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Nagbibigay ang Lungsod ng Mga tip upang Pigilan
ang Pagkalat ng Mga Sakit na Sanhi ng Lamok
Long Beach, CA - Humihiling ang Departamento ng Pangkalusugan ng Lungsod ng
Long Beach sa mga residente at negosyo na makipagsosyo sa kanila sa pagkontrol sa
mga lamok at maiwasan ang mga sakit. Pinayuhan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng
Lungsod na si Dr. Anissa Davis na dapat sundin ng mga residente ang mga pag-iingat
sa ibaba upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga lamok at mga
karamdaman na maaaring dala nila.
Ang mga lamok ay maaaring magdala ng malubhang sakit tulad ng West Nile Virus,
encephalitis, malaria at Zika, at maaaring magpakita ng isang seryosong pag-aalala sa
kalusugan ng publiko. Hindi pwedeng maihatid ng mga lamok ang COVID-19 na virus.
Ano ang magagawa ng mga tao upang maprotektahan ang kanilang mga sarili?
● Itapon lahat ng laman ng anumang mga lalagyan ng tubig sa loob at paligid ng
bahay.
● Linisin at kuskusin ang mga paliguan ng ibon at mga mangkok ng alagang hayop
ng hindi bababa sa isang beses sa isang linggo.
● Itapon ang tubig mula sa mga paso ng halaman.
● Tiyaking ang mga lugar ng palaruan na may kaugnayan sa tubig (Kiddie pool,
water slide, atbp.) ay mapanatiling maayos.
● Linisin at lagyan ng klorino ang mga swimming pool at alisan ng tubig mula sa
mga takip sa pool.
● Limitahan ang pagtutubig ng mga damuhan at mga panlabas na halaman.
● Magkabit ng mga iskrin sa mga pintuan at mga bintana
● Gumamit ng isang rehistradong EPA na nakarehistro sa insekto tulad ng DEET
upang maiwasan ang kagat ng lamok. Ang DEET ay ligtas para sa mga bata na

dalawang buwan pataas pati na rin ang mga buntis at nagpapasusong ina
(palaging gamitin ayon sa direksyon).
Hinihimok ang mga residente na magulat ng hindi pangkaraniwang bilang ng mga
lamok na nakakagat sa isang araw at kung may napapansin na berde na mga pool sa
isa sa mga sumusunod na paraan:
● Tawagan ang Long Beach Mosquito Hotline at 562.570.4132.
● Magsumite ng report online sa longbeach.gov/mosquitoes.
● Magulat tungkol sa mga patay na ibon sa Departamento ng Pampublikong
Pangkalusugan sa California sa pagtawag sa 1.877.WNV.BIRD o sa online sa
westnile.ca.gov.
Ang mga residente ay maaaring makita ang mga karagdagang mga impormasyon
tungkol sa lamok, daga, at pulgas sa pagbisita sa longbeach.gov/health at sundan ang
Departamento ng Pangkalusugan sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ang katanungan sa midia ay maaaring idirekta kay Judeth Luong, Environmental Health
Manager,
Department
of
Health
&
Human
Services,
562.570.4104,
Judeth.Luong@longbeach.gov.
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