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ــات، والســتائر، والســجاجيد،  • نظــف مفروشــات الســرير، والمالي
ــق الفــراش، اغســل األشــياء بمــاء  ــس. لقتــل حشــرات ب والمالب
بمجفــف  درجــة ســخونة  ٔاعلــى  باســتخدام  ســاخن، وّجففهــا 
المالبــس.ُ قــم بنقــع المالبــس الرقيقــة فــي ماء ســاخن مــع ٓامية 
ــطفها.  ــل ش ــاعات قب ــدة س ــيل لع ــحوق الغس ــن مس ــرة م ٓابي
ــة  ــال المصنوع ــب األطف ــوف، ولع ــن الص ــة م ــياء المصنوع األش
ــن  ــرى، يمك ــياء األخ ــن األش ــد م ــة، والعدي ــاش، واألحذي ــن القم م
ــن  ــص م ــة للتخل ــدة 30 دقيق ــاخن لم ــف س ــي مجف ــا ف وضعه

ــق الفــراش. ب
• قــم بحــك درز وغــرز المفــارش بفرشــاة خشــنة للتخلــص مــن 

ــق الفــراش وبيضهــا. حشــرات ب
القريبــة،  األثــاث  وقطــع  الســرير،  وإطــار  المفــارش،  نظــف   •
الكهربائيــة.  المكنســة  باســتخدام  والســجاجيد،  واألرضيــات، 
ركــز علــى الشــقوق والفراغــات. بعــد االنتهــاء مباشــرة، يتعيــن 
الكهربائيــة ووضعــه  المكنســة  الفضــالت مــن  خلــع كيــس 
ــة  ــي حاوي ــه ف ــص من ــه والتخل ــم غلق ــتيك، ث ــس بالس ــي كي ف

الفضــالت خــارج المنــزل.
ــاء  ــه بغط ــرش، ّغلف ــي مف ــراش ف ــق الف ــرات ب ــدت حش • إذا وج
عليــه  ومكتــوب  الغلــق،  محكــم  للبلــل  مقــاوم  للمفــارش 
»خــاص لمرضــى الحساســية« (Allergen Rated) ٔاو »مضــاد للعثــة« 
(For dust mites). واحتفــظ بالمفــرش داخــل الغطــاء لمــدة عــام 

ــل. ــى األق ــد عل واح
• إذا ٓاان إطــار نوابــض الســرير الموجــود تحــت المفــرش موبــوًءا، 
يمكنــك حفظــه داخــل غطــاء بالســتيكي لمــدة عــام واحــد علــى 
ــدوق  ــر غطــاء بالســتيكي، تخلــص مــن صن ــم يتوف ــل. إذا ل األق

النوابــض.
ــح ٔاو ٔازل ورق  ــط، ؤاصل ــي الحوائ ــودة ف ــقوق الموج ــح الش • ٔاصل

ــط الممــزق. الحائ

التــي ال يمكــن تنظيفهــا،  الموبــوءة  • تخلــص مــن األشــياء 
وتخلــص مــن ٔاكــوام األشــياء غيــر المنظمــة. قــم بوضعهــا فــي 
ــا  ــص منه ــم تخل ــق، ث ــم الغل ــتيكي محك ــة بالس ــس قمام كي

ــزل. ــارج المن ــات خ ــة النفاي ــي حاوي ف

3. ;ن حــذًرا للغايــة عنــد قيامــك باســتخدام المبيــدات 
بنفســك. الحشــرية 

قــد تشــكل المبيــدات الحشــرية خطــورة علــى حيــاة النــاس 
ٔاو  حشــري،  مبيــد  اســتخدام  اختــرت  إذا  األليفــة.  والحيوانــات 
باقتــراح  الحشــرات  مكافحــة  فــي  مرخــص  مختــص  قــام  إذا 
اســتخدامك للمبيــد الحشــري، فنرجــو إتبــاع اإلرشــادات التاليــة: 
• اســتخدم فقــط المبيــدات الحشــرية المعنونــة بوضــوح علــى
ــق الفــراش. ال تســتخ ٔانهــا مخصصــة للتخلــص مــن حشــرات ب
ٔاو  النمــل،  ٔاو  الصراصيــر،  دمٔابًدامبيداتحشــريةخاصةبمكافحة 
ٔاي نــوع ٓاخــر مــن المبيــدات الحشــرية التــي ال تــدرج بــق الفــراش 
ضمــن الحشــرات المخصصــة لمكافحتهــا بوضــوح علــى غــالف 

العبــوة.
• اتبع التعليمات الموجودة على غالف العبوة بالحرف الواحد.

• ال تقــم ٔابــًدا بــرش المبيــدات الحشــرية فــوق المفــارش ٔاو األرائــك 
ــات  والتخــوت، ٔاو األمــآان التــي يتواجــد فيهــا األطفــال ٔاو الحيوان

األليفــة.
• ال تٌقــم ٔابــًدا بشــراء ٔاو اســتخدام منتجــات ال تحمــل الغــالف 
ٔابــًدا مبيــدات حشــرية مــن  األصلــي لــل ُمّصنــع، وال تشــتري 

بائعيــن جائليــن فــي الشــارع.
و«قنابــل  الحشــرية«  المبيــدات  »قنابــل  اســتخدام  تجنــب   •
التبخيــر« فــي منزلــك. إن هــذه المنتجــات يمكنهــا نشــر مــواد 
ٓايماويــة خطــرة فــي ٔارجــاء منزلــك، وهــي غيــر مجديــة لمكافحــة 

ــراش. ــق الف ــرات ب حش
ٓايف ٔاحافظ على منزلي خالًيا من حشرات بق

الفراش؟
• ٌقــم بغســل المالبــس وفحــص حقائــب األمتعــة فــوًرا، بعــد 

عودتــك مــن الســفر.
ٔانــه خــا ٍل مــن بــق  • ٌقــم بفحــص األثــاث المســتعمل وتــٔآاد 

المنــزل. إلــى  إحضــاره  قبــل  الفــراش 
• ال تٌقــم ٔابــًدا بإحضــار إطــارات ســرير، ٔاو مفــارش، ٔاو صنــدوق 
نوابــض الســرير ٔاو ٔاثــاثُ منجــد مرميــة فــي الشــارع إلــى منزلــك.

ٓايف يمكنني منع ٔاثاث منزلي من نقل الوباء إلى
منزل شخصآخر؟

• ال تٌقــم ٔابــًدا ببيــع ٔاثــاث ٔاو مالبــس موبــوءة ٔاو التبــرع بهمــا. • إذا 
ٌقمــت بالتخلــص مــن ٔاثــاث موبــوء، ٌقــم بجعلــه غيــر

مرغــوب فيــه مــن قبــل اآلخريــن، وذلــك عــن طريــق قطعــه 
ٔاو إحــداث فتحــات بالجــزء المنجــد منــه، ٔاو جعلــه غيــر قابــل 
ــوء  ــاث موب ــا »ٔاث ــوب عليه ــه مكت ــه علي ــق الفت ــتخدام. ّعل لالس

بحشــرات بــق الفــراش«.
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ما هو بق الفراش؟
بــق الفــراش هــو حشــرات صغيــرة تتغــذى علــى الــدم 
البشــري. وعــادة مــا تنشــط ٔاثنــاء الليــل، عندمــا يكــون 
ــادة مــا  ــراش البالغــة ع ــرات بــق الف ــن. حش ــاس نائمي الن
يكــون لهــا جســم بيضــاوي مســطح، ٔاحمــر اللــون، بلــون 
ــق الفــراش البالغــة مثــل حجــم  الصــدٔا. وحجــم حشــرات ب
بــذرة التفــاح، وهــي ذات حجــم يمكــن رٔويتــه بســهولة، 
ولكنهــا عــادة مــا تختبــئ فــي شــقوق بقطــع األثــاث، ٔاو 
الحشــرات  هــذه  تتغــذى  عندمــا  الحوائــط.  ٔاو  األرضيــات، 
زاهــي. ويمكنهــا  ٔاحمــر  لونــه  يتــورم جســمها ويصبــح 
العيــش لعــدة شــهور دون الحصــول علــى تغذيــة مــن 

ــر. ــن ٓاخ كائ

ما هو شكل لدغة بق الفراش، وكيف يكون
اإلحساس بها؟

معظــم لدغــات بــق الفــراش غيــر مؤلمــة فــي البدايــة، 
ــى  ــر عل ــرة تظه ــة ٓابي ــى لدغ ــول إل ــرة تتح ــد فت ــن بع ولك
ــة. وهــذه اللدغــات ليــس  البشــرة وتصاحبهــا حكــة جلدي
بهــا بقعــة حمــراء فــي المنتصــف، مثــل لدغــات البراغيــث.

هل يعتبر بق الفراش حشرة خطرة؟
إن بــق الفــراش ولدغاتــه تعــد مزعجــة، لكــن لــم يعــرف 

عنهــا ٓاونهــا تنشــر األمــراض.

كيف يمكنني ٔان ٔاعرف ٕاذا ماكان منزلي موبوًءا
ببق الفراش؟

قــد تالحــظ لدغــات علــى البشــرة تســتدعي حكهــا. ٓامــا 
ــق الفــراش ذاتهــا، ٔاو بقــع  ــة حشــرات ب يمكنكــم ٔايًضــا رٔوي
ــة  ــع دآان ــحوقة، ٔاو بق ــرات المس ــن الحش ــرة م ــة صغي دموي
مــن مخلفاتهــا. وغالًبــا مــا يكــون مــن الصعــب العثــور 
علــى هــذه الحشــرات، ألنهــا تختبــئ فــي الفــراش ٔاو بالقــرب 

ــاث األخــرى، وفــي الشــقوق. منــه، وفــي قطــع األث

هل يتعين علي استخدام شركة لمكافحة
الحشرات؟

باالســتعانة  المنــازل  ٔاصحــاب  توصــي  الصحــة  إدارة  إن 
بشــركة لمكافحــة الحشــرات تكــون مســجلة لــدى إدارة 
ــق  ــن ب ــص م ــورك للتخل ــة نيوي ــة (DEC) بوالي ــة البيئ حماي

الفــراش.

ويتعيــن علــى شــركة مكافحــة الحشــرات القيــام بمــا 
يلــي:

١.   القيام بفحص منزلك للتٔاكد من تواجد بق الفراش.
٢.  العثور على ٔامآان تواجدها والتخلص منها.

٣.  معالجة منزلك بمنظفات خاصة و/ ٔاو بالمبيدات إذا
     تطلب األمر ذلك.

٤.  القيام بزيارات متابعة للتٔآاد من ٔانه قد تم التخلص   
     من بق الفراش.

ــن  ــوم بتعيي ــرات تق ــة الحش ــركة مكافح ــن ٔان ش ــد م تٔاك
ــالع  ــب اإلط ــرات. ٔاطل ــة الحش ــن لمكافح ــن مرخصي مهنيي
فحــص  يمكنــك  ٔاو  الشــرٓاة  رخصــة  مــن  نســخة  علــى 
رخصتهــم مــن خــالل االتصــال مباشــرة بــإدارة حمايــة البيئة 

هــل مــن الضــروري اســتخدام المبيــدات للتخلــص منبــق 
الفــراش؟

إن ٔافضــل طريقــة للتخلــص مــن حشــرات بــق الفــراش هــي 
التنظيــف والتطهيــر والتخلــص مــن ٔامــآان اختبائهــا. وحيــث ٔانــه 
يمكــن لحشــرات بــق الفــراش الصغيــرة (الحــوراء) العيــش لعــدة 
ٔاشــهر دون تغذيــة، ؤان الحشــرات البالغــة يمكنهــا العيــش 
ألكثــر مــن عــام دون تغذيــة، فيمكــن لشــرٓاة مكافحــة الحشــرات 
ــي  ــدات الحشــرية. تحــدث مــع مندوب ٔان تقــوم باســتخدام المبي
شــرٓاة مكافحــة الحشــرات عــن االســتخدام اآلمــن للمبيــدات، 

وتٔاكــد مــن ٔانهــم يقومــون بمــا يلــي:
• اســتخدام المبيــدات الحشــرية التــي تحتــوي علــى ٔاقــل نســبة 

مــن الســموم.
• إتباع اإلرشادات والتحذيرات الموجودة على غالف المنتج.

ــًدا عــن الغــرف محــل  ــم النصــح لكــم بشــٔان البقــاء بعي • تقدي
ــة بٔامــان. المعالجــة ومتــى يمكــن دخــول تلــك الغرف

• معالجــة المفــارش واألرائــك والتخــوت عــن طريــق وضــع ٓاميــات 
ــط. وال  ــدرز فق ــرز وال ــى الغ ــرية عل ــدات الحش ــن المبي ــرة م صغي
ينبغــي ٔابــًدا رش المبيــدات الحشــرية فــوق المفــارش ٔاو األرائــك 

والتخــوت.

كيف يمكنني التخلص من بق الفراش؟
ــراش  ــق الف ــرات ب ــه حش ــئ في ــذي تختب ــكان ال ــن الم ــث ع 1. ٔابح
فــي منزلــك. اســتخدم كشــاًفا ذو ضــوء ســاطع للبحــث عــن بــق 
الفــراش، ٔاو مخلفاتهــا الداكنــة اللــون علــى ٔاثــاث غرفــة النــوم. 
ٔاو اســتخدم مجفــف شــعر ســاخن، ٔاو ســكينة رفيعــة، ٔاو بطاقــة 
متــروكارد قديمــة، ٔاو ٔاوراق اللعــب، لدفعهــم خــارج ٔامــآان االختباء 

والشــقوق. ابحــث فــي األماكــن التاليــة:
- خلف رٔاس السرير. 

- عند غرز مفرشك، وبين ٔاماكن خياطته، وداخل صندوق
   النوابض الموجود تحت المفرش. 

- على طول الشقوق الموجودة بإطارات حوائط غرفة النوم. 
- في قطع األثاث بجانب السرير وحولها.

- األشياء األخرى بغرفة النوم، بما في ذلك النوافذ،
   وإطارات األبواب، والصور، والزخارف البارزة، وقطع األثاث  

   القريبة من غرفة النوم، وورق الحائط المخلوع، والشقوق   
   الموجودة في الدهانات، والقواطع، ؤاكوام األشياء غير 

   المنظمة.

2. نظــف األماكــن التــي عــادة مــا تختبــئ بهــا حشــرات بــق 
الفــراش.


