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ΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ
Χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη και
τον έλεγχο των προσβολών από κοριούς
Οποιοδήποτε σπίτι, είτε πολυτελές είτε
χαμηλότερων αξιώσεων, καθαρό ή ακάθαρτο,
μπορεί να αποδειχθεί παράδεισος για τους
κοριούς. Δεν χρειάζεται να ντρέπεστε εάν
αυτά τα ζωύφια καταλήξουν να μετακομίσουν
στο σπίτι σας. Το σημαντικό είναι να δράσετε
γρήγορα ώστε να τα εξαλείψετε.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΡΙΟΣ;
• Οι ενήλικες κοριοί είναι έντομα με μέγεθος
και χρώμα ενός κουκουτσιού από μήλο.
• Τσιμπάνε τους ανθρώπους το βράδυ για να
τραφούν με το αίμα τους.
• Τα τσιμπήματα των κοριών μοιάζουν με
τσιμπήματα κουνουπιών.
• Αποφεύγουν το φως και συνήθως κρύβονται
στα υπνοδωμάτια, κοντά στο κρεβάτι και
κατά μήκος των ραφών του στρώματος.
• Οι κοριοί δεν πετούν ούτε πηδούν πάνω
στους ανθρώπους. Μετακινούνται
περπατώντας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ;
• Οι κοριοί δεν μεταδίδουν ασθένειες.
• Τα τσιμπήματά τους προκαλούν φαγούρα.
• Αν ξύνετε τα τσιμπήματα, μπορεί να
προκληθούν δερματικές μολύνσεις.
• Οι κοριοί μπορούν να προκαλέσουν πολλά
προβλήματα, όπως διαταραχές του ύπνου,
άγχος και κοινωνική απομόνωση.
ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ;
Αν δεν βλέπετε κοριούς, ψάξτε για τα
παρακάτω σημάδια:
• Τσιμπήματα από έντομα παρόμοια με τα
τσιμπήματα των κουνουπιών
• Φαγούρα στο δέρμα
• Μαύρες κουκίδες στις ραφές των στρωμάτων
• Μικροί λεκέδες από αίμα στα σεντόνια και τις
ραφές των στρωμάτων
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ;
• Μετακινούνται από το ένα διαμέρισμα στο
άλλο μέσα σε ένα κτίριο
• Μέσω της μεταφοράς τους πάνω σε διάφορα
αντικείμενα:
- Βαλίτσες, τσάντες, ρουχισμό, κ.λπ.
- Έπιπλα, ιδίως στρώματα και ταπετσαρισμένα
έπιπλα, όπως πολυθρόνες και καναπέδες
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΑΠΟ
ΚΟΡΙΟΥΣ;
Μην φέρνετε ποτέ στο σπίτι στρώματα ή
έπιπλα που βρίσκεται στην ύπαιθρο, όπως
καναπέδες, πολυθρόνες, καναπέδες-κρεβάτια
ή φουτόν, ακόμα και αν φαίνεται αν είναι
σε καλή κατάσταση, διότι ενδέχεται να
φιλοξενούν κοριούς.
Αν φέρετε στο σπίτι ρούχα από δεύτερο χέρι:
• Τοποθετήστε τα σε πλαστική τσάντα και
κλείστε την τσάντα σφικτά πριν την βάλετε
στο σπίτι σας.
• Αδειάστε τα περιεχόμενα της τσάντας
απευθείας στο στεγνωτήριο των ρούχων
και τρέξτε ένα πρόγραμμα στην υψηλότερη
ρύθμιση για τουλάχιστον 30 λεπτά για να
σκοτωθούν και οι κοριοί και τα αυγά τους.
• Πετάξτε την άδεια τσάντα στα σκουπίδια έξω
από το σπίτι.
Αν αγοράσετε χρησιμοποιημένα έπιπλα:
•	Επιθεωρήστε τα προσεκτικά και καθαρίστε
τα πριν τα φέρετε στο εσωτερικό του κτιρίου
σας.
• Αποφύγετε στρώματα ή ταπετσαρισμένα
έπιπλα από δεύτερο χέρι.

ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΤΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ Ή
ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ
Αν ο ειδικός απεντομώσεων σας ζητήσει να
τα θέσετε εκτός χρήσης, σκίστε το ύφασμα
ή καταστρέψτε τα. Κλείστε τα στρώματα
σε μεγάλους πλαστικούς σάκους πριν τα
βγάλετε από την κατοικία σας (μεγάλοι σάκοι
διατίθενται δωρεάν στα γραφεία Accès
Montreal).
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ
Οι ενοικιαστές είναι υπεύθυνοι να
ειδοποιήσουν τον ιδιοκτήτη τους χωρίς
καθυστέρηση όταν ανακαλύψουν κοριούς
στο σπίτι τους.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ
Για να διασφαλίσουν την επιτυχία της
απεντόμωσης, οι ενοικιαστές πρέπει να
συνεργαστούν με τον ιδιοκτήτη και να
ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του ειδικού
απεντομώσεων, όπως:
• Αδειάστε ντουλάπες και συρταριέρες. Βάλτε
όλα τα ρούχα, κλινοσκεπάσματα (σεντόνια,
καλύμματα στρωμάτων, κουβέρτες,
κουβερλί) και κουρτίνες στο στεγνωτήριο
των ρούχων και τρέξτε ένα πρόγραμμα στην
υψηλότερη ρύθμιση για τουλάχιστον 30
λεπτά για να σκοτωθούν και τυχόν κοριοί και
τα αυγά τους.
• Αποθηκεύστε όλα τα ρούχα,
κλινοσκεπάσματα και κουρτίνες σε σφικτά
κλεισμένες πλαστικές τσάντες μέχρι να
ολοκληρωθεί η απεντόμωση.
• Απομακρύνετε τα άχρηστα αντικείμενα για
να διευκολύνετε τη δουλειά του ειδικού
απεντομώσεων.
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• Σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα όλο το
σπίτι, όπως κάτω από τα έπιπλα, μέσα στις
ντουλάπες, στα σοβατεπί, κ.λπ. Αδειάστε τα
περιεχόμενα της σακούλας της ηλεκτρικής
σκούπας σε μια πλαστική τσάντα, κλείστε
σφικτά την τσάντα και πετάξτε την στα
σκουπίδια έξω από το σπίτι.
• Ρωτήστε τον εδικό απεντομώσεων πριν
πετάξετε στρώματα και ταπετσαρισμένα
έπιπλα. Αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση,
μπορούν να υποστούν επεξεργασία.
• Μην φέρετε καινούρια έπιπλα στο σπίτι μέχρι
να ολοκληρωθεί εντελώς η απεντόμωση.
Για να διασφαλιστεί η επιτυχής εξολόθρευση
των κοριών, η συνεργασία μεταξύ ενοικιαστή
και ιδιοκτήτη είναι καίριας σημασίας.
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
Ο ενοικιαστής πρέπει:
• Να καλέσει τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή
του κτιρίου χωρίς καθυστέρηση αμέσως μόλις
εντοπίσει κοριούς.
• Να επικοινωνήσει με έναν εκπρόσωπο της
Διεύθυνσης αδειών και επιθεωρήσεων
(Division des permis et des inspections) του
δήμου καλώντας το 311, αν ο ιδιοκτήτης δεν
αναλάβει δράση.
• Να παράσχει στον ειδικό απεντομώσεων
πρόσβαση σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού.
• Να διατηρεί το σπίτι καθαρό και χωρίς
σκουπίδια.
• Να τηρεί τις συστάσεις του ειδικού
απεντομώσεων.
Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να λύσετε το
πρόβλημα μόνοι σας. Μην χρησιμοποιείτε
εντομοκτόνα ή άλλα προϊόντα που
κυκλοφορούν στο εμπόριο: ενδέχεται να
επιφέρουν βλάβη στην υγεία σας και να
κάνουν δυσκολότερη την εξολόθρευση των
κοριών.

ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Όταν ειδοποιηθεί σχετικά με κοριούς, ο
ιδιοκτήτης πρέπει:
• Να αναλάβει δράση ώστε να διορθώσει το
πρόβλημα.
• Να προσλάβει έναν ειδικό απεντομώσεων
ώστε να εξαλειφθούν εντελώς όλοι οι κοριοί
στο κτίριο.
• Να διευκολύνει τον ειδικό απεντομώσεων
να επισκεφθεί όλους τους κοινόχρηστους
χώρους, όλα τα διαμερίσματα που
γειτνιάζουν με το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν
κοριοί και, αν ο ειδικός απεντομώσεων το
θεωρεί απαραίτητο, οποιοδήποτε άλλο
διαμέρισμα ώστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα
σε ολόκληρο το κτίριο.
ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ
Ο ειδικός απεντομώσεων πρέπει:
• Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια να
εντοπίσει κοριούς σε κάθε δωμάτιο του
διαμερίσματος και σε όλα τα παρακείμενα
διαμερίσματα και, αν το θεωρεί απαραίτητο,
σε οποιοδήποτε άλλο διαμέρισμα.
• Να διασφαλίσει ότι εξαλείφονται κοριοί σε
όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Αυτό
απαιτεί από τον ειδικό απεντομώσεων να
επιστρέψει τουλάχιστον μία φορά μετά την
αρχική απεντόμωση ώστε να ελέγξει αν έχουν
εξαλειφθεί όλοι οι κοριοί.
• Να αποφύγει τη μη αναγκαία χρήση
εντομοκτόνων. Η επεξεργασία στρωμάτων
και ταπετσαρισμένων επίπλων μπορεί να
γίνει συνήθως με καυτό ατμό.
• Να διαθέτει άδεια από το Υπουργείο
βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος και
καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών
(Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques) και να
χρησιμοποιεί πιστοποιημένους τεχνικούς.
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ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
lespunaisesdelit.info
avoidbedbugs.info
ή καλέστε το 311
Συντάχθηκε από την Πόλη του Μόντρεαλ (ville.
montreal.qc.ca), τη Διεύθυνση δημόσιας υγείας
(Direction de santé publique) του Οργανισμού
υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών του
Μόντρεαλ (Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal) (santemontreal.qc.ca) και
το Δημοτικό οικιστικό γραφείο του Μόντρεαλ
(Office municipal d’habitation de Montréal)
(omhm.qc.ca).

