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Mississauga میں فضائی سپرے پروگرام شروع ہو رہا ہے 
 

City of Mississauga  تک چلے   2022جون   12مئی سے شروع ہو کر  15نے فضائی سپرے کا اپنا ہنگامی شیڈول جاری کر دیا ہے جو
LDD antria dispar disparLym)( بجے تک جاری رہے گا۔ یہ سپرے ماثرہ مضافاتی عالقوں میں  7:30سے  5سپرے کا عمل صبح   گا۔

کیٹرپلرز کی افزائش اور درختوں پر  LDDگا۔ سپرے کا وقت موسمی حاالت،  بنائے نشانہ کو  تھا، جاتا کہا "موتھ جیپسی"پر  طور  سابقہ جسے
میں نجی اور سرکاری زمینوں  مخصوص عالقوں کے 11اور   10،  9، 8، 7،  6،  5، 3، 2، 1موجود پتوں کی نشوونما پر منحصر ہو گا۔ وارڈ  

 پر سپرے کیا جائے گا۔
 

سے معاہدہ کیا ہے۔ سپرے سسٹم والے دو ہیلی کاپٹر درختوں کی چوٹیوں سے  Zimmer Air Servicesسٹی نے یہ سپرے کرنے کے لیے 
کیا جائے گا۔ ہر عالقے میں  میٹر اوپر تک اڑیں گے۔ سپرے موسم پر منحصر ہے اور صرف موزوں موسمی حاالت میں ہی 30سے  15تقریباً 

 دو بار سپرے کیا جائے گا، دونوں باریوں کے درمیان تقریباً سات سے دس دن کا وقفہ کیا جائے گا۔ 
 

آپ  سپرے کے حوالے سے آپ کے مخصوص سواالت میں مدد دے سکتا ہے یا جو  تیار کیا ہے،بھی کا ایک تفصیلی مسودہ  FAQs سٹی نے
 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ public meeting  شروع ہونے والی اپریل سے 20مزید جاننے کے لیے 

گھنٹے پہلے تک منسوخ کیا جا   12اور انہیں موسمی حاالت کی بنیاد پر  گھنٹے پہلے کیا جاتا ہے 48سپرے کی مخصوص تاریخوں کا انتخاب   
 سوشل گھنٹے پہلے عوام کو نوٹس جاری کرے گا، جو فضائی سپرے کی ویب سائٹ پر درج ہو گا اور  48سکتا ہے۔ سٹی ہر بار سپرے سے 

گا۔  پر تازہ ترین معلومات فراہم کرے  mississauga.ca/2022spray یا  پر  @saugaparksrec اور  @ citymisissauga میڈیا
 کے لیے سائن اپ کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے۔  news alerts رہائشیوں کو فضائی سپرے

 
 سپرے کے مقامات 

 ۔ دیکھیں Aerial Spray Treatment mapطور پر    آپ کا گھر سپرے کے عالقے میں آتا ہے یا نہیں، آن الئنیہ جاننے کے لیے کہ آیا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://mississauga.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2f4c9ec7f28a4342b62e230afd2a8e5c&data=05|01|michelle.ng@peelregion.ca|dee061a8478946a5181608da2ddbe786|356f99f39d8647a182033b41b1cb0c68|0|0|637872720414152159|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=P5wlXCSyTQ4bNDzCyHA+n5aBlJBZgU9YLvh0RuoMhBc=&reserved=0
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 سپرے کیا جا رہا ہے پرعالقوں مضافاتی جن 
 

 پارکس اور ووڈ لینڈز پر سپرے کیا جا رہا ہے جن 
 )مذکورہ عالقوں کے باہر(

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 

  

 
 بارے میںایریل سپرے کے 

استعمال کی   queous SuspensionA اور Foray 48B Biological Insecticide فضائی سپرے ایک حیاتیاتی کیڑے مار دوا استعمال
  ABTS-351 Registration #24977سٹرین Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki (Btk) جائے گی، جس کا فعال جزو

حت اور سے انسانی ص سپرےکے  Btkکے مطابق  Health Canada ۔کے مطابق ہے   Pest Control Product Actthe، جو ہے
کے الئف سائیکل کے مرحلے میں کیٹرپلر کے لیے زہریال ہے اور یہ بالغ کیڑوں  LDDصرف  Btk ماحول کو بہت کم خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ 

 یا تتلیوں کو متاثر نہیں کرتا۔ 
 

 ۔ دیکھیں  public noticeکے حوالے سے سٹی کا کیڑے مار دوا  
 

کو ختم نہیں  LDDکا سپرے کرنا ہے۔ اگرچہ فضائی سپرے  Btkکا قلع قمع کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہوا سے  LDDوسیع پیمانے پر 
 ہ قابل انتظام حد تک کم کر دے گا۔ سپرے درختوں کی چوٹیوں کو نشانہ بنائے گا۔ کرے گا، لیکن یہ اس کی تعداد کو زیاد

 
 ہوائی سپرے کے دن کی تیاری 

کو صحت مندانہ اور تمام رہائشیوں کے لیے قابل رہائش رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے   Mississaugaسٹی  
حت اور ماحول کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات ہیں۔ عوام صبح سویرے ہیلی کاپٹر کی آوازیں سن پُرعزم ہے۔ رہائشیوں کی حفاظت اور ص

سکتے ہیں۔ عوام، عملے اور سپرے کرنے والے افراد کے لیے کم سے کم خطرے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار 
 کی جائیں گی۔ 

 

Peel Public Health  منٹ تک اپنے گھروں کے  30سپرے کے عالقوں کے مکین سپرے کے دوران اور سپرے کے بعد تجویز کرتا ہے کہ
 اندر رہیں تاکہ سپرے کی بوندیں بیٹھ جائیں۔

 
 سپرے سے پہلے، رہائشیوں کو چاہیے کہ:  

 کھڑکیوں کو بند کر دیں  •

 منتخب کریںپنکھے اور ایئر کنڈیشنر بند کر دیں یا دوبارہ گردش کرنے والی ترتیب کو  •

 کپڑے اور کھلونے وغیرہ اندر رکھیں •

 تمام سبزیوں اور جڑی بوٹیوں کے باغات کو ڈھانپ دیں  •

 پالتو جانوروں کو اندر رکھیں •

• BBQs کھیل کے سامان، الن کے فرنیچر اور گاڑیوں کو ڈھانپ کر رکھیں ، 
 
 

https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
https://www.valentbiosciences.com/foresthealth/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/SDS-VBC-0244R2-Foray-48B-CANADA-03-31-2020-.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/fact-sheets-other-resources/bacillus-thuringiensis-subspecies-kurstaki.html
https://yoursay.mississauga.ca/29209/widgets/122567/documents/79989
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 سپرے کے بعد، رہائشیوں کو چاہیے کہ:

 دھوئیں/صاف کریں  سامان، الن کے فرنیچر اور گاڑیوں کو پانی سے، کھیل کے BBQs ،ز پول کور  •

ذاتی اور کھانے پینے کے حفظان صحت کے اچھے اصولوں پر عمل کریں )مثال کے طور پر بیرونی سرگرمیوں کے بعد ہاتھ دھونا،   •
ے پہلے تمام پھلوں اور سبزیوں کو خاص طور پر باغبانی کے بعد؛ باہر کے جوتے دروازے پر چھوڑنا؛ کھانا کھانے یا کھانا پکانے س

 اچھی طرح دھونا( 

 یںپہلے پالتو جانوروں کے پنجے دھوئگھر میں داخل ہونے سے  •
 
905-799-کو   Peel Public Health کے استعمال کے بارے میں کسی قسم کے خدشات یا سواالت کے ساتھ رہائشی، Btkصحت اور  

 پر کال کر سکتے ہیں۔ رہائشی اپنے ڈاکٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ 7700
 

 بندشیں اور ٹریفک میں خلل
 Transportں کی عارضی بندش کی ضرورت ہو گی۔سٹی ایک ٹریفک پالن نافذ کرے گا جس کے لیے سڑکوں، پارکوں اور پگڈنڈیو

Canada سپرے کے دوران ہیلی کاپٹر کی سرگرمی سے ٹریفک  سے منظوری کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بندشیں ضروری ہیں۔
 کو الرٹ کرنے کے لیے چمکتی ہوئی الئٹس اور اشاروں والی گاڑیاں بھی استعمال کی جائیں گی۔ 

منٹ سے بھی کم تک رہنے کی توقع ہے ۔ تمام ہنگامی خدمات کو سپرے زون کے  30بجے کے درمیان  7:30سے  5  سڑکوں کی بندش صبح 
 اندر موجود تمام پراپرٹیز تک مکمل رسائی حاصل ہو گی۔ 

کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، فضائی   LDDسواالت یا اس بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے کہ آپ اپنی پراپرٹی پر 
 City ofپر کال کریں )اگر  311سپرے کی تفصیالت جیسے سپرے کی تاریخیں، اوقات اور مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے 

Mississauga یا مالحظہ کریں: (پر  905-615-4311، تو کی حدود سے باہر ہیں mississauga.ca/2022spray 
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City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca 

905-615-3200  ,ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 
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