
Stosuj preparaty przeciw kleszczom
W celu ochrony, przed wyjściem z domu 
spryskaj nieosłoniętą skórę preparatem 
przeciwko kleszczom. Zachowaj przy tym 
odpowiednie środki ostrożności.

Utrudnij kleszczom dostęp do skóry
Wybieraj koszule i bluzy z długim rękawem, 
oraz spodnie z długimi nogawkami. 
Noś czapki i apaszki.

Chroń nogi
Na spacer najlepiej zakładać wysokie buty, 
które osłonią kostkę. Kalosze też są dobrym 
rozwiązaniem. Wpuszczaj spodnie w skarpety 
i buty.

Unikaj wysokich traw i zarośli
Zarośla i niekoszone łąki są siedliskiem 
kleszczy. Wykorzystują one wysokie źdźbła 
trawy do poszukiwania potencjalnych 
żywicieli.

Noś ubrania w jasnych barwach
Na jasnych ubraniach szybciej 
dostrzeżesz kleszcza, 
który mógł się na Tobie znaleźć.

Osłaniaj się szczelnie
Wpuszczaj koszulę w spodnie 
i zakładaj pasek, by jak najszczelniej 
osłonić się przed kleszczami.

Unikaj pozostawiania ubrań na ziemi
Kleszcze mogą przedostać się na ubranie 
a później na Twoją skórę. Jeśli już położysz 
ubranie na ziemi, przed założeniem dobrze 
je przejrzyj i strzepnij.

Zachowaj czujność
Po powrocie do domu sprawdź, czy na Twoim 
ciele nie ma kleszczy. Szczególną uwagę 
zwróć na miejsca, gdzie skóra jest ciepła 
i cienka. W przypadku dzieci sprawdź głowę, 
linię włosów i szyję.
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Jeżeli znajdziesz na swojej skórze kleszcza, postaraj się zachować spokój i jak najszybciej go usuń. 
Jeśli jest w miejscu, którego nie możesz dosięgnąć, poproś kogoś o pomoc. 

Zazwyczaj na usunięcie kleszcza potrzeba kilka prób.

Usunąłeś kleszcza? Pozbądź się go!
Najskuteczniejszą metodą jest zmiażdżenie kleszcza schowanego w złożoną kartkę papieru za pomocą twardego przedmiotu, np. szklanką. 

Skutecznie zabija je również 40-procentowy alkohol, środek do czyszczenia z chlorem i środek dezynfekcyjny. 
Kleszczy nie powinno się spuszczać w toalecie, gdyż potrafią przetrwać w wodzie stosunkowo długo.

Nie smaruj kleszcza masłem, ani żadnym tłuszczem.
Nie stosuj również benzyny, zmywacza do paznokci ani alkoholu. 
Substancje te zwiększają ryzyko infekcji bakteriami 
powodującymi boreliozę.

WAŻNE!
Zaszczep się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu:
szczepionka jest najskuteczniejszym środkiem ochrony 
przed kleszczowym zapaleniem mózgu, 
na które nie ma leku.

Przebywasz na świeżym powietrzu? 
Pamiętaj o zagrożeniu związanym z ukąszeniami przez kleszcze. 

Sprawdź, w jaki sposób możesz się przed nimi uchronić, stosując kilka 
prostych zasad dotyczących ubioru i starannej kontroli.

Jak usunąć kleszcza?

Jak uchronić się przed kleszczem?

Kiedy należy się skontaktować z lekarzem?

Nie wiesz, jak odpowiednio usunąć kleszcza.
Zaczerwienienie dookoła ukłucia nie schodzi lub się rozszerza.
Miejsce ukłucia puchnie, jest bolesne, gorące lub pulsujące.


