
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

MGA 
YELLOWJACKET 
AT PUTAKTI
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

Paghahanap at Pagmamarka
ng Pugad ng Yellowjacket

Malugod naming inaalis ang mga 
pugad ng yellowjacket sa mga lugar 
kung saan ang mga tao ay marahil 
na makagat, pero kailangan mong 
alamin ang karaniwang lokasyon 
ng pugad. Maghanap ng mga 
area na maraming aktibidad ng 
yellowjacket, lalo na ang isang linya 
ng mga yellowjacket na pumapasok 
at umaalis sa isang bukasan o isang 
kumpol ng mga yellowjacket na 
nagbabantay sa isang bukasan o 
butas. Ang mga pugad ay maaari 
rin na isang hatik na taniman, mga 
tambak na kahoy, mga utility vault, 
o mga batong pader. Maaaring 
kailangan mong maghintay 
hanggang tanghali kapag pinaka-
aktibo ang mga yellowjacket.

Sa sandaling natagpuan mo na ang 
pugad, maingat na markahan ang 
lokasyon gamit ang isang cone, 
bandera, o iba pang gamit para 
mahanap ito ng technician. Huwag 
masyadong lumapit! Basta’t ang 
marker ay nasa karaniwang area ng 
pugad, mahahanap ito ng aming 
technician.



MGA YELLOWJACKET
Ang mga yellowjacket ay mga medium na 
laking itim na putakti na may kulay dilaw o 
puting mga marka. Maraming mga specie ng 
yellowjacket: ang ilan ay gumagawa ng mga 
nasa itaas na pugad, habang ang iba naman 
ay gumagawa ng mga nasa ilalim ng lupa 
na pugad. Ang mga nakapugad sa itaas na 
yellowjacket ay matatagpuan sa mga puno, 
o sa ilalim ng mga balisbisan ng mga bahay 
at halos kasing laki ng isang basketball. Ang 
mga pugad na nasa ilalim ng lupa ay ginawa 
sa mga hinukay ng mga rodent, mga butas 
sa ilalim ng puno, at mga butas sa lupa. Ang 
mga namumugad sa lupa na yellowjacket ay 
madalas na agresibo kung nagambala ang 
mga pugad nito.

IBA PANG MGA 
NANGANGAGAT NA 
INSEKTO
MGA PAPER WASP
Ang mga paper wasps ay hindi agresibo at 
may gawi na gumawa ng mga kasing laki ng 
softball na pugad sa mga balisbisan ng mga 
bahay. Ang mga pugad na ito ay madalas 
na maaalis gamit ang isang walis o tubig mula 
sa isang hose kapag walang mga aktibidad o 
pagkilos na mula dito.

MGA CARPENTER BEE
Ang carpenter bees ay humuhukay ng mga 
butas sa inaamag na kahoy. Maaaring 
magdulot ng pinsala ang mga ito sa mga 
istraktura, ngunit hindi agresibo at madalang 
na mangagat. Hindi mo maaakit ang mga ito 
kung pinananatili mong maayos ang iyong 
tahanan.

HONEYBEES
Ang honeybees ay isang maamong mga 

specie na namumuhay sa malalaking mga 
grupo, parehong puwedeng mapangasiwaan 
at mailap. Hindi kinokontrol otinatanggal ng 
District ang mga honeybee, mga pukyutan 
ng honeybee, o kuyog ng mga honeybee. 
Mangyari lang makipag-ugnayan sa Guild ng 
San Mateo County Beekeeper’s Guild o sa isang 
lokal na beekeeper para sa tulong. 

IWASANG MAKAGAT
Ang pagpapakain sa mga yellowjacket ay 
hindi agresibo, ngunit mangangagat kung 
subukan na hampasin o hawakan. Maaari mong 
mabawasan ang posibilidad na makagat sa 
pamamagitan ng pagsusunod sa mga hakbang 
na maiwasang maakit ang mga yellowjacket.

TAKPAN ANG MGA PAGKAIN AT INUMIN
Kapag kumakain sa labas, siguraduhing may 
takip ang mga pagkain at inumin. Tingnan muna 
ang mga pagkain at baso bago bago ilapit 
ang mga ito sa iyong bibig; maaaring may mga 
yellowjacket na nakadapo o sa loob nito.

MAGBIHIS NG MAINAM BILANG DEPENSA
Iwasan ang matitingkad na kulay at mga may 
pabangong produkto. Maaaring makaakit ang 
mga ito sa mga yellowjacket.

SIGURADUHING MALAYO ANG BASURA
Ang mga yellowjacket ay naaakit sa iba’t ibang 
mga pagkain, kasama na ang mga asukal, 
karne at taba. Takpan ang mga basurahan o 
ilayo ang mga ito kung saan ka kumakain.

KUNG IKAW AY MAKAGAT
Kung nakakadama sila ng takot o banta laban 
sa kanila o sa kanilang pugad, lumalaban 
ang mga yellowjacket sa pamamagitan ng 
pagkakagat ng sobrang sakit na nagdudulot 
ng pananakit, pamamaga at pangangati. 
Ang maraming mga kagat ay karaniwang 

kapag ang pugad ng yellowjacket ay 
nagambala. Kung di mo sinasadyang 
magambala ang isang pugad at inatake 
ka ng mga yellowjacket, madaliang umalis 
sa lugar. Gumamit ng mga pananamit para 
protektahan ang iyong mukha, mga mata, at 
bibig. Magpunta sa looban o sa loob ng isang 
sasakyan kung posible.

Sa sandaling ligtas ka nang malayo mula 
sa pugad, bugawin paalis ang anumang 
natitirang mga yellowjacket. Maglagay ng 
malamig na tubig o isang pakete ng yelo sa 
mga kagad at ibaba ang lugar kung saan 
nakagat.

Ang mga taong may allergy sa kamandag 
ng yellowjacket ay maaaring magkaroon 
ng malulubhang problemang medikal kung 
makagat sila. Kung ikaw ay nakagat ng 
maraming beses, o kung pinaghihinalaan 
mong ikaw ay allergic sa kamandag ng 
yellowjacket, agad na humingi ng medikal 
na tulong. Huwag hintayin na magkaroon ng 
mga sintomas. Kung mayroon ng anumang 
mga hudyat o sintomas na na-develop 
pagkatapos makagat ng isang insekto, 
tumawag agad sa 911 para makakuha ng 
emergency na medikal na tulong:

• Kahirapan sa paghinga, paghinga na 
may huni o tunog, o pagkahapo

• Pananakit o paninikip ng dibdib
• Hives, pangangati o paghahapdi ng 

balat, o pamamaga ng mga kamay at 
paa

• Pamamaga ng mukha, labi, dila, o 
daanan ng hangin ng katawan

• Pagkahilo, panghihina o kawalan ng 
malay

• Pagduduwal o pagsusuka
• Mahina at mabilis na tibok ng puso


