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Sidan 1  / ۱صفحه 

 
 حیوانات موذی در محیط خانه

 
 یماطالعات برای شما که در یک خانه اجاره

ی
 کنیدای زندگ

 
Sidan 2  ۲/ صفحه 

 
 
در آپارتمان خود حیوانات موذی مشاهده کردید باید بالفاصله صاحب خانه را در جریان بگذارید تا از افزایش آنان اگر 

ی شود. بهنگام پاکسازی و  های بعد آن بسیار مهم است که شما بعنوان مستاجر  کمک و همکاری یمپ   جلوگیر کنید گیر
 کنید تا حیوانات موذی به خانه شما برنگردند. و دستورات الزم را دنبال یم

 
Sidan 3  ۳/صفحه 

 هایی از جانوران موذینمونه

 م: چند نوع جانور موذی داری

سوسک آرد، بید کاغذ، و یا سوسک نند مورد تهاجم قرار میدهندماوجات را ای از آنان مواد غذاپی و منسدسته •
 .  چرم خوار 

 . و  شپش ، مانند کک شوند ه دیگری از آنان مزاحم انسانها یمدست •

 سوسک مته دهانشوند مانند یک گروه هم به چوب حمله ور یم •
 

  ساس و سوسک 

ا ساس و سوسک در سوئد بطور روزافزوپی رایج شده اند. از ای ه موذی شدید بیش از اخیر ن رو اگر گرفتار این دو حشر
ید و بعد به دستورالعمیل که دریافت میکنید عمل کنید.   پیش دقت کنید، بالفاصله با صاحبخانه تماس بگیر

 ساس

میلیمیر است، به رنگ قرمزمتمایل به  ۸تا  ۵اس میان کند. اندازهساس شبها فعال است و از خون انسان تغذیه یم
به روی مالفه و تاول به روی بدن  های خونت است. مدفوع سیاه، لکهخست و شبیه سوسکهای کوچک و پ  ای اقهوه

ه یم ی نیستید یمهنتواند نشابعد از نیش حشر توانید در اطراف کف ی این باشد که شما در خانه ساس دارید. اگر مطمئ 
افتند. چند روز در این نوار چسب ها بدام یماگر در خانه ساس داشته باشید ظرف  تخت خواب نوار چسب بچسبانید 

برید بیشیر مراقب باشید، اینها ممکن است ساس داشته به خانه یمدست دوم  خوابوقتر مبل یا کاناپه و یا تخت
باشند. برای خالص شدن از دست ساس باید دست به پاکسازی زد.  هرچه زودتر متوجه حضور ساس در خانه شوید 

  ز دست آن رها شوید.تر میتوانید اراحت
 

 توصیه برای آلوده نشدن به ساس بهنگام سفر: 

 دار قرار دهید. های پالستییک زیپها و دیگر اشیای خود را در کیسهلباس •

 چمدان خود را در حمام نگهداری کنید.  •

ل کنید. در قسمت داخیل تخت و زیر تشک آن بدنبال ساستختخواب و مبل •  های نزدیک به تختخواب را کنیر
 بگردید. 

ی کنید.                  •  از نهادن چمدان به روی تخت و یا زیر آن پرهیر
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 وقتر که از سفر به خانه برمیگردید: 
روی تختخواب( باز   ای زیاد از منسوجات خانه )نه بر  جای مناسب و بسیار روشن و با فاصله چمدان خود را در یک

لباسهایتان را بشویید و  بالفاصله بعد از بازگشت به خانه بود اگر  کنید. بعنوان یک اقدام اطمینان بخش خوب خواهد 
 در خشک کن و یا در فریزر بیاندازید. 

  سوسک

به  سوسک تواند هم مواد غذاپی شما را بخورد، هم آنها را کثیف کند و هم بوی ناخوشایندی بدهد. سوسک یم
ی  منسوجات، کاغذ و لباس ی سوسک در خانه   ها شود تواند باعث رواج بیماریحمله میکند . سوسک یم نیر و داشئر

 با اصول بهداشتر نیست.  مطابق
  

ی از سوسک در محیط خانهتوصیه برای   جلوگیر

ه نگهدارید، با اینکار سوسک ها غذاپی برای خوردن نخواهند داشت.  • ی یکنید و پاکیر  خانه را مرتب تمیر

 های پالستییک نگهداری کنید. سههای دربسته و یا در کیمواد غذاپی را در جعبه •

ات را بخود جلب نکند.  •  سطل آشغال را مرتب خایل کنید تا بوی غذا حشر

ون باشد. نگذارید غدای حیوانات خان •  شما بیش از اندازه بیر
ی

 یک

ی محییط خوششان میآید. های آسیب دیده از نم در خانهمراقب قسمت •  تان باشید، سوسک ها از چنئر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وذی بزرگت  جانوران م

رد و ریز مواد غذاپی یم
ُ
 تواند موش و موش صحراپی را بخود جلب کند. به پرندگان از بالکن یا تراس غذا ندهید زیرا خ

یا  و اگر متوجه شدید که آپارتمان شما یا فرد دیگری در ساختمان شما موش یا موش صحراپی دارد، با صاحبخانه خود 
کت پاکسازی ید دارید که با آن قرارداد   باشر  تا مشکل برطرف شود. تماس بگیر

 
Sidan 4  ۴/ صفحه 

 جانوران موذی عادی

 
Pälsänger & pälsängerlarv  سوسک فرش کرمیا سوسک فرش &   چرم خوار سوسک  
Vågbandad pälsänger سوسک سیاه قایل 
Brödbagge سوسک دارو خوار    
Fläskänger سوسک گنجه خوراک 
Husbock سوسک مته دهان 
Mjölbagge & mjölbaggelarv    & سوسک آرد کرمسوسک آرد  
Klädlus شپش بدن 
Loppa کک 
Dammlus شپش گرد و غبار 
Vägglus ساس 

ای برای شما که مشکوک هستید در توصیه
خانه سوسک دارید اینست که اجاق 

ون بکشید. اگر  ی را از جای خود بیر ی خوراکی 
آپارتمان شما سوسک باشد تقریبا  در 

 کنند. همیشه در آنجا خود را پنهان یم
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Fruktmott   بید انجت 
Mottlarv کرم بید 
Faraomyra مورچه فرعون 
Silverfisk بید کاغذ 
Kvalster کنه سانان 
Fågelkvalster کنه پرندگان 
Klädesmal بید لباس 
Råtta موش صحرایی 
Mus موش 
Kackerlacka سوسک    
 
 

ید  دستورالعمیل را  . اگر مظنون هستید که در آپارتمان خود جانوران موذی دارید بالفاصله با صاحبخانه خود تماس بگیر
 کنید دنبال کنید. که بهنگام پاکسازی دریافت یم


