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ெப�ெவள்ள�ம் �ளம்�களால் 
(ெகா�க்களால்) பர�ம் ேநாய்க�ம்  
ெப�ெவள்ளம் அல்ல� கனமைழக்�ப் ப�ன்னர் �ளம்�களால் 
(ெகா�க்களால்) பர�ம் ேநாய்கைளத் த�ப்ப� எப்ப� என்ப� பற்ற�ய 
தகவல் 
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ெப�ெவள்ளம் அல்ல� கனமைழக்�ப் ப�ன்னர், ேதங்க� ந�ற்�ம் தண்ணீரில் �ளம்�கள் (ெகா�க்கள்) 
வளர்ந்� பர�க�ன்றன. �ளம்�கள் (ெகா�க்கள்) ேநாய்கைளக் காவ�ச்ெசல்லக்��ம், அத்�டன் 
உங்கைளக் க�ப்பதன் �லம் அவற்ைறப் பரப்பக்��ம். 

ெகா�க்களால் பர�ம் ேநாய்கைளத் த�ப்பதற்கான ச�றந்த வழி, ெகா�க்க�ையத் 
தவ�ர்ப்ப�தான்! 

வ�க்ேடாரியாவ��ள்ள ெகா�க்களால் பர�ம் ேநாய்களில், 'ெராஸ் ஆ� ைவரஸ்' (Ross River virus), 'பர்மா 

காட்� ைவரஸ்' (Barmah Forest Virus), 'மர்ரி பள்ளத்தாக்� �ைள அழற்ச�' (Murray Valley Encephalitis - MVE) 

மற்�ம் 'ஜப்பானிய �ைள அழற்ச� ைவரஸ்' (Japanese encephalitis - JE virus) ஆக�யைவ அடங்�ம். JE 

மற்�ம் MVE ைவரஸ்கள் க�ைமயான ேநாைய உண்டாக்கக்��யைவ, மற்�ம் இைவ ச�ல�க்� 

மரணத்ைத�ம் ஏற்ப�த்�ம்.  �ற�ப்ப�ட்ட நபர்க�க்� JE த�ப்�ச� இலவசமாகக் க�ைடக்க�ற�. நீங்கள் 

இதற்�த் த�த��ைடயவரா என உங்கள் ம�த்�வரிடம் சரிபார்த்�க்ெகாள்�ங்கள். JE த�ப்�ச� பற்ற�ய 

��தல் தகவல்கைள இங்ேக காணலாம். 

�ளம்� (ெகா�) க�ய���ந்� உங்கைளப் பா�காத்�க் ெகாள்�ங்கள்!   

• உடைல ��க்ெகாள்�ங்கள். நீளமான, தளர்வான, ெவளிர் ந�ற ஆைடகைள அணி�ங்கள்.  

• 'ப�க்காைர�ன்' (picaridin) அல்ல� DEET உள்ள �ச்ச� வ�ரட்�கைள (insect repellents) பயன்ப�த்த�ம்.  

• ச�றார்கைள மறந்�வ�டாதீர்கள் - எப்ேபா�ம் �ச்ச� வ�ரட்�ய�ன் வ�வரச் சீட்ைட (label) சரிபார்க்க�ம். 
�ழந்ைதகளின் ேதால் மீ� தட�வதற்�ப் பத�லாக, அவர்களின் ஆைடகளில் �ச்ச� வ�ரட்�ையத் 
ெதளிக்க�ம் அல்ல� ேதய்க்க�ம். �ழந்ைதகள் அல்ல� ச�றார்களின் ைககளில் ேதய்க்க ேவண்டாம்.  

• �ற�ப்பாக அந்த� சா�ம் ெபா�� மற்�ம் வ��யற்காைலய�ல்தான் ெகா�க்கள் அத�கமாகக் க�க்�ம் 
என்பதால், ெவளிய�ல் ெகா�க்கள் அத�கம் இ�ப்பைதக் கண்டால் ெவளிேய ெசல்ல ேவண்டாம். 

• நீங்கள் ெவளிய�டங்களில் இ�ந்தால் மற்�ம் �ச்ச�த் த�ைரகளால் பா�காக்கப்படாவ�ட்டால், ெகா� 
வைலய��ள் �ங்க�ம்.  

• ெகா� ெதளிப்பான் (fly spray), ெகா�வர்த்த�ச் ��ள்கள், அல்ல� மின்சார இைணப்ப�ல் இயங்�ம் �ச்ச� 
வ�ரட்�ைய (plug-in repellent) நீங்கள் உட்கார அல்ல� சாப்ப�ட ஒன்���ம் இடத்த�ல் பயன்ப�த்த�ம்.  

• தண்ணீர் ேதங்�ம் இடங்கள் இ�ந்தால், அவற்ைறத் தவ�ர்த்�, ��ந்தால் �ட்�க்�ள்ேளேய 
இ�ங்கள்.  

https://www.health.vic.gov.au/infectious-diseases/information-for-the-public-japanese-encephalitis-in-victoria
https://www.health.vic.gov.au/infectious-diseases/information-for-the-public-japanese-encephalitis-in-victoria
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�ட்ைடச் �ற்ற� 

• வாளிகள், பைழய டயர்கள், மீன்�ட்ைடகள், �டப்படாத தண்ணீர்த் ெதாட்�கள் மற்�ம் 
�ச்சா�ையத் தாங்க�ப் ப��ப்பான் உள்ளிட்ட இனம்ெப�க்க ெகா�க்க�க்� உத�ம் தண்ணீர் 
மற்�ம் ெகாள்கலன்கைள அகற்ற�ம். 

• �ட்ைடச் �ற்ற��ள்ள தண்ணீர்க் ெகாள்கலன்கள், வாரம் ஒ� �ைறயாவ� 
ெவ�ைமப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 

• அைனத்� சன்னல்கள், கத�கள், �வாரங்கள் மற்�ம் ப�ற �ைழவாய�ல்கைள�ம் �ச்ச�த் 
த�ைரகளால் �ட�ம். 

• வ�கால் மற்�ம் வாய்க்கால்களில் ேச�ம் கழி�கள் அல்ல� வள�ம் ெச�கைள அகற்ற�ம். 

• �ற்றங்களி�ம் அவற்ைறச் �ற்ற��ம் உள்ள தண்ணீர்த் ேதக்கங்கைளக் �ைறக்க�ம். 

• தண்ணீர்த் ெதாட்�ய�ன் த�ைர சரியாக இயங்�க�றதா எனச் சரிபார்த்�, ேசதமைடந்த த�ைரகைள 
மாற்ற�ம். 

எங்ேக உதவ�ையப் ெப�வ�  

உங்க�க்� உடல்நலக் கவைலகள் இ�ந்தால், உங்கள் ெபா� ம�த்�வைர (ஜி.ப�.) பார்க்க�ம், அல்ல� 
Nurse-On-Call-ஐ 1300 60 60 24 என்ற எண்ணில் அைழக்க�ம்.  அவசரகாலத்த�ல், 000-ஐ அைழக்க�ம். 
ஏைனய ஆதர�க்�, உங்கள் உள்�ர் மன்றத்ைத (க�ன்ச�ல்) அ�க�ம். 

இந்த ெவளியீட்ைட அ�கக்��ய வ�வத்த�ல் ெபற, pph.communications@health.vic.gov.au என்ற 
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 
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