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 لنكافح بق الفراش
 نصائح مفيدة للوقاية من تفشي بق الفراش ومكافحتها

كافة أنواع المساكن، الفاخرة أو المتواضعة على حد سواء، النظيفة 
ر ال يجب الشعوأو غير النظيفة، يمكن أن تكون مالذا لبق الفراش. 

باإلحراج إذا ما تسللت هذه الحشرات لتقيم في مسكنك. األمر األهم 
 هو التصرف بسرعة كي تتمكن من القضاء عليها.

 ما هي بقة الفراش؟

 

حشرات بق الفراش البالغة هي حشرات بحجم ولون 
 ح.بذرة التفا

 تعض البشر ليال لتتغذى على دمائهم.
 قرصات بق الفراش تشبه لسعة البعوض.

تتفادى الضوء وتختبىء عادة في غرف النوم، قرب 
 السرير وعلى طول حبكات فرشة السرير.

بق الفراش ال يطير وال يقفز على البشر. إنها حشرات 
 تتنقل سيرا.

 ما هي المخاطر الصحية المرتبطة ببق الفراش؟

 ينقل عدوى أمراض.بق الفراش ال 
 لسعتها يمكن أن تسبب حكة.

 يمكن حدوث التهابات جلدية نتيجة حك مكان اللسع.
يمكن أن يسبب بق الفراش عدة مشاكل، مثل النوم 

 المتقطع، القلق، والعزلة اإلجتماعية.

 كيفية رصدها
 إن لم تتمكن من رؤية بق الفراش، ابحث عن اآلثار التالية:

 لسعات حشرات مشابهة للسعات البعوض؟
 حكة جلدية

 بقع سوداء على حرف فرشة السرير.
 صغيرة على الشراشف وحرف فرشة السرير. بقع دم

 كيف تنتشر

 
 

 عبر التنقل بي الشقق في المبنى.
 عبر نقلها داخل أغراض كثيرة:

 حقائب سفر، حقائب يد، مالبس، إلخ.-
األثاث، وخاصة فرشات السرير واألثاث المنجد مثل -

 األرائك والمقاعد ذات المسندين.

 كيفية الوقاية من انتشار بق الفراش

 لنكافح بق الفراش
 نصائح مفيدة للوقاية من تفشي بق الفراش ومكافحتها
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 نصائح مفيدة للوقاية من تفشي بق الفراش ومكافحتها

كافة أنواع المساكن، الفاخرة أو المتواضعة على حد سواء، النظيفة 
ر ال يجب الشعوأو غير النظيفة، يمكن أن تكون مالذا لبق الفراش. 

باإلحراج إذا ما تسللت هذه الحشرات لتقيم في مسكنك. األمر األهم 
 هو التصرف بسرعة كي تتمكن من القضاء عليها.

 ما هي بقة الفراش؟

 

حشرات بق الفراش البالغة هي حشرات بحجم ولون 
 ح.بذرة التفا

 تعض البشر ليال لتتغذى على دمائهم.
 قرصات بق الفراش تشبه لسعة البعوض.

تتفادى الضوء وتختبىء عادة في غرف النوم، قرب 
 السرير وعلى طول حبكات فرشة السرير.

بق الفراش ال يطير وال يقفز على البشر. إنها حشرات 
 تتنقل سيرا.
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اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.



ARABE
اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 

ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ
يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 

 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.

اإلمتناع تماما عن إحضار فرشات السرير أو األثاث المرمي في 
ك، مقاعد المسندين، األرائك التي العراء إلى المنزل، مثل األرائ

يمكن فتحها، أو الفوتونات، حتى وإن كانت تبدو بحالة جيدة، ألنها 
 يمكن أن تكون مسكنا لبق الفراش.

 إذا أحضرت ألبسة مستعملة إلى المنزل:
ضعها في كيس بالستيكي وأحكم إغالقه قبل إحضارها 

 إلى المنزل.
افرغ كافة محتويات الكيس مباشرة في جهاز تجفيف 

دقيقة  30المالبس وقم بتشغيله على أقصى قدرة لمدة 
 تقتل بق الفراش وبيوضه.على األقل كي 

تخلص من كيس البالستيك عبر رميه في القمامة 
 خارجا.

 إذا اشتريت أثاثا مستعمال:
 قم بفحصه وتنظيفه بدقة قبل إحضاره إلى المنزل.

تجنب شراء فرشات السرير المستعملة واألثاث المنجد 
 المستعمل.

 ية التخلص من فرشات السرير الملوثة واألثاث المنجد الملوثكيف

في حال طلب منك المسؤول عن مكافحة الحشرات جعلها غير 
 قابلة لالستخدام، قم بتمزيق القماش أو قم بإتالفها. 

غلف فرشة السرير بأكياس البالستيك قبل إخراجها من مسكنك 
 Accès(تتوفر أكياس بالستيك كبيرة ومجانية لدى مكاتب 

Montreal.( 
 

 المكافحة
شاغل المسكن مسؤول عن إبالغ المالك بدون أي تأخير عند 

 العثور على بق الفراش في المسكن.

 تحضير المسكن لعملية المكافحة

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يجب على شاغل المسكن 
التعاون مع المالك وااللتزام التام بإرشادات مسؤول مكافحة 

 الحشرات، مثل:

إفراغ الخزن وصناديق األدراج. وضع كافة األقمشة 
والبطانات (شراشف، أغطية فرشة السرير، البطانيات، 

مفارش السرير) والستائر في آلة التجفيف وتشغيلها 
دقيقة على األقل للقضاء على  30بأقصى استطاعة لمدة 

 أي حشرة بق فراش وبيوضها.
ياس حفظ كافة األقمشة والبطانات والستائر في أك

بالستيكية محكمة اإلغالق إلى حين اتمام عملية 
 المكافحة.

توضيب المكان لتسهيل مهمة مسؤول مكافحة الحشرات.
استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف كافة أنحاء المنزل 

بما في ذلك أسفل قطع األثاث، داخل الخزن، ألواح 
األرضيات، إلخ. إفراغ محتويات المكنسة في كيس 

 وإغالقه بإحكام ورميه في القمامة خارجا. بالستيكي،
استشر مسؤول مكافحة الحشرات قبل التخلص من 

فرشات السرير واألثاث المنجد. إن كانت بحالة جيدة، 
 يمكن معالجتها.

ال تحضر أثاثا جديدا إلى المنزل قبل إنتهاء عملية 
 المكافحة بشكل تام.

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يعتبر التعاون بين شاغل 
 مفتاح النجاح. حشراتالمسكن والمالك ومسؤول مكافحة ال

 واجبات شاغل المسكن
 أن: يجب على شاغل المسكن

فور االتصال بالمالك أو مدير المبنى بدون تأخير 
 مالحظة وجود بق الفراش.

قسم الرخص والكشف التابع للبلدة عن االتصال بممثل 
 ، في حال عدم قيام المالك باإلجراءات.311على الرقم 

السماح لمسؤول مكافحة الحشرات بالوصول إلى كافة 
 غرف المسكن.

 الحفاظ على نظافة وترتيب المسكن.
 تطبيق توصيات المسؤول عن مكافحة الحشرات.

تنبيه: ال تحاول التخلص من المشكلة بنفسك. ال تستعمل مبيدات أو 
منتجات أخرى تباع بدون وصفة: ألنها يمكن أن تضر بصحتك 

 وتصّعب عملية القضاء على بق الفراش.

 واجبات المالك:
 عند إعالمه بوجود بق الفراش، يجب على المالك:

 إتخاذ إجراءات لحل المشكلة.
استئجار خدمات مكافحة الحشرات الستئصال مشكلة بق 

 ش بشكل جذري في كامل المبنى.الفرا

المشتركة، كافة الشقق السكنية المجاورة للشقة التي تم 
العثور فيها على بق الفراش، وفي حال رأى مسؤول 

استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف كافة أنحاء المنزل 
بما في ذلك أسفل قطع األثاث، داخل الخزن، ألواح 
األرضيات، إلخ. إفراغ محتويات المكنسة في كيس 

 وإغالقه بإحكام ورميه في القمامة خارجا. بالستيكي،
استشر مسؤول مكافحة الحشرات قبل التخلص من 

فرشات السرير واألثاث المنجد. إن كانت بحالة جيدة، 
 يمكن معالجتها.

ال تحضر أثاثا جديدا إلى المنزل قبل إنتهاء عملية 
 المكافحة بشكل تام.

لضمان القضاء بنجاح على بق الفراش يعتبر التعاون بين شاغل 
 مفتاح النجاح. حشراتالمسكن والمالك ومسؤول مكافحة ال

 واجبات شاغل المسكن
 أن: يجب على شاغل المسكن

فور االتصال بالمالك أو مدير المبنى بدون تأخير 
 مالحظة وجود بق الفراش.

قسم الرخص والكشف التابع للبلدة عن االتصال بممثل 
 ، في حال عدم قيام المالك باإلجراءات.311على الرقم 
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