مسؤلية ھيئة مكافحة الحشرات










أذا استعان مالك العقار بشخص ما للمساعدة في التخلص من
بق الفراش ذلك الشخص يجب أن يكون مخول وھذا يعني أن
يكون قد تلقى تدريب خاص بكيفية التخلص من بق الفراش
بطريقة اّمنة.
يجب على موظفي مكافحة الحشرات البحث عن بق الفراش
في كل غرفة وكذلك في الشقق األخرى.
يجب على موظفي مكافحة الحشرات التأكد من القضاء على
كل البق ،بما في ذلك البيوض .ويجب عليھم العودة مرتين
على األقل لرش المبيدات الحشرية والتحقق ما إذا كانت أول
مرة قد أوفت بالغرض .
يجب استخدام المبيدات الحشرية وفقا للتوجيھات على
الملصق.
كذلك يمكن أن يستخدم الموظف في مكافحة الحشرات
العالجات األخرى مثل الحرارة أو البخار.

نظف منزلك باستخدام ألمكنسة ألكھربائية .بعد االنتھاء مباشرة،
يتعين خلع كيس الفضالت من ألمكنسة ألكھربائية والرمي به في
حاوية الفضالت خارج المنزل .أذا كنت تستعمل مكنسة كھربائيه
مصمة من غير كيس الفضالت أرمي بمحتويات الوعاء الخاص
بالمكنسة في كيس بالستيكي واغلقه بالصق أو برباط محكم
وأرمي به في حاوية الفضالت خارج المنزل .اغسل الوعاء
الخاص بالمكنسة الكھربائيه خارج المنزل قبل أعادته لھا.

مالحظه مھمة
ضع المالبس الموبوءة ببق الفراش في مجفف المالبس
مباشرة من الكيس المربوط جيداً لمنع بق الفراش من
دخول المكان الخاص بغسل المالبس .بعد تجفيف المالبس
لمدة التقل عن  30دقيقه ،قم بغسلھا وتجفيفھا كما تفعل
عادة.

مسؤوليتك

تنبيه
منتج الضباب أو المعروف باسم "قنابل البق" ال يساعد على
التخلص من بق الفراش وأنما قد يضر بصحتك أو بصحة
أسرةك .قبل شراء المنتج لقتل بق الفراش ،تحقق مع موظف
مختص بمكافحة الحشرات .
قبل استخدام أي منتج ،دائما أقراء واتبع التعليمات على
الملصق.
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عندما ترى بق الفراش ،أبلغ مالك العقار على الفور.
حافظ على نظافة منزلك خاليا ً من الفوضى.



إذا لم يتخذ مالك العقار أي أجرء للتخلص من بق الفراش ،اتصل
بھيئة اإلسكان المحلية.



ال تحاول حل المشكلة بنفسك باستخدام الضباب أو "قنابل البق"



أتبع نصيحة أخصائيي مكافحة الحشرات.



مسؤولية مالك العقار


عندما يكتشف مالك العقار أن بق الفراش قد أنتشر في البناية
فينبغي عليه أن يحاول التخلص منه على الفور .التجاھل وعدم
المتابعة يتسبب فقط في أنتشار بق الفراش .



يجب أن يطلب أ صحاب العقارات المساعدة من ذوي الخبرة
بمكافحة الحشرات.



يجب السماح لذوي الخبرة بمكافحة الحشرات بتفتيش كل غرفة
وشقة للعثور على بق الفراش.

مالحظه مھمة
تجنب جلب اثاث مستعمل الى منزلك ) شخص ما قد
تخلص منه( ألنه قد يحمل بق الفراش .أيضا تأكد من عدم
وجود بق الفراش في أي قطعة مستعملة قبل جلبھا إلى
منزلك.

مكافحة الحشرات
للسيطرة على بق الفراش يجب على أصحاب المنازل،
المالكين والمستأجرين التصرف بسرعة والعمل مع
المخولين واصحاب الخبرة في ادارة مكافحة الحشرات .إذا
كنت تعتقد أن لديك بق الفراش ،أخبر مالك العقار على
الفور .يجب على الجميع العمل معا للتخلص من بق الفراش.

كيف تستعد ألخصائيي مكافحة الحشرات؟
من المھم جداً أن تجھز منزلك ألخصائيي مكافحة الحشرات
لمكافحة حشرة بق الفراش .إذا كان منزلك غير مجھز مسبقا ً
قد ال تُحصل على نتائج أيجابية وال تتخلص من مشكلة بق
الفراش.
أتبع النصائح التالية:






رتب منزلك .بق الفراش يختبئ في الفوضى.
من المھم جداً أدخال المفارش )الوسائد ،وأغطية
الفراش ،والشراشف( أوالمالبس في مجفف
المالبس .ضع جميع المفارش في كيس من
البالستيك واغلقھا جيداً .ضع جميع األلبسة
والمفارش في اكياس بالستيكية لتفرغ بعدھا
مباشرة في مجفف المالبس .شغل المجفف على
درجة حرارة متوسطة أو عالية لمدة ال تقل عن
 30دقيقة لقتل بق الفراش وبيوضھا .ضع جميع
المالبس والمفارش في أكياس بالستيكية مغلقة
بإحكام حتى يتم القضاء على جميع بق الفراش.
عادة لن يتم القضاء على بق الفراش أال بعد
مرتين أو أكثر من العالجات ضده.
ال تجلب أي أثاث منزلي جديد اال بعد ان تتأكد من
عدم وجود بق الفراش في منزلك.
أستشر أدارة مكافحة ألحشرات قبل التخلص من
أي أثاث منزلي.

كيف يصبح المنزل موبوءاً ببق الفراش؟

بق الفراش

في معظم الحاالت ،قد تُحضر بق الفراش إلى المنزل بغير علمك ،
وذلك عن طريق حقائب السفر أو الحقائب اليدويه أو عن طريق
مالبسك .وقد تُحضره عن طريق أثاث مستعمل تجلبه الى منزلك
خاصة المفروشات أو اي مواد أخرى .كما يمكن لبق الفراش التنقل
بين الشقق في مبنى ما.

بق الفراش حشرات صغيرة بنية اللون يبلغ طولھا حوالي 1/ 8
إنش وحجم حشرات بق الفراش يكون مثل حجم بذرة التفاح .وھي
ذات حجم يمكن رؤيته بدون مجھر .وعادة ما تنشط أثناء الليل،
يمكنك رؤيتھا على حافات المفارش .تتغذى ھذه الحشرات على الدم
البشري.

التشعر بالخجل فوجود بق الفراش اليعني ان منزلك غير نظيف.
عدم النظافة التغر بق الفراش وأنما الفوضى .اذا حافظت على ترتيب
منزلك فأن بق الفراش سيغادره على االغلب.

مراحل نمو حشرات بق الفراش

كيف أحافظ على منزلي خاليا ً من حشرات بق الفراش؟
نظف منزلك بالمكنسة الكھربائية باستمرار .اذا كان منزلك موبوءاً
ببق الفراش عليك ان تغلق الكيس الخاص بالمكنسة الكھربائية بعد
أالنتھاء من التنظيف وترمي به بالنفايات خارج المنزل.
احذر من شراء اثاث منزلي مستعمل ألحتمال وجود بق الفراش فيه.
قٌم بفحص األثاث المستعمل وتنظيفه بعناية قبل إحضاره إلى المنزل.
قم بتنظيف االثاث بالماء والصابون أو اي منظف اخر للتخلص من
أي حشرات بق الفراش وبيوضھا المخفية.
أذا أشتريت أو منحت لك مالبس مستعمله ضعھا في اكياس
بالستيكيه مغلقه وفرغھا مباشرة بمجفف المالبس .شغل المجفف
بدرجه حراره عاليه لمدة  30دقيقة للتخلص من بق الفراش
وبيوضھا.
عند اقامتك في فندق ما افحص الغرفة جيداً بحثا عن أي أثر لبق
الفراش قبل ان تفرغ حقيبتك ثم ضع حقائبك في ألدُرج الخاص بھا.

قد تالحظ وجود بقع دموية ,حشرات بق الفراش ذاتھا وجلود متبقية
من بق الفراش على حافات المفارش.

على مدى السنوات القليلة الماضية ،أنتشر بق الفراش في المدن
الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

كيف يمكنك أن تعرف إذا كان لديك بق الفراش؟
أذا عثرت على لدغات على الجلد تستدعي حكھا قد يكون منزلك
موبوءاً ببق الفراش .قد تشاھد ثالثة أو أربعة لدغات على الجلد في
خط مستقيم أو متجمعه معا .عادة ما يلدغ بق الفراش المناطق
المكشوفة )المناطق التي ال تغطيھا المالبس( من الذراعين ,الساقين
والظھر .أيضا أبحث عن بقع سوداء صغيرة على الشراشف
والوسائد أو حافات المفارش .قد يختبئ بق الفراش أيضا في شقوق
في أثاث المنزل.

