رش املنتج املكافح للحشرات على الجلد تحت املالبس.
في حالة استخدامك مستحضر للوقاية من أشعة الشمس، «
ينبغي أن يتم وضع املستحضر قبل رش املنتج الطارد للحشرات. منتجات طبيعية  «

)EPA ملكافحة الحشرات )منتجات للمكافحة غير مسجلة لدى وكالة حماية البيئة
مدى فاعلية املنتجات غير املسجلة في وكالة حماية البيئة والتي تختص بمكافحة الحشرات بما يشمل املنتجات الطبيعية  ◆

ملكافحة الحشرات، غير معروفة.
حماية نفسك من اإلصابة بأمراض مثل شيكونغونيا، وحمى الضنك وفيروس زيكا، حيث توصي كل من CDC ووكالة  ◆

.EPA باستخدام منتجات مكافحة الحشرات التي تم تسجيلها في وكالة حماية البيئة EPA حماية البيئة
يتم استخدام تلك املنتجات وفق التوجيهات الخاصة بمنتجات مكافحة الحشرات التي أجازتها وكالة حماية البيئة والتي  ◆

تم إثبات أنها آمنة وتتسم بالفاعلية.
◆ www2.epa.gov/insect-repellents :للمزيد من املعلومات

إذا كان لديك رضيع أو طفل صغير

يجب دائًما اتباع التعليمات املذكورة على املنتج عند استخدام املنتج الطارد للحشرات بالقرب من األطفال. ◆
ال ينبغي استخدام مكافح الحشرات مع األطفال أقل من عمر شهرين. ◆
ينبغي إلباس طفلك مالبس تغطي ذراعيه وقدميه أو ◆
تغطية سرير الطفل، وعربة الطفل، وحاملة األطفال بناموسية. ◆
ال ينبغي استخدام املنتج املكافح للحشرات على أيدي الطفل أو عينيه أو فمه أو في حالة وجود جرح أو جلد ملتهب. ◆

البالغون: رش منتج مكافحة الحشرات على يديك ومن ثم وضعه على وجه الطفل. «
 ال ينبغي استخدام منتجات تحتوي على زيت كافور الليمون )OLE( أو باراميثانديول )PMD( لألطفال تحت سن ◆

3 سنوات.

معالجة املالبس واملعدات

معالجة منتجات مثل األحذية الطويلة والسراويل والجوارب والخيام باستخدام البيرميثاين أو شراء املالبس واملعدات  ◆
املعالجة بالبيراميثاين.

سوف تظل املالبس التي تمت معالجتها بالبيراميثاين مصدر حماية حتى بعد غسلها عدة مالت. االطالع على كل  «
املعلومات املتعلقة باملنتج ملعرفة الفترة الزمنية التي تدوم الحماية فيها.

في حالة معالجة العناصر بنفسك، ينبغي اتباع التعليمات الخاصة باستخدام املنتج. «
ال ينبغي استخدام البيرميثرين على الجلد مباشرة. البعوض ـ «

طرد البعوض من منزلك

استخدام الستائر على النوافذ واألبواب. إصالح أي ثقوب موجودة بالستائر لضمان عدم دخول البعوض. ◆
استخدام مكيف الهواء إذا كان متوفًرا. ◆
الحرص على منع البعوض من وضع بيضه في املياه الراكدة وقريًبا منها. ◆

عليك إفراغ األشياء التي تحجز املاء أو تنظيفها أو إعادة تنظيمها أو تغطيتها أو التخلص منها مرة واحدة في  «
األسبوع، ومن بني هذه األشياء؛ إطارات السيارات أو الجرادل أو أحواض األشجار أو األلعاب أو فضالت 

الطيور أو أواني األزهار أو حاويات القمامة. عليك فحص منزلك في الداخل والخارج.

www.cdc.gov/features/StopMosquitoes




