
 

 
 

News Release 
 

 

mississauga.ca facebook.com/citymississauga twitter.com/citymississauga   

 

ي بدء برنامج 
 
 Mississaugaالرش الجوي ف

 

جري 
ُ
ا جوًيا  (ميسيساجا)مدينة  City of Mississauga تقرر بصفة مبدئية أن ت

ً
ة من رش ي الفتر

كما  .  2022يونيو  12وحتر مايو  15ف 
 Lymantria dispar disparسوف تستهدف عملية الرش صباًحا. الخامسة والسابعة والنصف بي   الساعة تقرر أن يتم الرش  

(LDD)ا باسم "العثة الغجرية" ة، المعروف
ً
رة. يعتمد توقيت الرش عىل الظروف الجوية   (gypsy moth) سابق ي أحياء المدينة المتض 

ف 
ي وما يطرأ عىل أوراق األشجار.   LDDوظهور يرقات 

ي الخاصة والعامة ف 
ي  مناطق محددةسيتم رش األراض 

  7و   6و   5و   3و   2و   1  الدوائر   ف 
 . 11و  10و   9و   8و 
 

كة تعاقدت ا  بالتحليق عىل  نظام رش مزودتان ب طائرتان هليكوبتر  ستتوىلالرش. عملية لتنفيذ  Zimmer Air Servicesلمدينة مع شر
ا فوق قمم األشجار. يعتمد الرش عىل الطقس ولن يتم   30إىل  15من  ارتفاع ً ي الظروف المناسبة. سيتم رش كل منطقة الرش  متر

إال ف 
ي  مرتي   

 أيام.  10من سبعة إىل يقرب بينهما  بفاصل زمت 
 

ي يتكرر طرحها تفصيلية  بصياغة  "المدينة"قامت 
ي الحصول عىل إجابة أسئلة محددة   لتوفت  ردود عىل (FAQs) لألسئلة التر

قد ترغب ف 
ي  االجتماع العام يمكنك مشاهدة  ، أو بخصوص الرش عليها 

 أبريل لمعرفة المزيد.  20 الذي تم عقده ف 
 

ا بمدةالرش يتم تحديد تواري    خ 
ً
ة قد تصل إىلساعة ويمكن إلغاؤها   48  مسبق ساعة بناًء عىل الظروف الجوية.   12  قبل بدء التنفيذ بفتر

ه عىل ،  ساعة 48بمدة  قبل بدء تنفيذ عملية الرش لألهاىلي المعنيي   ستصدر المدينة إشعاًرا  معلومات  وتوفت  موقع الرش الجوي  ونشر
 ًح مُ 

 
 و  citymississauga@ وسائل التواصل االجتماعي وعىل  ، ga.ca/2022spraymississauالرابط:  ثة عىلد

@saugaparksrec  . ا
ً
 . (news alerts)للحصول عىل إشعارات وأخبار الرش الجوي  للتسجيل كما أن األهاىلي مدعوون أيض

 

 أماكن الرش الجوي 
لك لمعرفة  ي منطقة الرش، قم  يقع ما إذا كان مت  

عتر  (Aerial Spray Treatment map)مقاومة اآلفات بالرش خريطة   باالطالع عىلف 
نت  . اإلنتر

 
 

 
 
 
 

https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79904
https://www.youtube.com/watch?v=T2NMlW1dYcc
https://yoursay.mississauga.ca/2022-aerial-spray-program
https://twitter.com/search?q=%40citymississauga&src=typed_query
https://twitter.com/saugaparksrec
http://www7.mississauga.ca/Departments/Parks/Mailing-Lists/Tree-Pests/subscribe.html
https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmississauga.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3D2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05%7C01%7Cmichelle.ng%40peelregion.ca%7Cdee061a8478946a5181608da2ddbe786%7C356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68%7C0%7C0%7C637872720414152159%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA%2Bn5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc%3D&reserved=0
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 برنامج الرش فيهاتنفيذ األحياء الجاري 
 

  تنفيذ برنامج الرش فيها الحدائق والغابات الجاري 
ي برنامج الرش(

 )خارج األحياء المدرجة ف 
Central Erin Mills 
Clarkson-Lorne Park 
Cooksville West 
Creditview 
East Credit 
Erindale 
Erin Mills 
Gordon Woods 
Meadowvale Village 
Mineola 
Rathwood 
Sheridan  
South Common 
Streetsville 
Southdown 
University of Toronto Mississauga (UTM) 

Britannia Woods Community Forest 
Dr. Martin L. Dobkin Community Park 
Eden Woods 
Hyde’s Mill Hollow  
Jaycee Park 
Marco Muzzo Sr. Memorial Park 
Meadowvale Conservation Area 
Paul Coffey Park 
Pinecliff Park 
Riverview Park 
Riverwood  
Sparling Woods 
Staghorn Woods 
Windrush Woods 
  

 

 الرش الجوي  حقائق عن
 
ً
ًيا بيولوچًيا سيستخدم الرش الجوي مبيد ، يحتوي  Aqueous SuspensionForay 48B Biological Insecticide ,، ا حشر

  رقم التسجيل ABTS-351 #24977 ساللة Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Btk)عىل العنض النشط 
Registration #24977  بموجب قانون منتجات مكافحة اآلفات (the Pest Control Product Act)ا لهيئة الصحة الكندية

ً
  . وفق

Health Canada ، عتتر المعالجة باستخدام
ُ
إال   Btkال تظهر الخواص السامة ل   المخاطر عىل صحة اإلنسان والبيئة.  ةمنخفض Btkت

قة من دورة حياة  ي مرحلة الت 
 ال تؤثر عىل العث أو الفراشات البالغة. فقط، وبذلك  LDDف 

يةالخاص ب( public notice)االطالع عىل اإلشعار العام للمدينة  بادر ب  . المبيدات الحشر

ة  LDDمجموعات  لمقاومةالطريقة األكتر فعالية   هو  Btkُيعتتر أسلوب استخدام   ي وعىل الرغم من . المنتشر
أن الرش الجوي لن يقض 

قاتسيقلل  إال أنه، LDDعىل   إىل مستويات يمكن التحكم فيها. سوف يستهدف الرذاذ قمم األشجار.  تجمعات الت 

 الجوي واالستعداد ليوم الرش  التجهي   
م المدينة بضمان اتخاذ جميع   ي مدينة الممكنة للحفاظ عىل اإلجراءاتتلتر 

وصالحة للسكن لجميع  Mississauga بيئة صحية ف 
ي الصباح الباكر. يتم   األهاىلي . تعتتر سالمة وصحة السكان وحماية البيئة من أهم األولويات. قد يسمع  األهاىلي 

ضوضاء طائرات الهليكوبتر ف 
 التطبيق. والقائمي   ب والعاملي    األهاىلي اتخاذ جميع احتياطات السالمة الالزمة لضمان الحد األدن  من المخاطر عىل 

ي منازلهم أثناء الرش ولمدة    األهاىلي  Peel Public Healthتوضي 
  للرزاز الناتج عن الرشدقيقة بعد الرش للسماح   30بالبقاء ف 

 باالستقرار. 

 قبل الرش ، يجب عىل السكان: 

 النوافذ  إغالق •

 التوزي    ع إعادة  اختيار وضع إيقاف تشغيل المراوح ومكيفات الهواء، أو  •

 داخل المنازل   اللعبأدوات المالبس و  وضع •

وات واألعشاب  •  تغطية جميع حدائق الخض 

 داخل المنازل الحيوانات األليفة السيطرة عىل  •

https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79989
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 اللعب وأثاث الحدائق والسيارات  وأدوات الشواء معدات تغطية حمامات السباحة و  •
 

ي يجب عىل األهاىلي اتخاذها بعد الرش
 : اإلجراءات التر

 اللعب وأثاث الحدائق والسيارات بالماء أدوات الشواء و معدات  / شطف أغطية حمامات السباحة و  غسل •

ام بإجراءات • ، خاصة بعد البستنة؛ وترك  القيام بأي نشاط )مثل غسل اليدين بعد  ونظافة الطعامالنظافة الشخصية   االلتر  ي خارجر
ل أمام الباب؛ األحذية  ( وغسل جميع الفواكه والخض  خارج المت    وات قبل األكل أو الطهي

ل لدخول  الأقدام الحيوانات األليفة قبل   تنظيف •  لمت  

عىل  Peel Public Health، االتصال ب   Btkمخاوف أو أسئلة حول الصحة واستخدام يمكن لمن يرغب من األهاىلي الذين لديهم أي 
ا التحدث إىل  لألهاىلي يمكن  . 7700-799-905: الرقم 

ً
 . الطبيب الخاص بهم أيض

 وتعطيل حركة المرور إجراءات اإلغالق 
ورية هذه عمليات اإلغالق حاور. مالحدائق و الو طرق بعض ال إغالق مؤقت لستقوم المدينة بتنفيذ خطة مرور تتطلب   للوفاء  ض 

والفتات  مزودة بأضواء ساطعة  كما سيتم استخدام مركبات .  Transport Canadالحصول عىل موافقة هيئة النقل الكندية   متطلباتب
 أثناء الرش. الطائرات الهليكوبتر لتنبيه حركة المرور بنشاط تحذيرية 

جميع خدمات  َسُيتاح لصباًحا. الخامسة والسابعة والنصف دقيقة، بي   الساعة   30من المتوقع أال يستمر إغالق الطرق ألكتر من 
 اخل مناطق الرش. الطوارئ إمكانية الوصول الكامل إىل جميع العقارات د

 َح معلومات مُ لتوجيه أي أسئلة أو للحصول عىل 
 
أو لمعرفة  الممتلكات الخاصة بك، داخل LDDلمقاومة ثة حول ما يمكنك القيام به د

نامج إذا كنت   (3411-615-905) 311عىل الرقم: مثل تواري    خ الرش واألوقات والمواقع، اتصل  ،الرش الجوي  أي معلومات خاصة بتر
 . mississauga.ca/2022spray أو قم بزيارة ، Mississaugaخارج حدود مدينة 

 صور 

 
 [ ورةتحميل الص]        [ ةالصور  تحميل]
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