
WALKA Z
KOMARAMI

Ochroń się
przed chorobami

przenoszonymi przez komary



Wirus Zachodniego Nilu i wirus Zika są 
przenoszone przez komary

Choroba Wirus Zachodniego Nilu Wirus Zika

Typowe 
objawy

n	Gorączka

n	Bóle głowy

n	Uczucie zmęczenia

n	Ból mięśni

n	Lekka wysypka

n		Obrzęk węzłów chłonnych

n	Gorączka

n	Wysypka

n	Bóle stawów

n	Zaczerwienienie oczu

Kto znajduje 
się w grupie 
ryzyka?

n		Osoby dorosłe powyżej 50 
roku życia

n		Osoby o osłabionym 
układzie 
immunologicznym

n		Kobiety w ciąży

n		Kobiety starające się 
zajść w ciążę

n		Partnerzy kobiet 
ciężarnych lub 
starających się zajść  
w ciążę



Chroń siebie
Gdy komary są najbardziej aktywne,  

ogranicz swoją aktywność na zewnątrz. 

Stosuj środki odstraszające owady, zawierające  
pikaridynę, DEET, olejek cytrynowo-eukaliptusowy  
lub IR3535. Zawsze przestrzegaj wskazań na etykiecie.

Kiedy przebywasz na zewnątrz, noś 
długie rękawy, spodnie i skarpetki. 

Unikaj zacienionych, porośniętych krzewami obszarów,  
w których lubią przebywać komary. 

Sprawdź, czy moskitiery są dobrze zamocowane do drzwi  
i okien. Napraw lub wymień  
moskitiery, w których są  
przetarcia lub dziury.



Zwalczaj komary w swoim otoczeniu
n   Regularnie sprawdzaj, czy na terenie Twojej posiadłości nie 

gromadzi się stojąca woda. Jeżeli jest, usuń ją.

n   Pozbądź się przedmiotów takich jak zużyte opony, puszki, 
plastikowe i ceramiczne dzbanki i inne pojemniki, w których może 
gromadzić się stojąca woda.  

n     Odwróć do góry dnem nieużywane plastikowe brodziki, taczki  
i inne przedmioty, których nie da się usunąć lub które trzymasz na 
swojej posiadłości.

n        Regularnie usuwaj śmieci z rynien i dbaj o ich drożność.

n     Dbaj o czystość i odpowiednią konserwację basenów, saun 
zewnętrznych i urządzeń do gorącej kąpieli. Jeśli ich nie używasz, 
spuść z nich wodę i przykryj je. 

n        Regularnie czyść poidełka dla ptaków i wymieniaj w nich wodę.

n     Zapewnij odpowiednie utrzymanie oczek wodnych poprzez ich 
napowietrzanie, wpuszczanie do nich ryb, które żywią się larwami 
komarów, lub dodawanie do wody substancji zawierających 
bakterie Bti (Bacillus thuringiensis israelensis).

n   Zgłaszaj stojącą wodę, dzwoniąc pod numer 311. Departament 
Zdrowia sprawdza wszystkie zgłoszenia stojącej wody w okresie 
od 1 kwietnia do 31 października.

Komary potrzebują wody, aby złożyć jaja.  
Każdy z nas może wnieść swój wkład w zapobieganie rozmnażaniu  
się komarów, usuwając stojącą wodę oraz zgłaszając przypadki  
stojącej wody.

Cykl życia komara



Dowiedz się, jak władze miasta pomagają 
zwalczać komary
Władze miasta starają się kontrolować i ograniczyć liczbę komarów 
poprzez usuwanie stojącej wody, rozpylanie larwicydów w celu 
zabicia młodych komarów, rozpylanie środków owadobójczych w celu 
zabicia dorosłych komarów oraz prowadzenie testów mających 
zidentyfikować obszary wysokiego zagrożenia chorobami 
przenoszonymi przez komary.

Departament Zdrowia postępuje zgodnie z wytycznymi 
Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (New York State 
Department of Environmental Conservation) i Federalnej Agencji 
Ochrony Środowiska (federal Environmental Protection Agency) 
dotyczącymi oprysków i przeprowadza je w celu zwalczania komarów 
podczas nocy lub wczesnych godzin porannych. Departament 
Zdrowia poinformuje opinię publiczną o planowanych opryskach  
z pojazdów ciężarowych lub helikoptera z co najmniej 24- lub 
48-godzinnym wyprzedzeniem.

Chroń siebie i swoją rodzinę przed pestycydami
Pestycydy stosowane do oprysków mają niską szkodliwość dla ludzi  
i zwierząt. Niektóre osoby wrażliwe na składniki oprysków mogą 
odczuwać krótkotrwałe dolegliwości związane z podrażnieniem oczu 
lub gardła bądź wysypką. Dolegliwości mogą również odczuwać 
osoby cierpiące na choroby układu oddechowego.

Dla bezpieczeństwa przestrzegaj  
następujących wytycznych:

Podczas przeprowadzanych oprysków nie wychodź na zewnątrz.

Zamknij nawiew klimatyzacji lub wybierz funkcję  
cyrkulacji zwrotnej. 

Po zakończeniu oprysków umyj sprzęt zewnętrzny i zabawki  
wodą i mydłem. 

Zawsze dokładnie myj wodą owoce i warzywa przed ich 
ugotowaniem lub spożyciem.

W razie bezpośredniego kontaktu z pestycydami umyj skórę  
i wypierz odzież mydłem i wodą.

W przypadku wystąpienia poważnych reakcji na pestycydy skontaktuj 
się z lekarzem lub z Centrum Kontroli Zatruć Miasta Nowy Jork (NYC 

Poison Control Center) pod numerem 1-800-222-1222.



Aby uzyskać więcej informacji na temat 
ochrony przed komarami, zadzwoń pod numer 311 
lub odwiedź stronę nyc.gov/health/mosquito.

Aby uzyskać informacje na temat wirusa 
Zika, w tym ostrzeżenia i alarmy dla osób 
planujących podróż w regiony opanowane przez 
wirus, odwiedź stronę nyc.gov/health/zika.

Aby otrzymywać aktualne informacje 
na temat planowanych oprysków, zapisz się na 
NotifyNYC (Program powiadomień NYC), śledź 
informacje podawane przez Departament Zdrowia 
na Twitterze pod adresem @nycHealthy, zadzwoń 
pod numer 311 lub odwiedź stronę  
nyc.gov/health/mosquito.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na 
temat środków odstraszających owady, przejdź na 
stronę nyc.gov i w polu wyszukiwania wpisz 
„Insect Repellent” (środek odstraszający 
owady). 

Aby wysłać zgłoszenie dotyczące stojącej 
wody, przejdź na stronę nyc.gov i w polu 
wyszukiwania wpisz hasło „Standing Water” 
(stojąca woda) lub zadzwoń  
pod numer 311.

Polish
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