Concurs de postere (poster)
FII LIBER DE CĂPUŞĂ
Concursul de postere pentru copiii de la școală
(Vârstă (e) / clasa (e))
(Autoritatea națională) lansează un concurs de postere pentru a promova conștientizarea cu
privire la căpușe și a bolilor transmise prin căpuşă, în rândul copiilor de şcoală (vârstă (e)
/clasa (e)).
Dacă tu ai dori să iei parte la concurs va trebui să informezi (școala / cadrul didactic),
deoarece la competiție va trebui să ia parte școala ta. Toate informațiile despre concurs vor
fi disponibile aici (web-site-ul autorității naționale). Termenul de concurs este (data).
Tu ar trebui să fii elev de (clasa (e))
Tu ar trebui să trăieşti în (zona / țara)
Tu ar trebui să faci un afiș care oferă informații despre căpuşe şi riscurile asociate lor
Poți folosi creioane colorate, carioci, acuarele, colaj, etc.
Poți utiliza orice dimensiune de hârtie, dar A3 este de preferat
Poți scrie un slogan sau o legendă.
CE ESTE O CĂPUŞĂ ?
CĂPUȘELE SUNT INSECTE FOARTE MICI.
În mod normal, ele muşcă și sug sângele animalelor sălbatice, dar ele pot muşca și oamenii
și animalele lor de companie.
Odată ce o căpuşă te mușcă, rămâne de obicei pe corpul tău pentru câteva zile
La muşcătura de căpuşă apare doar o mâncărime, dar unele căpușe pot transporta boli care
îţi pot fi transmise. De aceea, este foarte important să încerci să nu fii mușcat de căpușe.
De asemenea, trebuie să verifici și hainele de căpuşe, după ce ai fost afară în aer liber,
deoarece căpuşa trebuie să fie îndepărtată cât mai repede posibil, astfel încât să poți evita
transmiterea de boli prin căpuşe.
Traducere realizată de:
Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara.
Contact: Secţia de Evaluarea şi Promovarea Sănătaţii seps.timisoara@insp.gov.ro
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