ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣIΑΣ
Συμβουλές για αντιμετώπιση των τρωκτικών (αρουραίων και ποντικιών)
Αγαπητοί Δημότες,
Απευθυνόμαστε κοντά σας για να σας ενημερώσουμε τα ακόλουθα:
 Η παρουσία τρωκτικών στους χώρους διαμονής και εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής.
 Αποτελεί υποχρέωση όλων να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη
της παρουσίας τους και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία τους θα
πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την καταπολέμησή τους.
 Ο Δήμος είναι αποφασισμένος να λάβει όλα τα μέτρα για πρόληψη και
καταπολέμηση των τρωκτικών στους δημόσιους χώρους, αλλά και σε όποιους
χώρους κρίνει ότι αποτελούν σοβαρές εστίες πολλαπλασιασμού τους.
 Ως εκ τούτου, δε θα διστάσει να πάρει μέτρα συμπεριλαμβανομένων και
δικαστικών στις περιπτώσεις που κάποιοι δημότες διατηρούν χώρους
ακάθαρτους, οι οποίοι αποτελούν εστίες πολλαπλασιασμού και δραστηριότητας
των τρωκτικών.
 Η συνεισφορά σας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των θετικών επιθυμητών
αποτελεσμάτων.

Μέτρα Πρόληψης
Προληπτικά οι πολίτες προτρέπονται να ακολουθούν τις πιο κάτω απλές συμβουλές, με
την εφαρμογή των οποίων θα συμβάλουν στη βελτίωση της υγιεινής του περιβάλλοντος
και στον περιορισμό του πιο πάνω προβλήματος:









Μην απορρίπτετε σκουπίδια και κλαδέματα σε μη ενδεικνυόμενους χώρους,
παρά μόνο σε κατάλληλα σκυβαλοδοχεία και επιτρεπόμενους χώρους απόρριψης.
Τοποθετείτε τα οικιακά σκύβαλα σε πλαστικά σακούλια δεμένα και μετά
τοποθετήστε τα σακούλια σε κατάλληλα σκυβαλοδοχεία, τα οποία θα πρέπει να
διατηρούνται κλειστά και καθαρά.
Καθαρίζετε καθημερινά τα υπολείμματα τροφής οικιακών ζώων και πτηνών.
Κλείστε όλες τις τρύπες και ρωγμές στα σπίτια και στις αποθήκες σας, καθώς
είναι χώροι που εισέρχονται και φωλιάζουν τα τρωκτικά.
Καλύψτε τις πηγές νερού (π.χ. δεξαμενές, ντεπόζιτα), έτσι ώστε να μην έχουν
πρόσβαση τα τρωκτικά.
Φροντίστε και συντηρείστε τους κήπους και τους χώρους πρασίνου σας
(αυστηρό κλάδεμα σε πυκνούς θάμνους, δέντρα, κλπ), ενώ τα φυτά της
περίφραξης θα πρέπει να είναι καθαρά στη βάση τους σε ύψος μέχρι 20 εκατοστά
από το έδαφος.
Διατηρείστε τα ιδιόκτητα οικόπεδα και χωράφια σας απαλλαγμένα από
άχρηστα υλικά και ανεπιθύμητα και ξηραμένα ζιζάνια.

