AtenÈ›ie! Campanie de dezinsecÈ›ie È™i dezinfecÈ›ie la
Mioveni
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În perioada 23-28 septembrie 2019, la Mioveni se vor efectua servicii de dezinsecÅ£ie È™i dezinfecÈ›ie pe domeniul public a
oraÅŸului, scÄƒri de bloc(subsol È™i casa scÄƒrii), gospodÄƒrii individuale, platforme pentru colectarea deÈ™eurilor, insti
învÄƒÈ›Äƒmânt È™i clÄƒdiri ale instituÈ›iilor publice.

AdministraÈ›ia localÄƒ atenÈ›ioneazÄƒ locuitorii sÄƒ supravegheze cu atenÅ£ie copiii ÅŸi animalele de companie pentru a
raza de acÅ£iune a aparatelor, deoarece contactul repetat ÅŸi prelungit al substanÅ£elor cu pielea ÅŸi ochii poate cauza irita
MÄƒsuri de prim ajutor în caz de:
- inhalare: se va duce pacientul la aer proaspÄƒt;
- contact cu pielea: se va spÄƒla din abundenÈ›Äƒ imediat È™i cu atenÈ›ie cu apÄƒ È™i sÄƒpun;
- contact cu ochii: se va spÄƒla imediat cu apÄƒ cel puÈ›in 15 minute;

- înghiÈ›ire: NU se provoacÄƒ voma, nu existÄƒ antidot, este necesar un tratament simptomatic. În toate situaÈ›iile se va con
medicul.

Produsele folosite se regÄƒsesc în Registrul NaÅ£ional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umanÄƒ de
Ministerul SÄƒnÄƒtaÅ£ii ÅŸi fac parte din grupele Xn ( gr.III), respectiv Xi (gr.IV) de toxicitate.
TotodatÄƒ se face apel cÄƒtre asociaÅ£iile de locatari/proprietari sÄƒ permitÄƒ accesul agenÈ›ilor DDD în subsolul blocuril
zilele de 23, 24 È™i 25 septembrie.

De asemenea, proprietarii de gospodÄƒrii de pe raza oraÈ™ului sunt rugaÈ›i sÄƒ permitÄƒ accesul agenÈ›ilor DDD în zilele
27 È™i 28 septembrie, astfel încât sÄƒ se poatÄƒ efectua serviciile de deratizare.

În cazul în care condiÅ£iile meteorologice vor împiedica desfaÅŸurarea acestor servicii, perioada de efectuare a dezinsecÅ£i
va fi prelungitÄƒ pânÄƒ la o datÄƒ ce va fi comunicatÄƒ ulterior.

Apicultorii sunt de asemenea atenÈ›ionaÈ›i ca, în perioada menÅ£ionatÄƒ, sÄƒ ia toate mÄƒsurile care se impun în vederea p
familiilor de albine. În caz contrar, PrimÄƒria oraÈ™ului Mioveni ÅŸi S.C. Coral Impex S.R.L.(firma care desfÄƒÈ™oarÄƒ
dezinsecÅ£ie, dezinfecÈ›ie È™i deratizare) sunt absolvite de orice responsabilitate.

