Reserve 10 minutos do seu tempo durante a semana
para eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito.
Leia e marque com um X. Faça sua parte e deixe sua casa protegida do mosquito.

1-

Pratinhos de vasos de plantas: retire-os.

2-

Latinhas, embalagens plásticas e de vidro, material descartável em
geral: coloque tudo em um saco plástico. Feche bem. Mantenha
sempre a lixeira tampada. Sempre ponha o lixo para recolhimento
da Limpeza Urbana.

3-

Caixa d’água, cisterna e poço: mantenha-os sempre bem fechados,
sem deixar frestas.

4-

Calha: confira sempre se ela está entupida e remova folhas e outros
materiais que possam impedir o escoamento da água.

5-

Pneus: entregue-os ao serviço de Limpeza Urbana. Caso precise
mantê-los, guarde-os em local coberto.

6-

Piscina: trate a água com cloro e limpe uma vez por semana.

7-

Vaso sanitário: deixe a tampa sempre fechada. Em banheiro sem uso,
dê descarga uma vez por semana.

8-

Quintal: mantenha o seu quintal sempre limpo e livre de qualquer
material que possa se tornar um foco da dengue (sacos plásticos,
tampas de garrafas, casca de ovos e embalagens em geral).

9-

Bandeja externa de geladeira e ar-condicionado: retire sempre a
água. Lave-a com água e sabão.

10-

Garrafas PET e de vidro: se não for usá-las, coloque-as em um saco
plástico para recolhimento da Limpeza Urbana. Caso for utilizá-las,
mantenhas-as em local coberto, secas e sempre de boca para baixo.

11-

Materiais em uso e que possam acumular água:
seque todos e guarde-os em local coberto.

Toda semana, verifique se cada local indicado abaixo está livre dos ovos do mosquito
da dengue. Apenas 10 minutos por semana são suficientes para você fazer toda a
diferença no combate à doença!

Os sintomas comuns da dengue são:
Febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas.
Se apresentar dois ou mais desses sintomas, procure um centro de
saúde e não tome remédios sem orientação médica.
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