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(EPA) կողմից արտոնագրված
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Զերծ պահեք ձեր տունը
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Ստուգեք ջրով ամանները
Ծածկեք կոնտեյներները
Թափեք կանգնած ջուրը
Մաքրեք ծաղկամանները և
կենդանիների ջրամանները



Դեն նետեք հին իրերը
Զանգահարեք 2-1-1 կամ այցելեք
www.socalmosquito.org մոծակների
դեմ օգնության համար

Պաշտպանեք ձեզ, ձեր ընտանիքը և ձեր համայնքը:
Armenian CDCP-ACDC-0103-01 (6/29/18)

Ավելին իմանալու համար կամ
բժշկական ւ սոցիալական
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