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ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΟΤΝΟΤΠΙΑ

Τα θμοκμύπηα απμηειμύκ έκα ζμβανόηαημ πανάγμκηα θηκδύκμο γηα ηεκ ελάπιςζε
αζζεκεηώκ (ιός ηοσ Δσηικού Νείλοσ, ελομοζία κ.λ.π.), γηα ηηξ μπμίεξ είκαη δηαβηβαζηέξ,
εκώ ζεμακηηθά δοζμεκείξ είκαη θαη μη επηπηώζεηξ ζηεκ μηθμκμμία θαη ηεκ πμηόηεηα
δςήξ ηςκ θαημίθςκ ζηηξ πενημπέξ όπμο ακαπηύζζμκηαη ορειμί πιεζοζμμί
θμοκμοπηώκ .
Η ακηημεηώπηζε ηςκ θμοκμοπηώκ ζε μηα πενημπή δεκ ζα πνέπεη κα βαζίδεηαη ζηεκ
εθανμμγή μίαξ μόκμ μεζόδμο θαηαπμιέμεζεξ αιιά κα πενηιαμβάκεη ζοκδοαζμό
μέηνςκ πμο ζομβάιμοκ πανάιιεια πνμξ ημ ηειηθό απμηέιεζμα.
Θα πνέπεη κα ζηενίδεηαη πνςηίζηςξ ζηεκ θαηαπμιέμεζε ή ζημκ πενημνηζμό ηςκ
πνμκομθώκ θαη ζηεκ εθανμμγή μέηνςκ γηα ημκ πενημνηζμό ηςκ εζηηώκ.
Τα ζθεοάζμαηα πμο μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ είκαη δύμ εηδώκ, είηε μ βημιμγηθόξ
ηνόπμξ (θαμάηωζη μόμο ηωμ προμσμθώμ), είηε θαη με ηε πνήζε θάπμημο πεμηθμύ
ζθεοάζμαημξ πμο ζθμηώκεη πενηζζόηενα έκημμα.
Οη ρεθαζμμί με ημ βημιμγηθό ζθεύαζμα (βάκιλος Θοσριγγίας) γίκμκηαη ζε ιημκάδμκηα
κενά θαη ζε ζθηενά μένε με ογναζία (θρεάηια, σδρορροές, πιαηάκια γλάζηρας, παρηέρια,
καπάκια βόθρωμ κ. λ. π )

Όζμκ αθμνά ηα πενηζηαηηθά μεηάδμζεξ ημο ημύ ημο Δοηηθμύ Νείιμο,
ε επηδεμημιμγηθή επηηήνεζε ηεξ κόζμο, ε έγθαηνε εθανμμγή θαηάιιειςκ
πνμγναμμάηςκ θαηαπμιέμεζεξ θμοκμοπηώκ θαη ε ιήρε μέηνςκ αημμηθήξ πνμζηαζίαξ
από ηα θμοκμύπηα, απμηειμύκ ηα πιέμκ εκδεδεηγμέκα μέηνα γηα ημκ έιεγπμ ηεξ κόζμο
όπςξ επηζεμαίκεη ημ Κέκηνμ Ειέγπμο & Πνόιερεξ Νμζεμάηςκ (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Γηα κα απμθύγμομε ηα θμοκμύπηα ζημ ζπίηη πνεηάδεηαη:
- Σήηεξ ζηα πανάζονα, θεγγίηεξ, αεναγςγμύξ ηδαθηώκ.
- Χνήζε θμοκμοπηέναξ (ειδικόηερα ζηα βρέθη)
- Χνήζε εκημμμθηόκςκ ζημκ αένα
- Χνήζε ακεμηζηήνςκ ή θιημαηηζηηθώκ
- Χνήζε ιαμπηήνςκ θίηνηκμο πνώμαημξ
- Κμύνεμα γναζηδημύ, ζάμκςκ θαη θοιιςζηώκ πμο βνίζθμοκ θαηαθύγημ ηα εκήιηθα
θμοκμύπηα

Απμμάθνοκζε ημο ζηάζημμο κενμύ από ιεθάκεξ, πηαηάθηα γιαζηνώκ, παιηά
ιάζηηπα, οδνμννμέξ, θνεάηηα όμβνηςκ οδάηςκ θαη γεκηθά ιημκάδμκηα κενά , πμο
απμηειμύκ ζεμεία εκαπόζεζεξ ηςκ αογώκ ηςκ θμοκμοπηώκ.
- Πόηηζμα θαηά ηηξ πνςηκέξ ώνεξ.
Οη αγνόηεξ θαη μη ενγαδόμεκμη ζηεκ ύπαηζνμ πνέπεη κα πνεζημμπμημύκ
εκημμμαπςζεηηθά θαηά ηε δηάνθεηα όιεξ ηεξ εμέναξ αθμύ ενγάδμκηαη ζε μένε όπμο
βνίζθμοκ θαηαθύγημ ηα θμοκμύπηα
Τα εκημμμαπςζεηηθά είκαη δύμ ηύπςκ, βημιμγηθά εθποιίζμαηα θαη πεμηθέξ ιμζηόκ.
Έκαξ πναθηηθόξ ηνόπμξ γηα κα μεκ μαξ ηζημπμύκ ηα θμοκμύπηα είκαη κα ηνίρμομε ζηηξ
γομκέξ επηθάκεηεξ ημο δένμαημξ θύιια από θοηά πμο ηα αηζένηα έιαηά ημοξ ηα
απςζμύκ
Τα πημ θμηκά από ηα θοηά αοηά είκαη μ βαζηιηθόξ, ημ δεκηνμιίβακμ, ε ιεβάκηα,
ε μέκηα, ημ μειηζζόπμνημ, μ θαηεθέξ, ε ανμπανόνηδα θ.α. Αηζένηα έιαηα ηςκ θοηώκ
αοηώκ πςιμύκηαη ζηα θανμαθεία θαη εηδηθά θαηαζηήμαηα
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