Secretaria de Saúde convoca a população para o Ano Novo sem Dengue
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A Secretaria de Saúde de Maringá iniciou nesta semana a campanha Ano Novo sem Dengue
com o apelo à comunidade para o combate ao mosquito transmissor da doença. A campanha
tem por objetivo sensibilizar as pessoas para o excesso de resíduos gerados na época e às
condições de proliferação do mosquito devido às altas temperaturas e forte regime de chuva.
De acordo com o secretário de Saúde, Antonio Carlos Nardi, a maioria dos criadouros foram
encontrados em resíduos que acumulam água abandonados em quintais e terrenos baldios.
Nardi faz algumas recomendações para as pessoas que irão viajar e deixar a residência
desocupada. “
Antes de realizar a
viagem, é importante verificar os ambientes, e no caso das empresas que entram em férias
coletivas, especialmente os externos. Para isso, é importante certificar se as calhas estejam
desentupidas, os ralos dos banheiros fechados e desobstruídos, os ralos de tanques em áreas
abertas livres para não acumular água, vasilhames e baldes protegidos da chuva e pratos de
vasos com areia
”.
Outros cuidados para o combate ao mosquito Aedes aegypti é com os recipientes de servir
água para os animais domésticos, que devem ser lavados pelo menos uma vez por semana
com escova e detergente. As piscinas e fontes devem ter a água tratada e os reservatórios
mantidos com tampa ou tela. Segundo Nardi, durante o verão serão realizadas ainda
campanhas em todas as datas comemorativas. “No período de férias escolares e carnaval
estaremos realizando campanhas no combate à dengue e pedindo sempre a colaboração da
população
”, destacou o secretário que
lembrou que as equipes de agentes de saúde, ambientais e as Unidades Básicas estarão
trabalhando conjuntamente para o combate ao mosquito e que exige a participação da
comunidade. (inf. ass com PMM)
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