Các nguồn thường làm phát

sinh muỗi tại cư gia

Sử dụng danh sách đánh dấu những nơi là nguồn
muỗi ở nhà và vườn này để giúp khuôn viên nhà
quý vị không có muỗi

☐☐ Cây thơm (dứa) kiểng và các loài cây
khác thường đọng nước
☐☐ Thùng nước mưa và/hoặc thùng trữ
nước và gom nước tự làm
☐☐ Chậu cây hoa huệ tây và/hoặc vườn có
nước
☐☐ Đĩa hứng chậu cây
☐☐ Hồ bơi và/hoặc spa
☐☐ Bồn phun nước
☐☐ Bể tắm cho chim
☐☐ Ao
☐☐ Thùng đựng rác và nắp thùng rác
☐☐ Rác linh tinh
☐☐ Đồ tái chế và thùng đựng rác tái chế
☐☐ Lốp xe
☐☐ Tô đựng nước cho thú nuôi
☐☐ Máng đựng nước
☐☐ Đồ chơi
☐☐ Bình tưới nước
☐☐ Xô/chậu và các loại vật đựng khác
☐☐ Đồ gỗ trong sân cỏ và/hoặc đồ trang
trí đặt trên sân cỏ
☐☐ Vòi nước bị rò rỉ, vòi tưới nước, và/
hoặc đầu vòi nước
☐☐ Xe cút-kít
☐☐ Tấm che hoặc tấm bạt bằng nhựa che
thuyền, xe hơi hoặc xe giải trí
☐☐ Những nơi trũng thấp thường xuyên
đọng nước
☐☐ Máng xả nước mưa
☐☐ Cống rãnh
☐☐ Hốc cây
☐☐ Máng xối trên đường phố và ổ gà

☐☐

Cách kiểm tra khuôn viên nhà quý
vị để tìm nguồn muỗi đẻ trứng

Sân cư gia thường là nguồn sản sinh muỗi
số 1 trong cộng đồng.
Muỗi sinh trưởng trong nước

Muỗi đẻ trứng và sinh trưởng trong nước tù đọng. Bất kỳ
vật dụng hay vật đựng nào có thể làm đọng một muỗng
cà phê nước hoặc nhiều hơn có thể là nơi sinh trưởng
của muỗi.
Muỗi cái trưởng thành đẻ khoảng 100-250 trứng theo cụm
gọi là mảng nổi trên mặt nước, hoặc đơn lẻ ở mép nước.
Trứng nở ra ấu trùng trong vòng nhiều ngày sau khi tiếp
xúc với nước.
Muỗi non lớn lên ở trong nước khoảng một tuần trước khi
trưởng thành và bay đi. Loại bỏ các nguồn nước nơi muỗi
sinh trưởng có thể làm giảm đáng kể số lượng muỗi.

Muỗi vằnAedes Ngoại lai

Muỗi vằn Aedes ngoại lai là loài muỗi đen nhỏ có các
vằn trắng đặc trưng. Loài muỗi này không phải là động
vật nguyên sinh của California mà du nhập vào vùng này
trong các chuyến hàng đến từ những nơi khác ở Hoa Kỳ
và trên thế giới. Loài muỗi này phát triển trong môi trường
tđô thị và sau khi đã định cư ổn định, chúng sẽ trở thành
loài động vật rất có hại. Chúng rất hay cắn vào ban ngày
và là nguyên nhân gây ra các đợt bệnh dịch hạch, sốt xuất
huyết, và Zika ở trên toàn thế giới.

Muỗi vằn Aedes ngoại lai thích sống gần người và đẻ
trứng trong các vật đựng nhỏ thường hay gặp nhất trong
sân vườn sau nhà. Để ngừa muỗi cắn và bệnh do muỗi
gây ra, các cư dân cần thường xuyên kiểm tra khuôn viên
nhà mình và loại bỏ các vật đựng là nguồn sinh trưởng
của muỗi.

Tìm kiếm các nguồn giúp muỗi sinh trưởng

Đi kiểm tra toàn bộ khuôn viên nhà quý vị và sử dụng
danh sách đánh dấu để tìm bất kỳ vật đựng nào, kể cả tự
nhiên và nhân tạo, có thể đọng ít nhất một muỗng cà phê
nước.
Phân loại các vật đựng thành ba nhóm:
1. Vật đựng có thể vứt đi
2. Vật đựng có thể cọ rửa sạch và cất ở nơi khô ráo
3. Đồ đạc cố định sẽ giữ lại trong sân và cần kiểm tra
thường xuyên
Kiểm tra khuôn viên nhà quý vị hàng tuần và ngay sau khi
trời mưa để đổ bỏ và xả các vật đựng làm đọng nước.
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