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Mississauga ਵ ਿੱ ਚ ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ
City of Mississauga, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਯਤ 15 ਮਈ ਿੂੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 12 ਜੂਿ, 2022 ਿੂੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪ੍ਰੇ, ਸ ੇਰੇ 5 ਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਜੇ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਸਪ੍ਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਸ਼ਵਹਰ ਿੇ ਬਰਹੁਿੱ ਡਸ ਵ ਿੱ ਚ, Lymantria dispar dispar (LDD) ਤੇ
ਕੂੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿੂੂੰ ਸੂੰ ਭਾਲੇ ਗੀ, ਇਸਿੂੂੰ ਪ੍ਵਹਲਾਂ “gypsy moth” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਪ੍ਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੌਸਮ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਵਥਤੀਆਂ, LDD
ਸੁੂੰ ਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਿੱ ਵਤਆਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਤੇ ਵਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਾਰਡਾਂ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ਅਤੇ 11 ਦੇ specific
areas ਵ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਬਵਲਕ ਜ਼ਮੀਿ ਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਵਸਟੀ ਿੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਿ ਲਈ, Zimmer Air Services ਿਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪ੍ਰੇ ਵਸਸਟਮ ਦੇ ਿਾਲ, ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪ੍ਟਰ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ
15 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਉੱਪ੍ਰ ਉੱਡਣਗੇ। ਸਪ੍ਰੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਿਾਲ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਸਹੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ
ਵ ਿੱ ਚ, ਲਗਭਗ ਸਿੱ ਤ ਤੋਂ 10 ਵਦਿਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਦੇ ਿਾਲ, ਦੋ ਾਰ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਵਸਟੀ ਿੇ ਸਪ੍ਰੇ ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਸੇ ੀ ਖਾਸ ਸ ਾਲਾਂ ਤੇ ਵਧਆਿ ਦੇਣ ਲਈ, ਵ ਸਵਤਰਤ, FAQs ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ
public meeting ੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 48 ਘੂੰ ਟੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਬੂੰ ਧੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ 12 ਘੂੰ ਟੇ
ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਸਟੀ, ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ 48 ਘੂੰ ਟੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਬਵਲਕ ਲਈ ਿੋ ਵਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰੇ
ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ mississauga.ca/2022spray ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, @citymississauga ਅਤੇ @saugaparksrec
ਤੇ ਅਪ੍-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ੇਗੀ। ਵਿ ਾਸੀਆਂ ਿੂੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰੇ ਸਬੂੰ ਧੀ news alerts ਲਈ, ਸਾਈਿ-ਅਿੱ ਪ੍ ਕਰੋ।
ਸਪ੍ਰੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਥਾ ਾਂ
ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਸਪ੍ਰੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਿਲਾਈਿ, Aerial Spray Treatment map ਦੇਖੋ।
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ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਿੇਬਰਹੁਿੱ ਡਸ
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ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਪ੍ਾਰਕਸ ਅਤੇ ਡਲੈਂ
ੁਿੱ ਡਸ
(ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਿੇ ਬਰਹੁਿੱ ਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ)

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

ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ
ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰੇ ਵ ਿੱ ਚ, ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦ ਾਈ, Foray 48B Biological Insecticide, Aqueous Suspension ਰਤੀ
ਜਾ ੇਗੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ the Pest Control Product Act ਹੇਠ ਰਵਜਸਟਰਡ, ਸਰਗਰਮ ਸਮਿੱ ਗਰੀ Bacillus thuringiensis
subspecies kurstaki (Btk) ਸਟਰੇਿ ABTS-351 Registration #24977 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Health Canada ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, Btk ਇਲਾਜ
ਿੂੂੰ ਮਿੁਿੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਜੋਖਮ ਾਲਾ ਮੂੰ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। Btk, LDD ਜੀ ਿ ਚਿੱ ਕਰ ਦੀ ਵਸਰਫ ਸੁੂੰ ਡੀ ਸਟੇਜ ਵ ਿੱ ਚ
ਹੀ ਜ਼ਵਹਰੀਲੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਲਗ ਪ੍ਤੂੰ ਵਗਆਂ ਜਾਂ ਵਤਤਲੀਆਂ ਿੂੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੀੜੇਮਾਰ ਦ ਾਈ ਸਬੂੰ ਧੀ, ਵਸਟੀ ਦਾ public notice ਦੇਖੋ।
ਵ ਆਪ੍ਕ LDD ਅਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ, ਹ ਾ ਤੋਂ Btk ਵਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰ,ੇ LDD ਿੂੂੰ
ਜੜਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਿਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੂੰ ਤੂ ਇਹ ਅਬਾਦੀਆਂ ਿੂੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਿੱ ਧ ਸੂੰ ਭਾਲਣਯੋਗ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਕਰ ਦੇ ੇਗੀ। ਸਪ੍ਰੇ, ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰੀ
ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਏਰੀਅਲ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਦਿ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰਿਾ
ਵਸਟੀ, ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿਬਿੱ ਧ ਹੈ ਵਕ Mississauga ਿੂੂੰ ਵਸਹਤਮੂੰ ਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਵਹਣਯੋਗ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਸੂੰ ਭ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਿ। ਪ੍ਬਵਲਕ ਿੂੂੰ
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ਸ ੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪ੍ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪ੍ਬਵਲਕ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਿ ਾਵਲਆਂ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਜੋਖਮ ਿੂੂੰ ਯਕੀਿੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾ ਧਾਿੀਆਂ ਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Peel Public Health ਸਲਾਹ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਾਸੀ, ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਵਮੂੰ ਟਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਬੂੂੰ ਦਾਂ ਿੂੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ
ਇਿਡੋਰ ਹੀ ਰਵਹਣ।
ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਵਿ ਾਸੀਆਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਵਖੜਕੀਆਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਵਦਓ

•

ਪ੍ਿੱ ਖੇ ਅਤੇ ਏਅਰਕੂੰ ਡੀਸ਼ਿਰ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਵਦਓ, ਜਾਂ ਰੀਸਰਕੁਲੇਟ ਸੈਵਟੂੰ ਗ ਚੁਣੋ

•

ਧੋਣ ਾਲੇ ਕਿੱ ਪ੍ੜੇ ਅਤੇ ਵਖਡੌਣੇ ਅੂੰ ਦਰ ਲੈ ਆਓ

•

ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਬ ਗਾਰਡਿਾਂ ਿੂੂੰ ਢਕ ਵਦਓ

•

ਪ੍ਾਲਤੂ ਜਾਿ ਰਾਂ ਿੂੂੰ ਅੂੰ ਦਰ ਰਿੱ ਖੋ

•

ਪ੍ੂਲਸ, BBQs, ਖੇਡਣ ਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਿ, ਲਾਅਿ ਫਰਿੀਚਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਿੂੂੰ ਢਕ ਵਦਓ

ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿ ਾਸੀਆਂ ਿੂੂੰ ਇਹ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਪ੍ੂਲ ਕ ਰਸ, BBQs, ਖੇਡਣ ਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਿ, ਲਾਅਿ ਫਰਿੀਚਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਿੂੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਿਾਲ ਧੋ ੋ/ਹੂੰ ਗਾਲੋ

•

ਵਿਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਰਿੱ ਖੋ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਆਉਟਡੋਰ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਬਾਗਬਾਿੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੁਿੱ ਤੀਆਂ ਿੂੂੰ ਦਰ ਾਜੇ ਤੇ ਹੀ ਿਿੱ ਡੋ; ਖਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਿੂੂੰ ਧੋ ੋ)

•

ਘਰ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਾਲਤੂ ਜਾਿ ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ੂੰ ਜੇ ਧੋ ਵਦਓ

ਵਸਹਤ ਅਤੇ Btk ਦੀ ਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ੀ ਵਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿ ਾਸੀ, Peel Public Health ਿੂੂੰ, 905-799-7700 ਤੇ ਫੋਿ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਿ। ਵਿ ਾਸੀ ਆਪ੍ਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ੀ ਗਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੂੰ ਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਟਰਵੈ ਫਕ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵ ਘਿ
ਵਸਟੀ, ਇਿੱ ਕ ਟਰਵੈ ਫਕ ਪ੍ਲਾਿ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸੜਕਾਂ, ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਲ ਿੂੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ੍ ਿਾਲ ਬੂੰ ਦ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋ ਜਰ,
Transport Canada ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਾਿਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿ। ਟਰੈਵਫਕ ਿੂੂੰ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਹੈਲੀਕਾਪ੍ਟਰ ਗਤੀਵ ਧੀ ਤੋਂ
ਸੁਚੇਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਫਲੈ ਵਸ਼ੂੰ ਗ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਿੇ ਜ ਾਲੇ ਾਹਿਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਸੜਕਾਂ, ਸ ੇਰੇ 5 ਜੇ ਅਤੇ 7:30 ਜੇ ਸੂੰ ਭਾਵ ਤ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਵਮੂੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਬੂੰ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਦੀ, ਸਪ੍ਰੇ ਜ਼ੋਿਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਜ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ੂਰੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਤੇ LDD ਤੇ ਵਿਯੂੰ ਤਰਣ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲਾਂ ਲਈ ਅਪ੍-ਟੂ-ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਏਰੀਅਲ
ਸਪ੍ਰੇ ੇਰਵ ਆਂ, ਵਜ ੇਂ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾ ਾਂ ਲਈ, 311 (905-615-4311 ਤੇ, ਜੇਕਰ City of Mississauga ਦੀਆਂ
ਸੀਮਾ ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਤੇ ਫੋਿ ਕਰੋ ਜਾਂ mississauga.ca/2022spray ਤੇ ਜਾਓ।
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