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 ها بجنگيمبا ساس
 نکاتی مفيد برای پيشگيری و کنترل هجوم ساس

 
ای، چه شيک و چه ساده، تميز يا غيرتميز، هر نوع خانه

ها باشد. اگر متوجه شديد که تواند بهشتی برای ساسمی
اند، اصالً نگران کشی کردهبه منزل شما اسباب هاساس

ها را نشويد. نکتهٴ مهم اين است که سريعاً اقدام کنيد تا آن
 از بين ببريد.

 ساس چيست؟
رنگ يک ای است به اندازه و ساس بالغ حشره

 هستهٴ سيب.
گزد تا از خون ها انسان را میاين حشره شب
 او تغذيه کند.

 جای نيش ساس همانند جای نيش پشه است.
ساس از روشنايی گريزان است و معموالً در 
اتاق خواب، نزديک به تختخواب و در حاشيهٴ 

 شود.ها پنهان میدرز تشک
پرد. کند و روی انسان نمیساس پرواز نمی

 آن از طريق راه رفتن است. حرکت

 خطراتی که ساس همراه خود برای سالمتی دارد چيست؟

 ساس عامل انتقال بيماری نيست.
ها ممکن است احساس خارش جای نيش آن
 داشته باشد.

در اثر خاراندن محل گزش ممکن است دچار 
 های پوستی بشويد.برخی عفونت

مانند اختالل  ساس ممکن است مشکالتی جدی
خواب، اضطراب، و طرد اجتماعی به وجود 

 بياورد.
 ساس را چطور تشخيص بدهيم

 بينيد، به دنبال ردپاهای زير باشيد:اگر خود ساس را نمی

 جای نيش حشره شبيه به نيش پشه
 خارش پوست

 هاهای سياه روی درزهای تشکلکه
ها و های کوچک خون روی درزهای تشکلکه

 هاملحفه
 شوندها چطور پخش میساس

 با جا به جا شدن بين واحدهای يک آپارتمان
با آورده شدن به داخل خانه از طريق اشياء 

 گوناگون:
 کيف دستی، کيف جيبی، لباس، و غيره. -
دوزی شده مثل مبلمان، به ويژه تشک و مبلمان تشک -

 مبل و کاناپه.
 ها پيشگيری کنيمچطور از هجوم ساس

 ها بجنگيمبا ساس
 نکاتی مفيد برای پيشگيری و کنترل هجوم ساس

 
ای، چه شيک و چه ساده، تميز يا غيرتميز، هر نوع خانه

ها باشد. اگر متوجه شديد که تواند بهشتی برای ساسمی
اند، اصالً نگران کشی کردهبه منزل شما اسباب هاساس

ها را نشويد. نکتهٴ مهم اين است که سريعاً اقدام کنيد تا آن
 از بين ببريد.

 ساس چيست؟
رنگ يک ای است به اندازه و ساس بالغ حشره

 هستهٴ سيب.
گزد تا از خون ها انسان را میاين حشره شب
 او تغذيه کند.

 جای نيش ساس همانند جای نيش پشه است.
ساس از روشنايی گريزان است و معموالً در 
اتاق خواب، نزديک به تختخواب و در حاشيهٴ 

 شود.ها پنهان میدرز تشک
پرد. کند و روی انسان نمیساس پرواز نمی

 آن از طريق راه رفتن است. حرکت

 خطراتی که ساس همراه خود برای سالمتی دارد چيست؟

 ساس عامل انتقال بيماری نيست.
ها ممکن است احساس خارش جای نيش آن
 داشته باشد.

در اثر خاراندن محل گزش ممکن است دچار 
 های پوستی بشويد.برخی عفونت

مانند اختالل  ساس ممکن است مشکالتی جدی
خواب، اضطراب، و طرد اجتماعی به وجود 

 بياورد.
 ساس را چطور تشخيص بدهيم

 بينيد، به دنبال ردپاهای زير باشيد:اگر خود ساس را نمی

 جای نيش حشره شبيه به نيش پشه
 خارش پوست

 هاهای سياه روی درزهای تشکلکه
ها و های کوچک خون روی درزهای تشکلکه

 هاملحفه
 شوندها چطور پخش میساس

 با جا به جا شدن بين واحدهای يک آپارتمان
با آورده شدن به داخل خانه از طريق اشياء 

 گوناگون:
 کيف دستی، کيف جيبی، لباس، و غيره. -
دوزی شده مثل مبلمان، به ويژه تشک و مبلمان تشک -

 مبل و کاناپه.
 ها پيشگيری کنيمچطور از هجوم ساس
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 هستهٴ سيب.
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 او تغذيه کند.

 جای نيش ساس همانند جای نيش پشه است.
ساس از روشنايی گريزان است و معموالً در 
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 شود.ها پنهان میدرز تشک
پرد. کند و روی انسان نمیساس پرواز نمی

 آن از طريق راه رفتن است. حرکت

 خطراتی که ساس همراه خود برای سالمتی دارد چيست؟

 ساس عامل انتقال بيماری نيست.
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 های پوستی بشويد.برخی عفونت

مانند اختالل  ساس ممکن است مشکالتی جدی
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هيچگاه تشک يا مبلمانی را که بيرون از خانه پيدا 
کنيد به داخل نياوريد. وسايلی مانند کاناپه، مبل، کاناپه می

يا تشک ژاپنی اگرچه ممکن است در ظاهر سالم  تختی،
به نظر برسند، اما ممکن است همراه خود ساس داشته 

 باشند.
 آوريد:اگر لباس دست دوم به خانه می

ها را وارد خانه کنيد در که آنقبل از آن
ای پالستيکی قرارشان داده و سر کيسه کيسه

 را محکم گره بزنيد.
يه کن تخلمحتويات کيسه را مستقيم داخل خشک

پس از تنظيم آن روی باالترين درجه،  کنيد و
دقيقه کار کند تا تمام  30بگذاريد به مدت 

 هايشان از بين بروند.ها و تخمساس
 های بيرون خانه بيندازيد.کيسه را در آشغال

 
 خريد:اگر مبلمان دسته دوم می

قبل از وارد کردن آن به خانه، آن را به دقت 
 بررسی و تميز کنيد.

دوزی شدهٴ دست دوم ان تشکاز تشک يا مبلم
 پرهيز کنيد.
ها يا مبلمان های هجوم آورده به تشکچطور از شر ساس

 خالص شويم
ها اگر مامور دفع حشرات از شما خواست تا از آن

 استفاده نکنيد، پارچه را پاره کرده و از بين ببريد.
هٴ قبل از خارج کرده تشک از منزلتان، آن را در کيس

تيکی های پالسبندی کنيد (کيسهپالستيکی بزرگی بسته
موجود » های خدمات مونترالاداره«بزرگ رايگان در 

 است).
 

 نابود کردن
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هيچگاه تشک يا مبلمانی را که بيرون از خانه پيدا 
کنيد به داخل نياوريد. وسايلی مانند کاناپه، مبل، کاناپه می

يا تشک ژاپنی اگرچه ممکن است در ظاهر سالم  تختی،
به نظر برسند، اما ممکن است همراه خود ساس داشته 

 باشند.
 آوريد:اگر لباس دست دوم به خانه می

ها را وارد خانه کنيد در که آنقبل از آن
ای پالستيکی قرارشان داده و سر کيسه کيسه

 را محکم گره بزنيد.
يه کن تخلمحتويات کيسه را مستقيم داخل خشک

پس از تنظيم آن روی باالترين درجه،  کنيد و
دقيقه کار کند تا تمام  30بگذاريد به مدت 

 هايشان از بين بروند.ها و تخمساس
 های بيرون خانه بيندازيد.کيسه را در آشغال

 
 خريد:اگر مبلمان دسته دوم می

قبل از وارد کردن آن به خانه، آن را به دقت 
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 پرهيز کنيد.
ها يا مبلمان های هجوم آورده به تشکچطور از شر ساس

 خالص شويم
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تيکی های پالسبندی کنيد (کيسهپالستيکی بزرگی بسته
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تر ها را از بين ببرد تا کار مامور راحتآشغال

 انجام شود.
هايی سرتاسر خانه را جاروبرقی بکشد، محل

ها، روی مانند زير مبلمان، داخل گنجه
وارپوش و از اين دست فراموش های ديتخته

ای نشود. محتويات جارو را داخل کيسه
پالستيکی بريزد، آن را محکم بسته و داخل 

 های بيرون از خانه بيندازد.آشغال
ها و مبلمان قبل از بيرون انداختن تشک

دوزی شده، مطلب را با مامور در ميان تشک
ها را توان آنبگذارد. اگر مشکلی نباشد، می

 ت کرد.نظاف
تا قبل از تکميل نابودی کامل، مبلمان جديدی 

 به خانه نياورد.
ها، همکاری بين برای اطمينان از نابودی کامل ساس

 مور دفع حشرات کليدی است.مستاجر، صاحب خانه و ما

 وظايف مستاجر
 :مستاجر بايد

بالفاصله بعد از مشاهدهٴ ساس، با صاحب خانه 
 مدير ساختمان تماس بگيرد.يا 

اگر صاحب خانه اقدامی نکرد، از طريق 
سازمان «با يکی از نمايندگان  311شمارهٴ 

 بخش خود تماس بگيريد.» مجوزها و بازسی
اجازهٴ ورود مامور دفع حشرات را به تمام 

 های خانهٴ خود بدهيد.اتاق
 خانه را تميز و خالی از آشغال نگه داريد.

 دفع حشرات را انجام دهيد. های مامورتوصيه
توجه: سعی نکنيد مشکل را خودتان حل کنيد. از 

ها و ساير محصوالت موجود در بازار استفاده کشحشره
ها ممکن است به سالمت شما آسيب رسانده و نکنيد؛ آن

 های نابودی مقاوم کنند.ها را در برابر روشساس
 وظايف صاحب خانه

شود، وجود ساس خبر داده میوقتی به صاحب خانه از 
 او بايد:

 برای رفع مشکل اقدام کند.
يک مامور دفع حشرات استخدام کند تا تمام 

 های موجود در ساختمان را از بين ببرد.ساس
کاری کند تا مامور تمام فضاهای موجود، تمام 

واحدهای مجاور واحدی که ساس در آن پيدا 
شده است، و در صورت درخواست مامور، 

هر آپارتمان ديگری را بازديد کند تا مشکل را 
 کن کند.در سراسر ساختمان ريشه

 وظايف مامور دفع حشرات
 مامور دفع حشرات بايد:

ها را در تمام تمام تالش خود را بکند تا ساس
های آپارتمان، و تمام واحدهای مجاور، و اتاق
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 های بيرون از خانه بيندازد.آشغال

ها و مبلمان قبل از بيرون انداختن تشک
دوزی شده، مطلب را با مامور در ميان تشک

ها را توان آنبگذارد. اگر مشکلی نباشد، می
 ت کرد.نظاف

تا قبل از تکميل نابودی کامل، مبلمان جديدی 
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وزارت توسعهٴ پايدار، محيط «مجوزی از 
داشته باشد از متخصصان » هازيست و پارک
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Ville de Montréal (ville.montreal.qc.ca),  
Direction de santé publique de l’Agence de 

la santé et des services sociaux de Montréal 
(santemontreal.qc.ca) et Office municipal 
d’habitation de Montréal (omhm.qc.ca).


