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Στο πλαίσιο της καταπολέµησης των κουνουπιών για την αντιµετώπιση νοσηµάτων που
µεταδίδονται από αυτά τα έντοµα θα γίνει ακµαιοκτονία (κωνωποκτονία) µε εκνέφωση, στην περιοχή
σας. Για την διενέργεια των ψεκασµών ακολουθούνται οι οδηγίες σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αρ. πρωτ: 99063-28/7/2011).
Οι ψεκασµοί θα αρχίσουν από την περίµετρο του χωριού σας και θα γίνουν παρουσία ειδικών.
Οι ψεκασµοί µπορεί να επαναληφθούν µετά από 4 ηµέρες, αν κριθεί αναγκαίο.
Για το σκοπό αυτό, απόψε τη νύχτα (µετά τις 24:00) θα περάσει από τους δρόµους ειδικό
ψεκαστικό όχηµα για τον ψεκασµό. Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού καλό είναι να αποφεύγεται η
κυκλοφορία και για µια ώρα µετά τον ψεκασµό, ενώ ανάλογη µέριµνα πρέπει να ληφθεί και για τα
ζώα. Η ενέργεια αυτή είναι έκτακτη, γίνεται για λόγους πρόληψης και είναι συµπληρωµατική των
συµβατικών µεθόδων, που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί.
Η µέθοδος δεν εγκυµονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, εάν ληφθούν τα ακόλουθα απλά
µέτρα προστασίας:
•

Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα που βλέπουν στο δρόµο απ’ όπου θα περάσει τα
ψεκαστικό όχηµα και αφήστε τα κλειστά, για µια ώρα µετά τον ψεκασµό.

•

Παραµείνετε στα σπίτια σας όσο διαρκεί ο ψεκασµός.

•

Μαζέψτε τη µπουγάδα, τα παιχνίδια των παιδιών και τα τρόφιµα από πριν και για µια ώρα
µετά τον ψεκασµό.

•

Αποµακρύνετε ή σταβλίστε τα ζώα και προφυλάξτε τα µικρά τους, κατά τη διέλευση του
ψεκασµού.

•

Οι µελισσοκόµοι πρέπει να αποµακρύνουν τα µελισσοσµήνη από τις ψεκαζόµενες περιοχές.

Σε περίπτωση έκθεσης στα πυρεθροειδή που χρησιµοποιούνται για τους ψεκασµούς, µπορεί να προκληθεί
παροδικός ερεθισµός του δέρµατος ή παροδικός ερεθισµός του αναπνευστικού συστήµατος ειδικά στα
ευαίσθητα ή αλλεργικά άτοµα. Στην περίπτωση αυτή συµβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τηλεφωνήστε για
οδηγίες στα τηλ: 210-5212054 και 210-5212000.

