Combater a dengue não é uma tarefa fácil, por isso é necessário a mobilização e
a colaboração de todos para eliminar os focos do mosquito e os riscos de
epidemia. Medidas simples, desde que praticadas todos os dias, geram bons
resultados e ajudam a proteger não só a sua família, mas toda a comunidade.

Atenção proprietários de TERRENOS! Manter sempre
limpos de matos, lixo e criadouros do mosquito Aedes
aegypti, pois a Equipe Municipal estará e notificando
e/ou multando todos os terrenos irregulares! Lembrese que existe vizinho ao lado!

Importante:
- Utilizar as dosagens desta tabela apenas para tratamento de água que não será consumida para
qualquer fim humano ou animal, como por exemplo, água de piscina desativada, de ralos internos com
sifão, de caixas d’ água com larvas, bebedouros e etc...
- Se a água do recipiente estiver bastante poluída ou com muitas algas, recomenda-se dobrar a dosagem
da tabela, ou seja, adicionar o dobro da quantidade especificada para cada volume a tratar.
- O Sal não pode ser aplicado em qualquer recipiente como caixas d’água ligadas a rede para consumo
humano e de animais.

O Município possui Ecopontos espalhados pela cidade,
separe seu lixo orgânico do reciclado e procure o ponto
mais próximo de sua casa. Informe-se quando o
caminhão Cata-Bagulho irá passar no seu bairro no site
da prefeitura ou jornais locais. Procure o Ecoponto de
inertes no Jd. Morada do Sol para deposito de entulhos
e lixo eletrônicos. Estas atitudes contribuirão para
evitar a dengue e benefícios ao meio ambiente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Solicitação de vistorias e reclamações
Ligação Gratuita 0800-770-770-2

SE VOCÊ DEIXAR, O MOSQUITO VAI CAIR MATANDO!
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SINTOMAS DA DENGUE

http://saudenapontadalingua1.blogspot.com.br/
2008/04/dengue.html

(Manchas vermelhas: O exantema desaparece sob pressão)

(Braços: Dengue hemorrágica) Fotos: Kleber Luz/Portal Saúde

Se você tiver febre, com dois ou mais sintomas como: dor de cabeça, dor atrás dos
olhos, dores no corpo, manchas vermelhas pelo corpo ou outros, pode ser dengue.
Procure atendimento médico na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.

