
PRA EVITAR

A DENGUE,
NÃO DÁ PRA
FICAR PARADO.

NEM A ÁGUA,
NEM VOCÊ.
#ficaadica do Governo do Estado
para evitar o mosquito da dengue.
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Estas medidas ajudam a eüminar qualquer foco do mosquito da dengue na sua casa. A dengu
pode até ter sintomas parecidos com os da gripe, mas não se engane: ela pode ser fatal.
Siga os passos e marque com um X o que você já fez. Não esqueça: para a dengue não existir,
o mosquito também não pode existir. #ficaadica do Governo do Estado.

( )GARFtAFASPET
E DE VIDRO

A$ garrafas devem ser embaladas
e descartadas corretamente

na lixeira, em local coberto •

ou de boca para bahco.

( )LAJES

Náo deixe água
acumular nas lajes.
MantenhMs sempre

secas.

( ) RALOS

Tampe os ralos com (elas

ou manienha.os vedados,

[eincipatmente os que esUo

fora de uso.

( ) VASOS s/ujitArios

Oeixeatampa
sempre fechada

ou vede com plástico.

( )PISaNAS

ManteiVta a piscina
sempre limpa. Use cloro
para tratar a água e Rlire

perlec&cameme.

( ) COLETOR DE ÁGUA DA
GELADEIRA E AR-CCM4DICKMADO

Airás da geladeira existe um

coletor de água. Lavado
uma vet por semana,

assim como as bandejas
do ar<ondlcionado.

( )CALHAS

Limpe e nivele.

Mantenha-as sempre
sem folhas a materiais
que possam Impedir
a passagem da água.

{ ) CACOS DE VIDROS
NOS MUROS

Vede com cimenio ou quebre
todos os cacos que possam

acumular água.

( ) BALDES E VASOS
DE PLANTAS VAZIOS

Guarde-os em local

coberto, com a boca

para baixo.

%
( ) PLANTAS OUE
ACUMULAM ÁGUA

Evite ter bromálias
coutras plantas que

acumulam água, ou retire
semanalmente

a água das falhas.

( ) SUPORTE DE GARRAFÃO
DE AGUA MINERAL

Lave-o sempre qu.tndofbcr
a troca. Mantenha vedado

quando nSo estiverem uso.

( } FALHAS NOS
REBOCOS

Conserte e nivele toda

imperfeiçáo em pisos
e locais que possam

acumular água.

( ) CAIXAS DE ÁGUA,
CISTERNAS E POÇOS
Mantenha-os fechados

e vedados. Tampe com

tela aquelesque náo tém
tampa própria.

( )TONÉISE
DEPÓSITOS DE ÁGUA
Mantenha-os vedados.

Os que não têm tampa
devem serescavados

e cobertos com tela.

( ) OBJETOS QUE
ACUMULAM AGUA

Coloque num saco plástko,
feche bem e jpgue corretameme

no lixo.

( }VASILHAS
PARA ANIMAIS

Os potes tom água para
animais devem ser muito bem

lavados com água corrente e
sabSo no minimo duas vetes

por semana.

( jPRATINHOSDE
VASOS DE PLANTAS

Mantenha-os limpos
e coloque areia até

aborda.

( ) OBJETOS D'AGUA
DECORATIVOS

Mantenha-os sempre limpos
com água tratada com cloro
ou et>cha-Qs com areia. Crie

peixes, pois eles se alimentam
das larvas do mosquito.

( )UXO, ENTULHO
E PNEUS VELHOS

Entulho e lixo devem ser

descartados corretamente.

Guarde os pneus em local
cobenoou ̂ a furos para náo

acumularágua.

O
( )UXEIRA DENTRO

E FORA DE CASA

Mantenha a lixeira tampada
e protegida da chuva. Feche

bem o saco plástico,

NÃO ESQUEÇA: FAÇA A VISTORIA DA SUA CASA UMA VEZ POR SEMANA,

dia/mês dla/iTtês dia/mês día/mes dia/m£s dia/mes dia/mês
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PARANÁ


