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 Sidan 1/  1صفحه 

 شرات موذی در خانه ح
 

 رهنمود و توصيه ها برای شما که در خانه کرايی زندگی می کنيد
 

 Sidan 2/  2صفحه 
 

اگر شما به حشرات موذی در اپارتمان خود مواجه شويد بايد صاحب خانه را هرچه زودتر در جريان بگذاريد تا جلوی 
ت که شما بعنوان کرايه نشين ياری نموده راهنمايی های هنگام تصفيه و تدابير بعدی بسيار مهم اس. پخش آن گرفته شود

 .دريافت شده را رعايت کنيد تا از بازگشت حشرات موذی جلوگيری صورت گيرد
 

 Sidan 3/  3صفحه 

 امثال حشرات موذی
 : انواع مختلفی حشرات موذی وجود دارند

 . ک نقره ماهیبرخی از آنها به مواد غذايی حمله می کنند، بطور مثال شبشک غله، سوسک ها و سوس •
 .برخی از آنها دامنگير انسان ها می شوند، بطور مثال کيک و شبش •
 .بعضی از آنها به چوب حمله می کنند، بطور مثال سوسک چوبخور •

 

 خسک و مادر کيکان 
لذا بسيار متوجه باشيد و اگر . در اين اواخر ميزان پخش و سرايت خسک و مادر کيکان در سويدن بسيار باال رفته است

دچار اين حشرات شويد هرچه زودتر صاحب خانه را در جريان بگذاريد و از راهنمايی که دريافت خواهيد کرد پيروی 
 . کنيد

 خسک 
ميلی ميتر طول دارند،  8-5اين . خسک در شب فعاليت می کنند و از راه خون خواری از ما انسان ها تغذيه می کنند

 .می باشند جگری رنگ دارند و مشابه خزنده بردار کوچک
مدفوع سياه، لکه خون در روجايی و بخار در بدن بعد از نيش حشرات ممکن است نشانگر اينکه آلوده به خسک شده ايد، 

اگر خسک . اگر مطمئن نيستيد می توانيد چسباندن تيپ دو رخه گرداگرد پايه های تخت خواب را امتحان کنيد. باشد
وقتی که موبل مستعمل از قبيل صوفه و تخت خواب را . تيپ خواهند چسبيدداشته باشيد خسک طی چند روز بعدی باالی 

 .به خانه مياوريد بايد بسيار متوجه باشيد که ممکن است اين موجب پخش خسک شوند
هر چه زودتر که آلودگی به خسک را کشف کنيد . برای آنکه خسک را نابود کرد بايد عمليه پاکسازی صورت بگيرد

 .آسانتر می باشدهمانقدر نابودی آن 
 

 :مشوره برای جلوگيری از آلودگی به خسک وقتی که سفر می کنيد
 .لباس ها و ساير اسباب خود را در خريطه های پالستيکی درست بسته کنيد• 
 .باگاژ خود را در تشناب نگهداريد• 
اب و زير توشک جستجو آثار خسک در قسمت پايين تخت خو. تخت خواب و موبل در کنار تخت خواب را معاينه کنيد• 

 کنيد
 .از گذاشتن بکس خود باال يا زير تخت خواب خودداری کنيد• 
 

 :وقتی که از سفر برمی گرديد
بعنوان تدابير احتياطی . باز کنيد) و نه باالی تخت خواب(بکس خود را در يک جای روشن و کمی دور از رخت ها 

ای خود را بشوييد و در ماشين خشک کن خشک کنيد يا همه لباس بهتر است مستقيما بعد از برگشت به خانه همه لباس ه
 .های خود را در فريزر بگذاريد
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 مادر کيکان 
آنها به رخت ها، کاغذ و چرم نيز . مادر کيکان مواد غذايی تان را می خورد و آنرا کثيف ساخته بوی بسيار بدی می دهد

 .واند و يکی از ناگواری از لحاظ صحی به شمار می رودمادر کيکان باعث پخش انتانات شده می ت. حمله می کنند
اين از همه بيشتر کنار داش ها، پايپ های آب گرم و ماشين يخچال را . ملی ميتر طول دارد 16تا  12مادر کيکان از 

 دوست دارد
کند و در اين از روشنی احتراز می . سانتی گراد باشد 33و  25و همچنان جا های ديگری که حرارت در آنجا بين 

 .شکاف های تنگ و تاريک خود را پنهان می کند
 

 :مشوره برای جلوگيری از مادر کيکان
 .خانه را پاک و منظم نگهداريد و بدين ترتيب منابع غذای مادر کيکان را از بين می بريد• 
 .مواد غذايی را در قوطی های بند يا خريطه های پالستيکی نگهداريد• 
 . زود خالی کنيد تا بوی غذا حشرات را جذب نکندخريطه کثافات را زود • 
 .از گذاشتن غذای حيوانات خانگی در خانه خودداری کنيد• 
 .مراقب جا های رطوبت زده در خانه تان باشيد، مادر کيکان چنين جای ها را دوست دارد• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حيوانات موذی نسبتاً بزرگ 
پرندگان غذا ندهيد زيرا غذای ريخته شده ممکن است موش ها را به خود  به خاطر بسپاريد که از بالکن يا صحن تان به

 .جلب کند
اگر شما در اپارتمان خود يا جای ديگر در ساختمان موش ها يا موش های صحرايی را کشف کنيد، صاحب خانه يا 

 .م صورت بگيردشرکت پاکسازی که با آن قرارداد داريد، را در جريان بگذاريد تا جهت رفع مشکل اقدامات الز
 

 Sidan 4/  4صفحه 

 حشرات موذی عادی
 

Pälsänger & pälsängerlarv   شبش قالين و الرو شبش قالين 
Vågbandad pälsänger   شبش قالين فيته دار 

Brödbagge سوسک داروخور 
Fläskänger سوسک خوک 

Husbock سوسک چوب خور 
Mjölbagge & mjölbaggelarv   ه  شبشک غله و الرو شبشک غل 

Klädlus شبش بدن 
Loppa کيک 

Dammlus شبش کتاب 
Vägglus خسک 

Fruktmott    پروانه ميوه 

اگر شک داريد که اپارتمان تان آلوده به 
مادر کيکان شده است يک مشوره اينست 

اگر اپارتمان تان . که داش را بيرون بکشيد
آلوده به مادر کيکان باشد، آنها تقريباً هميشه 

 .در اين جا خود را پنهان می کنند
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Mottlarv الرو پروانه 
Faraomyra مورچه فرعونی 
Silverfisk سوسک نقره ماهی 
Kvalster کنه ها 

Fågelkvalster کنه های پرنده 
Klädesmal بيد لباس 

Råtta  موش صحرايی 
Mus موش 

Kackerlacka مادر کيکان 
 
 

از . اگر شک داشته باشيد که اپارتمان تان آلوده به حشرات موذی شده است، بايد بالفاصله با صاحب خانه ارتباط بگيريد
 .راهنمايی که در حين پاکسازی دريافت می کنيد پيروی کنيد
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