CONTRA O AEDES AEGYPTI
O COMBATE NÃO PODE PARAR
01/01/2017

Os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika virus. febre
chikungunya, e febre amarela, não pode parar. Sendo o maior território da região, Franco da
Rocha, segue lutando para evitar que essas doenças atinja os munícipes.
Os agentes comunitários fazem visita em diversas casas, todos os dias, para eliminar os focos
do mosquito.
Para denunciar focos de Dengue, ligue:
4800-1927

O QUE É DENGUE?
O QUE É O CHIKUNGUNYA?
http://www.francodarocha.sp.gov.br
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O QUE É O ZIKA?

Confira notícias relacionadas ao Aedes aegypti em Franco da Rocha:
2017
Agentes de vetores batem o recorde de vistorias em residências no mês de abril
Agentes comunitários trabalham nos bairros do Monte Verde e Vila Palmares para eliminar
focos do Aedes Aegypti
Agentes participam de treinamento em mais uma etapa do combate ao Aedes
Nas águas de março, a luta contra o Aedes Aegypti continua
Agentes de Controle de Vetores visitam o bairro da Vila Bela
ACORDA FRANCO: O combate contra o Aedes Aegypti não pode parar
2016
Setor de Zoonoses e Vetores realiza último mutirão do ano de combate ao Aedes e visitam
1352 residências
Controle de Zoonoses de Vetores realizará ação no Dia Nacional de Combate ao Mosquito
Combate ao Aedes aegypti pelo Controle de Zoonoses e Vetores de Franco continua
Agentes continuam realizando visitas em combate ao mosquito Aedes aegypti
No comparativo com 2015, Franco registra queda de 77% no número de casos de Dengue
Agentes de controle de endemias de Franco da Rocha realizam vistoria em escolas públicas
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municipais e estaduais da cidade
Equipe da vigilância epidemiológica realiza fumacês em locais com notificações de casos de
dengue e denúncia de possíveis focos do mosquito
Sábado de muita atividade na Vila Josefina com o Franco em Ação Transparência
Munícipes dos bairros Vila Rosa, Parque Lanel, Vila Lanfranchi e Monte Verde receberam
mais uma edição do Franco em Ação Transparência
Vila Elisa recebeu edição do Franco É Mais Saúde
Vila Elisa vai receber a próxima edição do Franco é Mais Saúde
Com aproximadamente 50 pessoas, mais um "Encontro Ampliado" marca o combate ao
Aedes aegypti em Franco da Rocha
Operação Casa a Casa registra queda no número de focos do Aedes aegypti
Secretaria de Saúde colocará 87 agentes nas ruas no próximo sábado (05)
No combate intensivo contra o Aedes aegypti, agentes de vetores visitam associações e
comércios
Jardim Bandeirantes recebeu o Franco É Mais Saúde no último sábado (27)
Próximo "Franco É Mais Saúde" será no Jardim Bandeirantes
Equipe de combate ao Aedes aegypti realiza capacitação para colaboradores público e
privados
II Encontro Ampliado será realizado nesta quinta-feira
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Mais de cinco toneladas de materiais são recolhidos na Operação Cata-Treco, no Jardim
Cruzeiro
Jardim Cruzeiro receberá ação contra o Aedes aegypti
Agentes Comunitários de Saúde recebem capacitação para atuarem contra o Aedes aegypti
Dia Nacional de Combate ao mosquito teve panfletagem para conscientização
Mantenha sua residência protegida do Aedes aegypti durante viagens
Equipes da Elektro passam a mapear focos do mosquito Aedes aegypti
No sábado, Operação Cata-Treco recolheu objetos no Parque Montreal
Operação Casa a Casa é realizada no Parque Montreal
Operação Cata-treco no Parque Montreal
Por um carnaval sem dengue, chikungunya e zika: antes de viajar, faça uma vistoria na sua
residência
Prefeitura disponibiliza telas de proteção gratuitas para caixa d'água
Franco da Rocha contra o Aedes aegypti - Além da prevenção, outra ferramenta é a denúncia
Secretaria de Saúde promove encontro para ampliar o combate ao Aedes Aegypti
Para manter quadro de dengue controlado, Franco da Rocha conta com ajuda dos munícipes
Equipes de enfermagem de Franco da Rocha se reúnem na luta contra a dengue
Saiba quais são os principais sintomas causados pelo Zika vírus, Chicungunya e Dengue
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Franco da Rocha participa da Semana Estadual de Mobilização Contra a Dengue
Para manter quadro de dengue controlado, Franco da Rocha conta com ajuda dos munícipes

http://www.francodarocha.sp.gov.br

Página 5

