OBSERVAR locais ou objetos que podem ser REALIZAR ações para evitar criadouros e orientar a
criadouros do mosquito Aedes aegypti
manutenção destas ações pela população
Pratinhos de vasos de plantas e xaxins dentro e fora
Preencher com areia até as bordas
de casa.
Fechar bem o saco plástico e manter a lixeira
Lixeiras dentro e fora de casa
fechada
Plantas que podem acumular água
Retirar a água acumuladas nas folhas
Tampinhas de garrafas, casca de ovo, latinhas,
saquinhos plásticos, vasilhas de vidro, copos Colocar tudo em saco plástico, fechar bem e jogar
descartáveis ou qualquer outro objetivo que possa no lixo
acumular água.
Lavar com bucha e sabão, em água corrente, pelo
Vasilhame para água de animais domésticos.
menos, uma vez por semana.
Deixar a tampa sempre fechada. Em banheiros
Vasos sanitários em desuso
pouco usados, dar descarga uma vez por semana.
Verificar se há entupimento. Se houver,
Ralos de cozinha, banheiro, sauna e de duchas.
providenciar o imediato desentupimento. Se estiver
utilizando, mantê-los fechados.
Retirar sempre a água. Lavar com água e sabão,
Bandejas externas de geladeiras.
pelo menos, uma vez por semana.
Suporte de garrafões e água mineral
Lavar bem, sempre que trocar os garrafões.
Manter estes locais sempre limpos. Criar peixes,
pois eles se alimentam de larvas. Se não quiser criar
Lagos, cascatas e espelhos d’água decorativos
peixes, mantenha a água tratada com cloro ou
encha-os de areia.
Lavar com bucha e sabão as paredes internas, pelo
Tonéis e depósitos d’água
menos, uma vez por semana. Tampar com telas
aqueles que não tenham tampa própria.
Tratar a água com cloro. Limpar uma vez por
semana. Se não for usá-las, cobrir bem. Se
Piscinas em desuso ou não tratadas
estiverem vazias, colocar 1 kg de sal no ponto mais
raso.
Verificar se elas não estão entupidas. Remover as
Calhas de água de chuva em desnível
folhas e outros materiais que possam impedir o
escoamento da água.
Entregá-los ao serviço de limpeza urbana. Caso
Pneus velhos abandonados
realmente seja necessário mantê-los, guardar em
local coberto e abrigado da chuva
Garrafas PET e de vidro
Tampar e jogar no lixo todas que não for usar
Lajes
Retirar a água acumulada
Colocar areia em todos aqueles que possam
Cacos de vidro nos muros
acumular água
Baldes
Guardar de boca para baixo
Evitar que se acumulem. Manter o local sempre
Entulho e lixo
limpo.
Materiais em uso que possam acumular água
Secar tudo e guardar em local coberto.

