
AEDES
NÃO!

1.   Baldes, garrafas e recipientes que acumulam água virados de boca para baixo ou 
eliminados;
2.  Calhas, canos e ralos limpos, desentupidos, vedados ou com tela;
3.  Galões, tonéis, poços, latões, tambores e barris vedados;
4.  Pratos de vasos de plantas com areia até a borda;
5.  Pneus sem água e em locais cobertos;
6.  Caixas-d´água vedadas;
7.  Bromélias e outras plantas sem acúmulo de água;
8.  Vasos sanitários, sem uso constante, manter  fechados;
9.  Piscinas e fontes tratadas regularmente;
10.  Lona de coberturas bem esticadas de forma a não formar poças;
11.  Bandejas de ar-condicionado limpas e sem água;
12.  Bandejas de geladeira limpas e sem água;
13.  Lixo/resíduos  descartados em sacos fechados de forma a não acumular água;
14.  Cisternas limpas e com monitoramento constante. Em caso de defeito, 
solicitar o reparo;
15. Lixeiras tampadas ou vazadas e sem acúmulo de água;
16.  Ambiente livre de resíduos no chão;
17.  Gramado e jardim podados, sem folhas que possam acumular água;
18.  As lajes estão sem água e em condições que não permita o acúmulo de água;
19.  Construções em andamento devem ser monitoradas para evitar o acúmulo de 
resíduos e água;
20.  Os recipientes usados para guardar água são lavados semanalmente;
21.  Vasos com plantas aquáticas estão sendo lavados semanalmente;
22.  Outros.

Data:Mês : ______________________  Centro  ___________________________________  
 Departamento: ________________________________________________________

(Grupo de Trabalho de Vigilância e Controle de Aedes na UEL)

Sim Não Sim Não Sim Não

Data: Data: Data:

Sim Não

Data:

Sim Não

Orientações: Para atividade usar sempre EPIs (luva descartável, luva de raspa, botas e demais itens 
preconizados pelo setor de atividade).
Criadouros permanentes (piscina, caixas coletoras de água, fossas, telhados, pisos de construção em andamen-
to, etc) que não pode ser removido deve ser utilizado bactéria entomopatogênica ou cal e cloro de acordo com 
o ambiente e situação através de supervisão técnica do GT Aedes UEL. Após a vistoria, entregar a che�a imediata 
e relatar possíveis problemas.

Sugestões ou denúncias de potenciais criadouros ou  com larvas que não possa ser removido favor informar 
no e-mail: reciclauel@uel.br  CONTRIBUA, FAÇA SUA PARTE, DEZ MINUTOS POR SEMANA FAZ A

 DIFERENÇA!
Observações:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

CAMPANHA 10 MINUTOS DE combate ao         na UELAedes

Sim Não Sim Não VISTORIA SEMANAL


