ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
Η παρουσία ποντικών στους χώρους κατοικίας και εργασίας, εγκυμονεί κινδύνους για τη
Δημόσια Υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Ο κίνδυνος οφείλεται
στους ψύλλους που ενδημούν στην ποντίκα, και με το θάνατο της, την εγκαταλείπουν
και ορισμένες φορές καταλήγουν στον άνθρωπο μεταδίδοντας του τον ενδημικό τύφο
(Murine Typhus).
Ο ενδημικός τύφος είναι μια αρκετά σοβαρή μολυσματική ασθένεια η οποία ταλαιπωρεί
αφάνταστα τον ασθενή, με πυρετούς, πονοκεφάλους, ρίγος, οσφυαλγία, γενική κακουχία
και πρέπει να τυγχάνει άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Μεταδίδεται στον άνθρωπο από
τσιμπήματα ψύλλων (Xenopsylla Cheopis) που προηγουμένως παρασιτούσαν σε
μολυσμένους ποντικούς. Η ασθένεια οφείλεται στο βακτηρίδιο Ricketsia typhi.
Το πρόβλημα είναι εντονότερα αισθητό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με την
εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων θα συμβάλετε στην καταπολέμηση της ποντίκας, στη
βελτίωση της υγιεινής του περιβάλλοντος και στην εξάλειψη του προβλήματος.
Ευθύνες Δήμου:
Ο Δήμος έχει την ευθύνη για την καταπολέμηση της ποντίκας σε δημόσιους
χώρους και κτίρια.

Μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι δημότες:1. Περιόρισε όσο είναι δυνατό τους χώρους απόκρυψης και πολλαπλασιασμού του
ποντικού κοντά στο υποστατικό ή το σπίτι σου:
Ø με την απομάκρυνση των άχρηστων αντικειμένων,
Ø με την αποφυγή της διατήρησης ξύλων ή άλλων αντικειμένων πέραν των τριών
μηνών στον ίδιο χώρο,
Ø με το συχνό καθαρισμό των αποθηκευτικών χώρων, κτηνοτροφικών υποστατικών,
ορνιθώνων, περιστερώνων κ.λ.π
2. Στερήσει όπου είναι δυνατό την τροφή και το νερό στους ποντικούς. Ο ποντικός είναι
παμφάγο ζώο, τα σιτηρά όμως είναι το ιδανικότερο του φαγητό.
3. Αποθήκευε τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σε κατάλληλους χώρους (αποθήκες) των
οποίων οι τοίχοι και το δάπεδο να είναι από αδιαπότιστο υλικό και οι πόρτες να
παρεμποδίζουν την είσοδο τους.
4. Ταξινόμησε σωστά τις τροφές στην αποθήκη. Όλα τα αποθέματα που υπάρχουν σε μια
αποθήκη να χρησιμοποιούνται πρώτα προτού αποθηκευτούν νέα στον ίδιο χώρο. Μην
ακουμπάς τους σάκους ή τα κιβώτια πάνω στους τοίχους, άφηνε διαδρόμους πλάτους
τουλάχιστον δύο ποδών. Τοποθέτησε τους σάκους ή τα κιβώτια πάνω σε βάθρα
ύψους τουλάχιστον 15cm από το πάτωμα.

5. Τοποθέτησε τα σκύβαλα σε κατάλληλα σκυβαλοδοχεία με κάλυμμα ή σε κατάλληλες
σκυβαλαποθήκες. Μην τα αφήνεις εκτεθειμένα σε ανοικτούς χώρους.
6. Ερεύνησε χώρους που πιθανό να υπάρχουν ποντικοί, κατάστρεψε τις φωλιές τους
κλείνοντας αμέσως με τσιμέντο όλες τις τρύπες και φωλιές των ποντικών.
7. Τοποθέτησε δολώματα με δηλητήριο. Οι περισσότεροι πολίτες λαμβάνουν μόνο αυτό
το μέτρο χωρίς να κάνουν οτιδήποτε άλλο από τα πιο πάνω. Αυτό είναι το τελευταίο
μέτρο που πρέπει να λαμβάνεται γιατί ένα καθαρό χώρο δύσκολα τον προσεγγίζει ο
ποντικός.

Πως και που τοποθετούνται τα δολώματα:1. Τα δολώματα τοποθετούνται σε σωλήνες μήκους τουλάχιστον 1½ πόδι και διαμέτρου 4
ιντζών, κατά μήκος τοίχων, περιφράξεων και γενικά εκεί που υπάρχουν ποντικοί.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα αντικείμενα για την τοποθέτηση δολωμάτων
όπως ένα κιβώτιο αφού ανοίξουμε και στις δύο πλευρές τρύπες (είσοδος και έξοδος
ικανή να χωρέσει τον ποντικό).
2. Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται με γάντια μιας χρήσης, να επιθεωρούνται
τακτικά και να αναπληρώνονται όταν φαγωθούν. Για να θεωρηθεί ότι έχουν εξαλειφθεί
όλοι οι ποντικοί που έχουν προσβάλει το υποστατικό σας, πρέπει τα δολώματα που
αναπληρώνονται να παραμείνουν άθικτα.
3. Μη σχίζετε το σακουλάκι στο οποίο υπάρχει το δόλωμα, αλλά τοποθετείστε το ως έχει.
Οι κύβοι θα πρέπει να στερεώνονται στους σωλήνες ή να δένονται με τέλι εφόσον
διαθέτουν οπή.
4. Μετά την τοποθέτηση των δολωμάτων ελέγξετε για ψόφιους ποντικούς και με αρκετή
προφύλαξη (χρήση πλαστικών γαντιών, φτυαριού κ.λ.π) θάψετε ή κάψετε τους.
Ψεκάστε με εντομοκτόνα μακράς υπολειμματικής δράσης το χώρο όπου βρέθηκαν οι
ψόφιοι ποντικοί, για να σκοτώσετε τους ψύλλους που πιθανόν να παρασιτούσαν πάνω
τους.
Σε περίπτωση που παρά την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων εξακολουθούν να υπάρχουν
ποντικοί τότε να ζητήσετε τη βοήθεια και συμβουλή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
στο τηλέφωνο 22 444894.
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