آماده سازی پیش از پاکسازی
برای پاکسازی
موثر و کارآ
همکاری کردن
مهم است .از اینرو توصیه های زیر را
رعایت کنید:
– در ساعت تعیین شده اجازه دهید بازرس
وارد آپارتمان شود.
– دستورالعمل های مندرج در این برگه و
همچنین دستورالعمل های شفاهی تکنسین
شرکت مبارزه با جانوران موذی
"نومور"را رعایت کنید.
ممنون از کمک شما!

سوسک

آماده سازی پیش از بازرسی برای سوسک
در آپارتمان شما سوسک مشاهده شده است و از اینرو شرکت "نومور" عملیات پاکسازی علیه آنرا انجام خواهد
داد .برای آنکه پاکسازی موثر و کارآ باشد و نتیجه بدهد بایستی یک ماده در آپارتمان اِسپری (افشانده) شود .با توجه
به این امر به کمک شما برای آماده سازی نیاز داریم.

!
!
همه جا را حتی فیلتر پنکه آشپزخانه
را کامالً نظافت کنید.

اجاق خوراکپزی را بیرون بکشید و
محیط پشت آنرا نظافت کنید .بگذارید
اجاق خوراکپزی پیش از عملیات
پاکسازی بیرون کشیده شده باشد.
مبلمانی که جلوی دیوار قرار دارد
بایستی طوری جابجا شود که از
دیوار نیم متر فاصله داشته باشد.
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پس از عملیات پاکسازی حضور در آپارتمان به مدت  1ساعت مجاز نیست .ما در رابطه با عملیات
پاکسازی تعدادی تله سوسک در آپارتمان قرار می دهیم تا ادامه وجود سوسک در آپارتمان را کنترل
کنیم.

همه گنجه های آشپزخانه را خالی کرده و همچنین سطح
کمد های آشپزخانه را تمیز کنید .مواد غذائی بایستی با
یک مالفه پوشیده شوند یا در یک کیسه پالستیکی قرار
داده شوند چون در عملیات پاکسازی در آشپزخانه براحتی
گرد و خاک می شود.

اگر امکان دارد یخچال و فریزر را جلو بکشید.

اطالع رسانی
با رعایت موارد زیر می توانید پیشگیری کنید:

با تمیز و نظیف کردن آپارتمان کار خیلی مهمی انجام می دهید چون شما غذای سوسک ها
را از بین می برید .موارد زیر را بخاطر داشته باشید:
•اغلب ظرف ها را بشوئید و مواد غذائی را در ظروف کامالً در بسته قرار دهید.
•زباله ها را اغلب تخلیه کنید.
•کاری کنید غذای حیوانات خانگی برای مدت طوالنی در دسترس نباشد

با موادی که خودتان در اختیار دارید پاکسازی نکنید

مهم است که شما با موادی که خودتان در اختیار دارید پاکسازی نکنید چون اینکار تأثیر
پاکسازی شرکت "نومور" را محدود کرده و امکان دارد ساس را به جاهای دیگری در
آپارتمان سرایت دهد.

آیا مواد پاکسازی که مورد استفاده قرار می گیرند ایمن هستند؟

شرکت "نومور" فقط از مواد پاکسازی بررسی شده و تأیید شده توسط ادارات دولتی سوئد
استفاده می کند .تکنسین های ما آموزش دیده و دارای پروانه رسمی از اداره تندرستی
همگانی سوئد هستند.

آیا سوسک باعث سرایت بیماری ها می شود؟

سوسک ها می توانند ویروس و باکتری را پخش کنند که ممکن است باعث شوند بیماری
های سالمونال ،یرقان و استافیلو کوک های زرد که به آنها بیماری بیمارستانی هم گفته می
شود ،بروز کنند .مایع بد بوئی که سوسک ها از خود ترشح می کنند ممکن است در برخی
موارد واکنش های حساسیتی و آلرژیکی ایجاد کند.

اگر سوالی دارید یا اطالعات بیشتری می خواهید

لطفا ً با واحد خدمات مشتریان شرکت "نومور" شماره تلفن  0771-122300یا ایمیل
 kundtjanst@nomor.seتماس بگیرید .مطالب علمی و توصیه های مربوط به
سوسک در وبسایت  nomor.seوجود دارد.

