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ZWALCZAJMY  
PLUSKWY
Jak zapobiec zapluskwieniu i zatrzyma  
rozprzestrzenianie si pluskiew.

Pluskwy mog pojawi si w kadym domu – 
luksusowym i skromnym, czystym albo brudnym. 
Obecno pluskiew w domu nie jest powodem do 
wstydu. Najwaniejsze to działa szybko, aby je 
wytpi.

CO TO JEST PLUSKWA?

•	Dorosłe	osobniki	s	owadami	wielkoci	i	koloru	
pestki jabłka. 

•	Nocami	owady	te	ksaj	ludzi	i	ywi	si	ich	krwi.
•	Ukłucia	pluskwy	przypominaj	ukłucie	komara.
•	Pluskwy	unikaj	wiatła	i	zwykle	chowaj	si	w	

sypialni	w	pobliu	łóka	oraz	w	okolicach	szwów	
materaca.

•	Pluskwy	nie	lataj	i	nie	skacz.	Poruszaj	si	wyłcznie	
na	odnóach.

CZYM GROZI UKŁUCIE PLUSKWY?

•	Pluskwy	nie	przenosz	adnych	chorób.
•	Ich	ukłucia	mog	wywoływa	swdzenie.
•	Drapanie	miejsca	ukłucia	moe	prowadzi	do	

zakaenia.
•	Obecno	pluskiew	moe	przyczynia	si	do	

rozmaitych	problemów,	takich	jak	zaburzenia	
snu, stany lkowe i wykluczenie społeczne.

JAK WYKRYWA OBECNO PLUSKIEW?

Jeli nie widzisz pluskiew, zwró uwag na te 
wskazówki:

•	lady	przypominajce	ukłucie	komara	
•	Swdzenie	
•	Czarne	punkciki	na	szwach	materaca	
•	Drobne	plamki	krwi	na	pocieli	i	szwach	materaca



JAK ROZPRZESTRZENIAJ SI PLUSKWY?

•	Przemieszczajc	si	midzy	mieszkaniami	budynku.
•	Przenoszone	w	rozmaitych	przedmiotach:

- Walizki, torebki, odzie itp.
- Meble, w szczególnoci materace, meble 

tapicerowane, takie jak fotele i sofy.

JAK ZAPOBIEC ZAPLUSKWIENIU 
MIESZKANIA?

Nigdy	nie	przyno	do	domu	znalezionych	na	ulicy	
materacy	lub	mebli,	takich	jak	sofy,	fotele,	kanapy	
czy futony, nawet jeli wydaj si by w dobrym stanie. 
Mog by siedliskiem pluskiew.

Jeli przynosisz do domu odzie uywan:

•	Włó	odzie	do	plastikowego	worka	i	szczelnie	
zamknij, zanim wniesiesz j do domu.

•	Oprónij	worek	bezporednio	do	suszarki,	po	czym	
uruchom	suszark	na	najwyszym	ustawieniu	na	co	
najmniej 30 minut, aby zabi wszystkie pluskwy 
oraz jaja pluskiew.

•	Wyrzu	worek	do	pojemnika	na	mieci	na	zewntrz	
mieszkania.

Jeli kupujesz uywane meble:

•	Uwanie	je	obejrzyj	i	wyczy	przed	wniesieniem	do	
mieszkania.

•	Unikaj	przynoszenia	do	domu	uywanych	
materacy	lub	mebli	tapicerowanych.

JAK POZBY SI ZAPLUSKWIONEGO 
MATERACA LUB MEBLA

Jeli	poprosi	Ci	o	to	dezynsektor,	potnij	tapicerk	
mebla lub zniszcz go, aby inne osoby nie mogły 
z niego korzysta. Przed wyniesieniem z domu 
zabezpiecz materac duymi plastikowymi workami 
(bezpłatne	worki	s	dostpne	w	biurach	Accès	
Montreal).

DEZYNSEKCJA

Najemcy s zobowizani do niezwłocznego 
zawiadamiania wynajmujcego o znalezieniu w 
mieszkaniu pluskiew.

PRZYGOTOWYWANIE DOMU DO 
ODPLUSKWIANIA

Skuteczne	odpluskwianie	wymaga	współpracy	
midzy najemc i wynajmujcym oraz dokładnego 
przestrzegania	zalece	dezynsektora,	takich	jak:

•	Oprónienie	szaf	i	komód.	Włoenie	wszystkich	
ubra,	pocieli	(przecieradeł,	ochraniaczy	na	
materace, poszew, koców i kap) i zasłon do 
suszarki,	a	nastpnie	uruchomienie	suszarki	na	
najwyszym ustawieniu na co najmniej 30 minut, 
aby zabi wszystkie pluskwy oraz jaja pluskiew. 

•	Schowanie	wszystkich	ubra,	pocieli	i	zasłon	w	
szczelnie	zamknitych	plastikowych	workach	na	
czas odpluskwiania.

•	Usunicie	przedmiotów	przeszkadzajcych	
dezynsektorowi w pracy.

•	Odkurzenie	całego	domu,	w	tym	powierzchni	pod	
meblami,	wntrz	szaf,	listew	przypodłogowych	
itp. Oprónienie odkurzacza do plastikowego 
worka, szczelne zamknicie worka i wrzucenie do 
pojemnika na mieci na zewntrz mieszkania

•	Poradzenie	si	dezynsektora	przed	wyrzuceniem	
materaca lub mebla tapicerowanego. Meble w 
dobrym stanie mona odpluskwia.

•	Nie	przynoszenie	do	domu	nowych	mebli	przed	
zakoczeniem odpluskwiania. 

Skuteczne	odpluskwianie	wymaga	współpracy	
midzy najemc, wynajmujcym i dezynsektorem.

OBOWIZKI NAJEMCY

Najemca musi:

•	Niezwłocznie	powiadomi	wynajmujcego	lub	
zarzdc budynku o zauwaeniu pluskiew.
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•	Skontaktowa	si	z	okrgowym	przedstawicielem	
„Division	des	permis	et	des	inspections”	pod	
numerem 311, jeli wynajmujcy nie podejmie 
niezbdnych	działa.

•	Udostpni	dezynsektorowi	wszystkie	
pomieszczenia w mieszkaniu.

•	Utrzymywa	mieszkanie	w	czystoci	i	porzdku.
•	Stosowa	si	do	zalece	dezynsektora.

Wane: nie próbuj na własn rk rozwizywa problemu. 
Nie	uywaj	rodków	owadobójczych	ani	innych	
ogólnodostpnych	produktów	–	mog	by	szkodliwe	
dla zdrowia i utrudnia skuteczne odpluskwianie.

OBOWIZKI WYNAJMUJCEGO

Po otrzymaniu informacji o znalezieniu pluskiew 
wynajmujcy musi:

•	Podj	działania	zmierzajce	do	rozwizania	
problemu.

•	Zatrudni	dezynsektora	w	celu	dokładnego	
odpluskwienia całego budynku.

•	Umoliwi	dezynsektorowi	dostp	do	wszystkich	
powierzchni	wspólnych	budynku,	mieszka	
ssiadujcych	z	tym,	w	którym	znaleziono	pluskwy,	
oraz, jeli dezynsektor uzna to za konieczne, 
innych	mieszka	na	potrzeby	odpluskwiania	
całego budynku.

OBOWIZKI DEZYNSEKTORA

Dezynsektor	musi:

•	Dołoy	wszelkich	stara,	aby	znaleź	wszystkie	
pluskwy	gniedce	si	w	pomieszczeniach	
mieszkania	i	wszystkich	mieszkaniach	
ssiadujcych,	a,	w	razie	stwierdzenia	takiej	
koniecznoci,	take	wszystkich	innych	
mieszkaniach.

•	Dopilnowa	zwalczenia	pluskiew	we	wszystkich	
stadiach	rozwoju.	W	tym	celu	dezynsektor	musi	
wróci do budynku co najmniej raz po wstpnym 
odpluskwianiu, aby sprawdzi, czy wszystkie 
pluskwy zostały wytpione.

•	Unika	stosowania	rodków	owadobójczych	bez	
powodu. Materace i meble tapicerowane mona w 
wikszoci przypadków odpluskwia gorc par.

•	Posiada	zezwolenie	wydane	przez	„Ministère	du	
Dévelop-pement	durable,	de	l’Environnement	et	
de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques”	i	
zatrudnia	certyfikowanych	techników	dezynsekcji.	

ABY DOWIEDZIE SI WICEJ, ODWIEDŹ: 

lespunaisesdelit.info 
avoidbedbugs.info

lub zadzwo pod numer 311

Organizatorzy:	Ville	de	Montréal	(ville.montreal.
qc.ca),	Direction	de	santé	publique	–	Agence	
de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	Montréal	
(santemontreal.qc.ca)	oraz	Office	municipal	
d’habitation	de	Montréal	(omhm.qc.ca).
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