
التحضير لتطهير المكان من

الصراصير  التعاون أمر مهم
 للتمكن من تطهير المكان

بفعالية. ولذلك فيُرجى اتباع هذه 
النصائح:

 - تمكيننا من دخول المكان في 
الوقت المتفق عليه.

 - اتباع التعليمات الواردة في هذه
المطوية وكذلك التعليمات الشفهية من فنيي 

 شركة نومور لمكافحة الَهَواّم 
)الحشرات الضارة(.
شكراً على مساعدتك!



التحضير لتطهير المكان من الصراصير
لقد ُعثر على الصراصير في شقتك، وستُجري شركة نومور بالتالي عملية تطهير للتخلص منها. ال بد من رش أحد 

المستحضرات في الشقة كي تكون عملية التطهير فعالة وذات نتائج. ونظراً لهذا األمر فنحن بحاجة لمساعدتكم بشأن 
التحضير. 

افرغ جميع خزائن المطبخ وامسحها وكذلك كونترتوب 
المطبخ )سطح طاوالت المطبخ( جيداً. ويجب تغطية المواد 

الغذائية بمالءة مثالً أو وضعها في أكياس بالستيكية ألنه 
من السهل انتشار الغبار في المطبخ أثناء التطهير .

نظف الشقة كلها جيداً، حتى فلتر 
شفاطة الهواء في المطبخ.

أبعد الموقد عن الجدار ونظف خلفه. أبقه 
خارج مكانه قبل إجراء تطهير المكان. 

ال يُسمح بالبقاء في الشقة مدة ساعة واحدة بعد التطهير. وسننصب على هامش التطهير فَِخاخ صراصير 
في الشقة للتأكد من بقاء الصراصير من عدمه. i

أثاثات المطبخ التي تواجه الجدران 
يجب إبعادها نصف متر عن الجدار.

!

!

50 سم

أبعد البراد والثالجة عن الجدار إن كان ذلك ممكناً.



معلومات
كيفية الوقاية

إبقاء البيت نظيفاً ومرتباً يعينك إلى حد كبير ألنك تقضي وقتها على طعام الصراصير. انتبه 
إلى ما يلي:

اغسل األطباق مرات كثيرة وخزن المواد الغذائية في حاويات محكمة اإلغالق	 

أَْكثِْر من التخلص من القمامة	 

تجنب بقاء طعام الحيوانات األليفة موضوعاً مدة طويلة	 

ال تطهر المكان بمستحضراتك
من المهم أاّل تحاول تطهير المكان بمستحضراتك ألنها تحد من أثر تطهير شركة نومور وقد 

تعرض شقتك لالحتمال انتقال الهوام إلى أماكن أخرى فيها.

هل المبيدات المستخدمة آمنة؟
ال تستخدم شركة نومور سوى المبيدات الحشرية التي خضعت للمراجعة واالعتماد على يد 

السلطات السويدية. علماً بأن فنيينا متدربون ومعتمدون على يد هيئة الصحة العامة.

هل تنشر الصراصير العدوى؟
قد تنشر الصراصير الفيروسات والبكتيريا التي قد تتسبب في السالمونيال واليََرقان 

والمكورات العنقودية الصفراء، المعروفة أيضاً باسم َمَرض المستشفيات. واإلفرازات 
الكريهة الرائحة المنبعثة عن الصراصير قد تتسبب أحياناً في ردود فعل تحسسية.

لالستفسار ولمزيد من المعلومات
 يُرجى االتصال بخدمة عمالء شركة نومور على 122300-0771 أو 
 kundtjanst@nomor.se. يمكنك العثور على معلومات ونصائح 

.nomor.se متعلقة بالصراصير على


