
 

CẢNH BÁO: Muỗi Vằn ngoại 
lai Aedes đã có mặt ở Quận 
Los Angeles. Chúng tôi cần 
sự giúp đỡ của quý vị!
Siêu vi gây bệnh zika, sốt dengue, và chikungunya chủ yếu 
lây sang người qua vết cắn của muỗi Vằn đã nhiễm siêu vi gây 
bệnh. Những con muỗi này rất hay cắn vào ban ngày và cũng 
có thể cắn vào buổi tối hoặc ban đêm. Một số ít con muỗi nhiễm 
siêu vi gây bệnh có thể gây dịch bệnh tại cộng đồng địa phương 
của quý vị, khiến quý vị hoặc gia đình quý vị có nguy cơ mắc 
bệnh. Những người nhiễm siêu vi Zika có thể có hoặc không có 
triệu chứng gì; tuy nhiên, siêu vi này có thể gây ra các dị tật bẩm 
sinh nghiêm trọng khi phụ nữ mang thai nhiễm siêu vi này.

Vui lòng xem website của Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa 
Bệnh để biết CẢNH BÁO DU LỊCH. Các du khách nhiễm siêu vi 
gây bệnh có thể không mắc bệnh, nhưng vẫn có thể lây lan siêu vi 
này sang muỗi trong vùng và sau đó sang người khác. Việc dùng 
thuốc chống muỗi khi du hành, và trong vài tuần sau khi trở về nhà 
là rất quan trọng.

Để giảm nguy cơ, hãy loại bỏ những nơi muỗi đẻ trứng và sinh 
trưởng. Muỗi Vằn là “loài sinh sản trong các vật đựng” và thích 
đẻ trứng ở bên trong các vật đựng chứa nước hoặc trên các 
cành cây mọc trong nước ở trong nhà và xung quanh nhà. Trứng 
muỗi có thể sống được NHIỀU NĂM trong sân vườn nhà quý vị, 
ngay cả khi thời tiết khô. Bất kỳ vật dụng hoặc vật đựng nào có 
thể chứa dù chỉ một muỗng cà phê nước cũng có thể là nơi sinh 
trưởng của muỗi.  Chúng tôi cần quý vị giúp LOẠI BỎ SIÊU VI 
ZIKA ra khỏi các cộng đồng của chúng ta.  

Kiểm Soát Muỗi quanh Nhà quý vị để Bảo Vệ 
Bản Thân và Gia Đình quý vị
 •  Loại bỏ nguồn nước tù đọng ở trong nhà và xung quanh 

nhà cũng như sân vườn.

 •  Mỗi tuần một lần, đổ nước và cọ rửa, lật ngược, che đậy, 
hoặc vứt bỏ tất cả các vật dụng đọng nước. 

 •  Kiểm tra bên trong và bên ngoài ngôi nhà.



Chậu kiểng trang trí và đĩa hứng nước dưới chậu cây 
Thùng/xô và các vật đựng khác
Thùng rác và nắp đậy thùng rác
Đồ tái chế và thùng đựng rác tái chế
Vòi phun nước, bể tắm cho chim, ao cảnh
Tô đựng nước cho thú nuôi tại nhà/máng  
nước
Cây thơm (dứa cảnh) và các loại cây khác  
thường đọng nước
Vòi tưới, vòi phun nước, và/hoặc vòi nước bị rò rỉ 
Thùng hứng nước mưa, bể chứa, và/hoặc  
các vật đựng và chứa nước tự làm
Các vật dụng để ngoài trời gần nhà hoặc  
sân nhà của quý vị
Bánh xe, các vật dụng hoặc đồ linh tinh
Đồ chơi ngoài trời, xích đu bằng bánh xe,  
và đế cột lưới bóng rổ
Chậu trồng cây huệ tây và/hoặc vườn thủy sinh 
Bồn tắm spa và/hoặc hồ bơi
Bình tưới nước
Đồ trang trí sân cỏ và/hoặc đồ nội thất trong sân vườn
Xe cút kít
Các tấm chắn hoặc các tấm bạt phủ che thuyền, xe hơi 
hoặc xe nhà lưu động
Hốc cây và những nơi trũng thấp thường xuyên đọng nước
Máng thoát nước mưa/cống thoát nước trong sân/cống xả 
kiểu Pháp
Các rãnh thoát nước trên đường và ổ gà

Sử dụng danh sách đánh dấu này để tìm và loại bỏ những 
nơi đọng nước thường gặp xung quanh nơi làm việc, nhà, 
sân, ban công, và vườn của quý vị để phòng ngừa muỗi. 
Loại bỏ trứng muỗi là vô cùng quan trọng để kiểm soát 
những con muỗi này.

Đậy chặt các vật đựng nước,  để muỗi không thể vào bên 
trong đẻ trứng. Đối với thùng đựng nước mưa, phải bít kín 
tất cả những lỗ hở bằng lưới sắt cỡ 1/16 inch và kiểm tra 
thường xuyên.ly.

Cám ơn sự ủng hộ và hợp tác của quý vị! 
Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên lạc với cơ quan kiểm soát 
động vật gây hại tại địa phương. Biểu trưng/website/số điện 
thoại liên lạc của mỗi cơ quan kiểm soát động vật gây hại

San Gabriel 
Valley

626-814-9466
SGVmosquito.org

Greater Los 
Angeles Vector 

District
(562) 944-9656

www.glacvcd.org

Compton Creek  
District

(310) 933-5321
comptoncreekmad.org

LA County West 
Vector & Vector- 
Borne Disease 
Control District

(310) 915-7370
lawestvector.org

Antelope Valley 
Mosquito and 

Vector  
Control District
(661) 942 – 2917
avmosquito.org
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