التحضير لتطهير المكان من
التعاون أمر مهم
للتمكن من تطهير المكان
بفعالية .ولذلك ف ُيرجى اتباع هذه
النصائح:
 تمكيننا من دخول المكانفي الوقت المتفق عليه.
 اتباع التعليمات الواردة في هذهالمطوية وكذلك التعليمات الشفهية من فنيي
شركة نومور لمكافحة ال َه َوا ّم
(الحشرات الضارة).
شكراً على مساعدتك!

ِراش
َب ّق الف ِ

ِراش
التحضير لتطهير المكان من َب ّق الف ِ

ِراش في شقتك ،وس ُتجري شركة نومور بالتالي عملية تطهير للتخلص منها .ال بد من رش أحد
لقد عُثر على َب ّق الف ِ
ً
المستحضرات في الشقة كي تكون عملية التطهير فعالة وذات نتائج .ونظرا لهذا األمر فنحن بحاجة لمساعدتكم بشأن
التحضير.

ال بد على أعتاب التطهير من إزالة مالءات السرير ووضعها
على طرفها المرتفع أو صفحتها الطويلة كي يتمكن الفنيون من
الوصول إلى الناحية السفلي.

 50سم

!

 60درجة
مئوية

اكنس حواف الغرف المعنية بالمكنسة الكهربائية ونظفها
بخرقة مبللة قبل التطهير بيوم.

وال بد من قلب األريكات والكراسي ووضعها على
طرفها المرتفع أو صفحتها الطويلة كي يتمكن الفنيون
من الوصول إلى الناحية السفلي .األثاث الذي يواجه
الجدران يجب إبعاده نصف متر عن الجدار .ال تنقل
األثاث من األماكن المتضررة.

ال ُيسمح بالبقاء في الشقة مدة ساعة واحدة بعد
التطهير.

i

اغسل مالءات السرير بما في ذلك البطانيات
والمخدات على أعتاب التطهير .يجب أال تقل درجة
حرارة مياه الغسيل عن  60درجة مئوية ثم استخدم
َن ّ
شافة المالبس .ثم ضع المنسوجات المغسولة
والمجففة في أكياس بالستيكية محكمة اإلغالق جداً.
المنسوجات التي ال يمكن غسلها على درجة 60
درجة مئوية ينبغي التعامل معها بالحرارة أو البرودة
بطريقة أخرى ،مثالً في خزانة التنشيف أو الثالجة.

معلومات
ال تغير مكان نومك

 ال تلق األثاث أو.ِراش معك
ِ إن بدأت النوم في غرفة أخرى أو على األريكة فسينتقل َب ّق الف
ً. إذ يمكن تطهيرها في جميع الحاالت تقريبا،ِراش
ِ غيرها من األشياء التي أصابها َب ّق الف

ال تطهر المكان بمستحضراتك

من المهم ّأل 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
. علما ً بأن فنيينا متدربون ومعتمدون على يد هيئة الصحة العامة.السلطات السويدية

ِراش العدوى؟
ِ هل ينشر َبقّ الف

.ِراش لألمراض
ِ ال توجد حاليا ً حاالت معروفة ثبت منها نقل َب ّق الف

لالستفسار ولمزيد من المعلومات
 أو0771-122300 يُرجى االتصال بخدمة عمالء شركة نومور على
 يمكنك العثور على معلومات ونصائح.kundtjanst@nomor.se
.nomor.se ِراش على
ِ متعلقة ب َب ّق الف

N TILL

med ett kiselpulver längs springor och lister.
vägglusens hud och den avlider efter ett tag.

kiselpulvret. Det kan vara irriterande för luftvägarna
tt naturämne som är långtidsverkande, men ofarligt
nge pulvret är torrt och rent har det en bekämpande
kning inom en vecka och vuxna vägglöss dör efter

undvik att dammsuga där det finns kiselpulver även

en är borta.

å fyra veckor, för då kan kiselpulvret försvinna.

extilier regelbundet.
känns obehagligt. När vägglössen kommer fram ur
de att exponeras för kiselpulvret. Flytta inte möbler

en att vägglössen sprids.
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