
 

 زيكا لمكافحة هيوستن مدينة مع تتعاون (HISD) التعليمية المنطقة

 بالفيروس المصابين لتوعية إعالمية منشورات توفر المدارس

 

 كل يتعاون الصيفية، ستراحةإلل ( HISDالمنطقة التعليمية ) وموظفي العوائل من اآلالف عشرات فيه تستعد الذي الوقت في

 قد الذين أولئك سيما وال زيكا، بفيروس التوعية أجل من هيوستن مدينة في الصحة ودائرة( HISDالمنطقة التعليمية ) من

 .القادمة القليلة الشهور في المتحدة الواليات خارج يسافرون

  الذين الناس معظمو. الليلأو النهار خالل يلسع أن يمكن والتي ،المصابا البعوضنوع من لسعة  نتيجة الغالب في زيكا وينتشر

 الحمل أثناء والعدوى جنينها، إلى حامل امرأة من زيكا نتقلي أن يمكن  ذلك ومع. المرضى على يحصلون ال الفيروسبيصابون 

 .خطيرة خلقية عيوبفي  يسبب أن يمكن

 والموظفين األسر على لتوزيعها هيوستن في الصحة إدارة من إعالمية بنشرات ( HISD) المنطقة التعليمية مدارس ودتز   وقد

 .منه الوقاية يمكن التي والطرق بالفيروس الوعيلرفع  النشرات تهدف . الصيفية المدرسة وخالل المدرسة من األخير اليوم قبل

 :من تكونت الذي  3D زيكا عالدفا خطة باتباع نفسك حماية يمكنك ولكن ، زيكا فايروسل لقاح يوجد ال

 :تصرف

  القديمة اإلطارات أو القمامة أو األطفال لعب أوالزهور أواني مثلمرة واحدة أسبوعياً ، يجب تفريغ حاويات المياة. 

 وتنظيم محتوياتة المحيط بك الفناء على حافظ . 

 د جيرانك على تصريف المياة الراكدة. ساع 

 

 ارتداء المالبس:

  وقميصاً باكام طويلة.بنطاالً طويالً  أرتد  الطقس، يسمححسبما 

 على النوافذ واألبواب.  الواقياتوالستائر إصالح من تأكد 

 توفره عند الهواء مكيف ستخدمإ. 

 

 



 DEETإستخدم مادة 

 على مادة  يحتوي الذي للحشرات طارد رذاذ برش قمDEET  طق الجلد المكشوفة. اعلى منو 

 لحاجة وكررها حسب اإلرشادات  تبعإ. 

 السيارة مقعد أواألطفال  عربة في طفالاأل لحماية إستخدم الغطاء الشبكي. 

 

 .زيكا فيروس شى فيهايتف التي المناطق إلى الحوامل النساء سفر بعدم منها والوقاية األمراض مكافحة مراكز وتوصي

  الوسطى وأمريكا الكاريبي، البحر منطقة من أجزاء في لفيروسإنتشارل  هناك كان المتحدة، الواليات جنوب إلى وباإلضافة

  النساء سيما وال ،اآلزمة حتياطاتإلا يتخذوا أن فالصي خالل المناطق هذه إلى يسافرون الذين لألفراد وينبغي. والجنوبية

 .الحوامل

. Health Houston هيوستن في الصحة لوزارة اإللكتروني الموقع زيارة يرجى زيكا، حول المعلومات من لمزيد
website. Department’s 
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