ACCIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE
Us recordem quines són les accions i serveis inclosos al programa i que ens podreu sol·licitar:











Atenció de queixes dels veïns. Disposem de tècnics d’ara i fins el 15 d’octubre per
poder-les atendre. Cal remetre el formulari de queixa en format word a la nostra
adreça info@mosquitigregirona.cat
Informació per a la població a partir dels quadríptics. Teniu a la vostra disposició els
nous quadríptics que, si us calen, ens podeu demanar. Els servirem fins esgotar les
existències per ordre de petició.
Recursos de difusió i sensibilització per a la població: el fulletó informatiu per penjar
a la vostra pàgina web i també el “banner” per fer-los visibles durant tot el període des
d’ara fins l’octubre, una falca de ràdio per si la voleu emetre per les emissores
municipals durant un primer període (15 dies) a principis d’estiu i un segon a finals
d’estiu (de mitjans d’agost a setembre). Tots aquests recursos us els enviem adjunts i
també els trobareu disponibles a la pàgina web de Dipsalut.
Assessorament per la redacció d’una ordenança municipal, a partir d’un model tipus
d’ordenança per la prevenció i control del mosquit tigre.
Xerrada de sensibilització i formació per al personal de l’ajuntament, per a brigades
de joves o obertes al públic en general, en cas que ho creieu convenient. La
disponibilitat més bona per fer aquesta acció serà durant els mesos de juny i juliol.
Tenim a la vostra disposició un estand informatiu per instal·lar-lo en les zones de
mercat o fires del vostre poble. Estarà gestionat pels tècnics del Programa, els quals,
es traslladaran al vostre municipi i en aquest espai podran atendre directament als
veïns assessorant-los. Com sou molts municipis, fora bo de fer-ne la reserva al més
aviat possible a partir d’ara mateix. S’adjudicarà la visita per rigorós ordre d’arribada
de les peticions.

Altres accions que farem, que no cal sol·licitar, incloses dins del Programa són:







El projecte educatiu a les escoles.
Les campanyes informatives a mitjans de comunicació, es realitzarà l’emissió de la
falca de ràdio en emissores generalistes durant l’estiu per reforçar la campanya de
sensibilització.
Xerrada informativa a les llars de jubilats o casals de la gent gran, contactarem amb
ells i els informarem del mosquit tigre i com fer la prevenció.
Durant el període de màxima activitat del mosquit tigre, un tècnic del Programa es
desplaçarà per les zones conflictives o punts calents, com ara són els horts ubicats
dins de zones urbanes i a prop de punts sensibles com ara són els centres escolars, per
contactar amb la gent que hi treballa i ajudar-los a aplicar les mesures preventives
(xarxa mosquitera en els bidons, etc). Qualsevol informació que ens podeu aportar
sobre punts calents del vostre municipi serà molt benvinguda.
Finalment, en cas d’haver-hi casos sospitosos de malalts amb virus (arbovirus) que
potencialment pugui transmetre el mosquit tigre, des del Programa ens encarregarem
de realitzar les enquestes entomològiques que tenen com a objectiu avaluar el nivell
de risc, i fer les recomanacions convenients per reduir-lo.

Per més informació, podeu entrar a la web del programa www.mosquitigregirona.cat i
consultar la informació disponible.

