תושבים יקרים,
לקראת הקיץ ,החלה המועצה כמדי שנה בפעילות מונעת להדברת יתושים
ולטיפול במקווי מים עומדים המהווים מדגרות ליתושים .היתושה כידוע,
מעבר לכאב שבעקיצתה ,עלולה לעיתים לשאת ולהעביר לבני אדם את נגיף
קדחת הנילוס המערבי ולכן כול כך חשוב שיתוף הפעולה שלכם.
המועצה יוזמת ומקדמת השנה תכנית רב מערכתית במטרה להתמודד באופן יעיל ואפקטיבי
בתופעה .הדרך הטובה ביותר להתמודדות היא מניעתית.

פעולות המועצה כוללות:
עיצובwww.denis.co.il :

• תאום ועדכון מול כל גורמי התברואה ברשויות השכנות ובכללן רשות הקישון.
• ניטור עקבי וסדור ברחבי הישוב לאיתור דגירת זחלי יתושים במקווי מים.
• סיורים לאיתור מקווי מים אקראיים בשטחים ציבוריים ובחצרות וייבוש שלהם.
• הדברת היתושים בשטחים ציבוריים בתעלות ובמאגרים.
• ניתוח פניות התושבים ביחס ליתושים על מנת לגלות מוקדי דגירה.
• פעולות הסברה באמצעי התקשורת המקומיים.
• פעילות הסברה במוסדות חינוך והדרכה בהתנהגות מונעת.
הרשות נמנעת מלרסס בחומרים רעילים ,ומשתמשת בתכשירים ידידותיים לסביבה .תכשירים
אלו מומלצים על ידי המשרד להגנת הסביבה משום רמת הרעילות הנמוכה שבהם.
מלקחי העבר למדנו כי כל תושב יכול לסייע משמעותית בפעילות כנגד היתושים ובכוחות
משותפים ניתן להתמודד ביעילות מרבית עם הבעיה.

אנו פונים אליכם בבקשה לבצע מספר פעולות ,אשר נבחנו ונמצאו יעילות:
• לתקן ולאטום נזילות ממערכות ביוב והשקיה.
• ליבש שלוליות שנותרו על גגות ,במקלטים ובמרתפים.
• לרוקן ולייבש דליים ,חביות ,צמיגים ומכלים אחרים.
• במידה ולא ניתן ליבש מיכל מים – יש לכסותו באופן הרמטי.
• לבריכות נוי – ניתן להכניס דגי גמבוזיה המשמידים זחלי יתושים.
• להימנע מהשקיית יתר ומהיווצרות שלוליות ,עדיף להשקות לפנות בוקר.
• לא להסס ולדווח למוקד  106על מקורות מים ומטרדי יתושים – הדיווח חשוב ליצירת תמונת מצב
ובכך לאפשר לאנשי ההדברה לטפל באופן מידי ואפקטיבי במניעת דגירה אפשרית של יתושים.
• מיגון אישי מומלץ כגון :שימוש ברשתות בבתים ,תכשירים דוחי יתושים ,בגדים ארוכים וכד'.

עדכון שוטף יופץ על פי צורך באתר המועצה ktv.org.il
השאיפה היא שכל אחד ואחת יעשה כמיטב יכולתו בחצר ביתו ובסביבה הקרובה
למקום מגוריו ,במטרה למנוע את התרבות היתושים.

