
 

   

 

 هيا نقضي على بق الفراش!

بق  لشفط بالمكنسة الكهربائية اللتقاطا
 الفراش

ماكن في األخاصة ، المواقعفي بعض  بق الفراش من أعداد تساعد في الحد للمكانس الكهربائية أن يمكن
، ٪ 100 فعالةليست  بالمكانس الكهربائية  كنسطريقة ال. بق الفراش تجمعات منالتي تحتوي على 

 تتخذ عند استخدام يجب أن األساسية التي االحتياطات هناك بعض. بق الفراش التقاطعلى  ساعدت هاولكن
 تساهم في ال حتى ايضابق الفراش و معظم التقاط نللتأكد م وذلك  بق الفراش اللتقاط مكانس الكهربائيةال
 اإلصابة. شرن

كوصلة  وقشقكنس ال م أداةاستخد .أقوى ما يمكن شفطال جعل تأكد من •
 الشقوق أنفسهم في غرزو النسيجب التشبث قدرة علىمال الفراشبق لدى  .للمكنسة

 تلك المناطق. التركيز على تأكد من. صدوعوال
 البق هناك امكانية "لنفض"حيث  القماش.على بشدة  ال تضغط •

 .هذه الحشرات التقاط بدال من سطحال من على والبيض
ثم  بشريط الصق. وأحكم اغالقه الكيس، قم بإزالة عند االنتهاء •

 هذامن  يمكن التخلص الخارجي. وأحكم اغالق الكيس كيس من البالستيك داخل المكنسة كيس ضع
المكنسة  عبر خرطوم تهرحل خالل البقاء على قيد الحياةلبق الفراش  يمكن. المهمالت في حاوية كيسال

في كيس من و تخلص منها  محتوياتالإفراغ قم ب ،كيس حتوي علىال ت مكنسةال تإذا كان .الكهربائية
 أي قتل لضمان بالماء الساخن والصابون لإلزالةالقابل  وعاء المكنسة غسلا حكم االغالق.م البالستيك

ال بد من غسل  .متصل بوعاء المكنسة (مرشح)فلتر عادة ما يكون هناك بق الفراش.حشرات متبقية من 
الكهربائية  على المكونات ال تستخدم الماء. جديد مرشحب واستبداله أو التخلص منه وتجميده  هذا المرشح

فضع  ،بق الفراشمن أجل مكافحة  في موقع آخر مكنسة الكهربائيةال استخدامكنت تنوي  إذا .مكنسةلل
 .المكنسة محتويات تخلص من، نهاية اليوم، وفي الهروبمن  بق الفراش لمنع المكنسة  فوهة على شريط
للسيطرة على من المرجح لزوم اعادة استخدام المكنسة الكهربائية  •

كن على و بق الفراش فيها مسبقا وجدت تذكر األماكن الذي تأكد من االصابة.
، ولذلك على األسطح بيوض بق الفراش تلتصق مرارا.استعداد العادة الكنس 

 ماكند األتحد بيرة سوفالك بق الفراشحشرات  جدا إزالتها. من الصعب
 المتكرركنس الو هذه المناطق فحص إعادة سابقا. االصابة فيها تنتشراالتي 

 منزلك.في  عدد بق الفراش يساعد على التقليل من سوف لها
والغسل و ، مثل الحرارة غير الكيميائية، األخرىالتقنيات  استخدم •

 من طريقة الشفط بالمكنسة الكهربائية للتخلص الستكمال تجميدال أو التجفيف،
 للكنس العمل المطلوبكمية  على تقليل هذا سوف يساعد. بق الفراش

  السيطرة. وتحسين
بق . قدر اإلمكان بسيطة المعيشة الخاصة بك غرفة حاول  إبقاء •
 كلما سهل عليها إيجاد ، وكلما كثرت محتويات الغرفةختباءاإل يحب الفراش

 .أماكن لالختباء
عدد  للحد من في أكياس بالستيكية األغراض النظيفة حافظ على •

  مرارا وتكرارا. المناطق التي تحتاج لكنسها

 

 

 

ش فرا ل ا سيات بق  سا  أ

بق الفراش هي حشرا ت صغيرة بحجم بذرة  •
 التفاح.

 لها نيكو ما دةعا لبالغةا اشلفرا بق حشرات
 ن .للوا حمرأ ،مسطح ويبيضا جسم

. 
 

تتغذى حشرات بق الفراش على الدم البشري  •
ويمكنها العيش لمدة  سنة  دون  غذاء.  

وتنشط هذه الحشرات عادة في الليل عندما 
 يكون الناس نائمين.

 

 بعض الناس ال يتأثرون بلدغة بق الفراش.  •
 

كنت تشك بوجود بق الفراش، فابحث عن اذا  •
، التغذية ، بقع دموية ، مخلفاتالحشرات ذاتها

 االنسالخد وبيوض أو بقايا جل
  جلوسك أو نومك مكانافحص في  •
الفرشة،   حواف و شقوق فيابحث  •

صندوق حواف و داخل أطر السرير، 
النوابض الموجود تحت المفرش أو 

 المراتب
فة النوم، في شقوق اثاث غرابحث  •

أرضية السرير، اطارات النوافذ، 
 و منافذ الكهرباء.اطارات األبواب 

 
تذكر دائما أن بق الفراش حشرات صغيرة 

 مسطحة وسريعة.
 
 

  خط على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد
 2200-624-612 الفراش لبق مباشرالاالتصال 

bedbugs@umn.edu,   

 www.bedbugs.umn.edu   أو زوروا الموقع
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