Förberedelser inför sanering av
För en effektiv
sanering är samarbete
viktigt. Följ därför dessa råd:
– Lämna tillträde på avtalad tid.
– Följ instruktionerna i den här
foldern samt muntligen från
Nomors skadedjurstekniker.
Tack för din hjälp!

kackerlackor

Förberedelser inför sanering av kackerlackor
Kackerlackor har påträffats i er lägenhet och Nomor kommer därför att utföra
sanering mot dem. För att saneringen skall vara effektiv och ge resultat måste ett
preparat sprutas i lägenheten. I och med det behöver vi din hjälp med förberedelser.
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Städa ordentligt överallt,
även fläktfiltret.

Dra ut spisen och rengör
bakom den. Låt den stå
utdragen inför saneringen.

Möbler i köket som står
mot väggar skall flyttas ut
en halvmeter från väggen.
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Efter saneringen är det inte tillåtet att vistas i lägenheten på 1 timme.
Vi kommer i samband med saneringen att placera ut kackerlacksfällor i
lägenheten för att kontrollera fortsatt förekomst av kackerlackor.

Töm alla köksskåp och torka ur dem samt
bänkskivor ordentligt. Matvaror ska täckas
över med exempelvis ett lakan eller läggas
i plastpåsar eftersom det lätt blir dammigt
i köket under saneringen.

Flytta om möjligt fram kyl och frys.

Information
Så förebygger du
Med rent och städat hemma kommer du långt eftersom du tar bort
föda för kackerlackorna. Tänk på att:
•

diska ofta och förvara mat i väl förslutna kärl

•

tömma soporna ofta

•

undvika att husdjurens mat står framme länge

Sanera ej med egna preparat
Det är viktigt att du inte försöker sanera med egna preparat då det
begränsar effekten av Nomors sanering och riskerar att sprida dem
till fler platser i lägenheten.

Är bekämpningmedlen som används säkra?
Nomor använder endast bekämpningsmedel som är granskade och
godkända av svenska myndigheter. Våra tekniker är utbildade och
licensierade av Folkhälsomyndigheten.

Sprider kackerlackor smitta?
Kackerlackor kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till
salmonella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka.
Det illaluktande sekret som kackerlackor avger kan i vissa fall ge
allergiska reaktioner.

Vid frågor och mer information
Vänligen kontakta Nomors kundtjänst på 0771–122 300 eller
kundtjanst@nomor.se. Fakta och råd om kackerlackor finner du på
nomor.se.

