
 

   

 

  !هيا نقضي على بق الفراش  

 بقلقتل حشرات  و التجفيف غسلال
 الفراش

 بسيطة هي طريقة والفراش غسل المالبس
. في جميع مراحله بق الفراش لقتل ورخيصة

رة على بق السيط جزء مهم جدا من يبل ه
 افعل ذلك -الفراش سواء باستخدام طريقة 

أو عن طريق الشركات المهنية  ، - بنفسك
المبيدات  تستخدمالتي و اآلفات مكافحةل

بق  حشراتبعض  قتلبغسل اليقوم  الحشرية.
التي من هي  التجفيف حرارة ، ولكنالفراش

 بق الفراش.ما تبقىى من حشرات  قتل شأنها
 البديهية، يمكنك الممارساتبعض  باستخدام
هذه  ان ضمانتطهيرالمالبس و بسهولة

 فراشال بق ختباءال أماكن تصبحلن  عناصرال
 المنزل. بقية من بقالبإزالة اثناء قيامك 

 بق الفراش للسيطرة على غسل المالبس في الخطوات الرئيسية

وتشمل . بق الفراش العناصر إلزالة عند غسل تؤخذ بعين االعتبار ثالث خطوات رئيسية هناك
 النظيفة. المالبسالتجفيف، وتخزين الغسيل و؛ المالبس فرز: هذه الخطوات

 فرز المالبس •
 

o قم ، لموبوءة ا في المنطقة
 قبل عملية عادة كما تفعل المالبس بتصنيف

 كيس مصنفة في كومةوضع كل   ليغسال
 قم بوضع مالحظة حول .خاص بها يبالستيك
 أعلى باستخداملك  يسمح، مما سالغسيل تعليمات
اثناء الغسل  مالبسكل مسموح بها حرارةدرجة 

 .و التجفيف
 

o  قم بفصل المالبس التي
 .فالة التجفيفي  وضعهايمكن  ، وانماها ال ينبغي أن تبتلألن  فقط اجاف اتنظيفتنظف 

 
 بق الفراش من هذا سوف يمنع قبل نقل الغسيل. الغسيل أحكم اغالق أكياس •
 .الغسيل من منزلك أو الى مناطق أخرى االنتقال إلى

 
 المالبس وتجفيف غسل •

o لغسيل الذي ينظف تنظيف جافل التجفيفالة  (أو غسالة في كل كيس ضع.( 
o س لكيا بقية بلفثم قم   الوسط فتحة الكيس من اطو ،كيس كل إفراغ بعد

 .فتحةالحول 

 

 

 

 :مختصر

بق  لقتل وسيلة سهلة هي مالبسال ليغس •
 .الفراش

 
 

 قبل بالستيكية في أكياس مالبسك ضع •
 الموبوءة. مغادرة المنطقة

 
 

قم بتجفيفها وش ارفمالو المالبس اغسل •
 .مسموح بها نسيج أعلى درجة حرارةعلى 

 
 
 

ال زال يحتوي على بق  منزلك إذا كان  •
 داخل نظيفةالمالبس ال على فحافظ الفراش

صناديق  أو نظيفة أكياس بالستيكية
مرة  بق الفراشب تصاب حتى ال بالستيكية

 أخرى.

 

 

 

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

1-855-644-2200 

 bedbugs@umn.edu,   

   أو زوروا الموقع
www.bedbugs.umn.edu 

 

 

 



 

   

 

  !هيا نقضي على بق الفراش  
 

o التخلص منها. قبل أغلقها باحكامو نظيف آخر كيس في على الفور األكياس الفارغة ضع 
o بأمان هاتحمليأن   نسيجلل يمكن درجة حرارة أعلى المالبس على غسل وتجفيفقم ب. 
o ها في النشافة قم بوضع، وباالمكان وضعها في الة التجفيف (النشافة)فقط تنظيفا جافا  هافيتنظيمكن التي  مالبسلل بالنسبة

الجاف محل التنظيف  الى مالبسال خذثم  دقيقة. 20قل عن ال ت غل النشافة لمدةشو  عالية متوسطة إلى تدرجاعلى 
 المالبس. فتنظ نل هاولكن البققتل ب ها وكيها.عملية التجفيف تقومتنظيفل

  
 فرز المالبس النظيفة •

o  غسيلب تقومإذا كنت  .الة التجفيف إزالتها من بمجرد المالبساطو 
مجمع  فيالمخصص للغسيل  مرفقالأو  التجارية المغسلة فيلمالبس ا

 ال تضع جديد. يبالستيك كيس على الفور في المالبسضع ف، سكني
كنت قد تفحصت الطاولة للكشف  إال إذا قابلة للطيال طاولةالعلى  مالبسال

 .بق الفراش عن
o شقتك الى حين وصولك إلى داخل أكياس الغسيل حافظ على. 

 فقم  ،في منزلك بق الفراش على بنجاح تسيطر إذا كنت قد
 .وضعه جانباباخراج الغسيل من األكياس 

 هذا  حسب الحاجة. المالبس أخرجوالكيس  داخل مطويال الغسيلظ على افح، فاصابم زالإذا كان المنزل ال ي
 . بق الفراش الختباء آخر مكان، وتوفير من االصابة مجددا المالبس يمنعسوف 
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