Mosquit Tigre
La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest mosquit

Els mosquits posen els ous a dins de recipients que acumulen aigua, seguidament
es desenvolupen les larves i en menys de set dies neixen els mosquits. Els mosquits
adults poden actuar com a transmissors d’algunes malalties, com les produïdes pel
virus del dengue, del chikungunya i del zika.
El més efectiu és evitar la posta d’ous eliminant els punts d’acumulació d’aigua,
cosa que fa imprescindible la col·laboració ciutadana perquè la majoria de focus
de mosquit tigre es troba a les propietats privades, especialment aquelles
que tenen patis, badius, terrasses o jardins.
L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode
eficaç per controlar-ne la plaga.

Com podem evitar
els punts d’acumulació
d’aigua a casa
• Buidar dos cops per setmana o posar cap per avall
els recipients de l’exterior puguin acumular aigua:
joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos,
plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc.
• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa
els safareigs, les basses i els dipòsits d’aigua.
• Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de
desguassos.
• Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular
aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.
En cas que cap d’aquestes opcions sigui possible, caldrà fer un
tractament amb els productes larvicides existents al mercat.
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Com podem evitar les picades
• És recomanable portar roba de màniga llarga i pantalons llargs
(millor si són de colors clars), així com mitjons.
• Podem evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant teles mosquiteres.
• De manera complementària, podem utilitzar repel·lents cutanis seguint
les instruccions d’ús del fabricant.
• Cal extremar la precaució si viatgem a zones on els mosquits poden
transmetre malalties.

Com hem de curar les picades
• Hem de rentar i desinfectar bé la zona de la picada.
• El tractament és simptomàtic i en cas que persisteixin les molèsties,
cal consultar el metge.

Com podem ajudar en el control del mosquit
• Podem descarregar l’app Mosquito Alert i col·laborar en la detecció dels mosquits
adults i dels llocs de cria per al seu seguiment i control.
• Fes una foto amb el teu mòbil i envia-la a través de l’app. És gratuït.
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