
San Mateo County Mosquito  
& Vector Control District 

Pinoprotektahan ang Kalusugan ng 
Publiko mula pa noong 1916

Ang San Mateo County Mosquito 
and Vector Control District ay isang 
independiyenteng espesyal na distrito na 
nakatuon sa pagbabantay ng kalusugan 
at kaginhawahan ng mga mamamayan 
ng County ng San Mateo sa pamamagitan 
ng isang may planong programa upang 
mabawasan ang mga lamok at iba pang 
mga hayop na nagdadala ng sakit.

Ang mga serbisyo ng distrito 
ay libre sa lahat ng mga 

residente ng County ng San 
Mateo. Para humiling ng mga 

serbisyo:

Tumawag sa (650) 344-8592
o bumisita sa 

www.smcmvcd.org

PAMUMUHAY 
KASAMA NG WILDLIFE 
SAN MATEO COUNTY MOSQUITO 
AND VECTOR CONTROL DISTRICT

Pinoprotektahan ang Kalusugan ng 
Publiko mula pa noong 1916

(650) 344 - 8592 
1351 Rollins Road
Burlingame, CA 94010

Lunes-Biyernes 8a.m. 
hanggang 4:30p.m.
www.smcmvcd.org

ANG AMING MGA SERBISYO 
PARA SA MGA RESIDENTE NG SAN 

MATEO COUNTY
Mosquito Surveillance & Control

Pagde-deliver ng Mosquito Fish

Pagkikilala at Edukasyon sa Garapata o 
Niknik

Pagkikilala at Edukasyon sa Insekto

Mga Inspekyon at Survey ng Rodent

Pagkokontrol ng Yellowjacket

Pampublikong Edukasyon

Vector-Borne Disease Surveillance

KAILANGAN NG MAS MARAMI 
PANG TULONG SA ISANG 
PROBLEMA SA WILDLIFE?

Kung ikaw ay naniniwalang mayroon 
kang problema sa wildlife, isang 
technician ng San Mateo County 
Mosquito and Vector Control District 
ay maaaring mag-inspeksyon sa 
iyong ari-arian at makakapagbigay 
ng mga rekumendasyon para sa 
exclusion at pagkokontrol sa wildlife.

Ang mga technician ng San Mateo 
County Mosquito and Vector Control 
District AY hindi nakakapagbigay 
ng trapping o hindi pagsasama 
sa wildlife sa isang pribadong ari-
arian. Kung kailangan mo ang 
mga serbisyong ito, ang San Mateo 
County Mosquito and Vector Control 
District ay makakapagkaloob ng 
impormasyon sa pamimili ng isang 
wildlife trapper o pest control 
operator.



ANG IYONG MGA 
KAPITBAHAY NA WILDLIFE
Ang mga ligaw na hayop ay isang likas na 
bahagi ng kapaligiran ng County ng San 
Mateo, at madalas na nakikitang naglalakad-
lakad sa mga bakuran at hardin habang 
patuloy sila sa kanilang pang-araw araw 
na pamumuhay. Ang pagkikilala sa iyong 
mga kapitbahay na mga ligaw na hayop ay 
makakatulong sa iyong pamilya na maging 
ligtas at maayos ang kalagayan ng kalusugan 
ng iyong pamilya, ng iyong mga alagayang 
hayop, at ang wildlife mismo. 

ANG PAMAMAHAGI AY 
HINDI PAGMAMALASAKIT
Ang mga ligaw na hayop na wala nang 
takot sa mga tao ay maaaring magdulot ng 
sagabal, maaaring makasira ng ari-arian, 
o makasakit sa mga tao o mga alagayang 
hayop. Huwag kailanman hikayatin ang 
wildlife na magpaligoy-ligoy sa mga 
tinitirahan ng mga tao sa pamamagitan 
ng pagpapakain o pagpapahintulot na 
makapasok sa mga pinagkukuhanan ng 
pagkain, kasama na ang basura, pet food, 
mga bird feeder, o nahulog na prutas.

Ang mga ligaw na hayop ay maaaring 
bumisita sa iyong ari-arian na naghahanap 
ng ibibigay na pagkain, ngunit hindi naman 
talaga nila kailangan ng tulong mula sa 
mga tao para makahanap ng pagkain. Sa 
katotohanan, ang mga hayop na inuugnay 
ang mga tao sa pagkain ay maaaring 
maging mas agresibo patungo sa mga tao 
o mga alagang hayop, na inilalagay sa 
panganib ang kanilang kaligtasan sa kanila at 
sa atin.

Ang mga hayop na pinapakain ng mga tao ay 
marahil rin na maramihang magsama-sama, na 
hahantong sa mas mataas na pagkakalat ng 
sakit sa pagitan ng mga hayop at mula sa mga 
hayop patungo sa mga tao.

PAGLULUTAS SA MGA 
PROBLEMA SA WILDLIFE
Ang pagpapain at paglilipat ng lugar ng mga 
indibiduwal na hayop ay hindi karaniwang isang 
magandang solusyon sa mga problema sa ligaw 
na hayop. Kapag nagtanggal ng isang hayop, 
mas isa pang madaliang papalit sa teritoryo nito 
at maninirahan sa lugar nito.

Sa halip, dapat ay gawing hindi nakaka-
engganyo ang kanilang ari-arian sa mga ligaw 
na hayop sa pamamagitan ng pag-aali sa 
mga umaakit dito tulad ng pagkain, tubig, 
at mapapamalagian. Kailangan ninyong 
linisin at putulin ang mga tumutubong gulay, 
siguraduhing sarado ang mga basurahan, 
ipasok sa looban ang pagkain at mga mangkok 
na may tubig, at pulutin ang mga bumagsak 
na prutas na galing sa puno. Makakatulong 
rin na gumamit ng mga chimney caps at iba 
pang mga paraan para mapigilan ang mga 
ligaw na hayop na makapasok sa mga attic, 
makagapang sa mga espasyo, at iba pang 
mga area sa gusali.

Kung ang mga hayop ay namahay na sa iyong 
ari-arian, maaaring kinakailangan na humingi 
ng tulong mula sa isang propesyonal na wildlife 
trapper para maalis ang mga ito. Dapat na may 
malay ka na ang hayop ay dapat pakawalan 
sa iyong ari-arian o makataong i-euthenize. 
Posible rin na gumamit ng ingay o iba pang 
mga panggambala para mahikayat ang mga 
hayop na umalis mula sa iyong ari-arian. Maaari 
mong subukang magpaingay, mga ilaw na 
bumubuhay kapag may nararamdamang kilos, 

o mga sprinkler para madismaya ang mga 
ligaw na hayop na maging komportable sa 
loob o sa palibot ng iyong tirahan.

Sa sandaling ang hayop ay naalis na, 
mahalagang isara ang lahat maaaring 
mapasukan o malabasan para maiwasan ito 
o ang iba pang mga hayop na makapasok 
muli, at para maalis ang anumang iba 
pang mga nakaka-akit na naghihikayat 
ng ligaw na hayop sa iyong ari-arian. 
Tuwing spring at summer, ang mga hayop 
ay maaaring manganak sa kanilang mga 
pinamamalagian. Bago isara nang mainam 
ang pasukan sa isang istraktura, parati mong 
tiyakin parati na ang lahat ng mga hayop 
ay nakalipat na. Maaaring kinakailangan na 
hayaan ng ilang mga gabi ang hayop na 
ilipat ng pamamalagian ang mga anak nito.

ANG MGA HAYOP AY MAAARING 
MAGDALA NG SAKIT

Ang mga dumi ng raccoon ay 
naglalaman ng mga itlog ng parasite na 
tinatawag na raccoon roundworm. Kung 
mayroon kang palikuran ng raccoon sa 
iyong ari-arian, mangyari lang makipag-
ugnayan sa Distrito para sa instruksyon sa 
ligtas na paglilinis.

Ang mga impeksyon ng rabies sa mga 
tao ay lubos na madalang, ngunit 
halos parati ay nakakamatay ito kung 
hindi magamot. Kung ikaw ay nakagat 
o nakalmot ng isang ligaw na hayop 
o pakalat-kalat na hayop, o kung 
ikaw ay nakaranas ng kahit na anong 
kontak sa isang paniki, mangyari lang 
magpakonsulta sa isang propesyonal sa 
kalusugan kaagad.


