
 

   

 

 ھیا نقضي على بق الفراش!

 مكافحة بق الفراش في المنازل
 : عند محاولة مكافحة بق الفراش في منزلك

 
 أو الحدیقة المبیدات الحشریة الخاصة بالزراعة  یمنع استخدام •
یبدو انھا "محلیة الصنع " أو المنتجات التي تم  المنتجات التيیمنع استخدام   •

 .شراؤھا من شخص ما بدون رخصة 
 

 لى مجموعة من التدابیران اكثر الطرق فعالیة  للتخلص من بق الفراش ھي تلك التي تعتمد ع
لسوء الحظ،  ). PMPعالجات الحراریة المطبقة من قبل الفنیین الدارة االفات (الكیمیائیة و ال

حول كیفیة  ) أن تكون مكلفة. لھذا السبب نحن ھنا نقدم المعلومات PMPھذه الخدمة (یمكن لمثل 
 السیطرة على تفشي بق الفراش بنفسك.

تتطلب ان عملیة السیطرة على بق الفراش بنفسك عملیة صعبة للغایة و تستھلك وقت طویال.  
اعمل خطة لكیفیة   ھذه العملیة تحریك أثاث المنزل، مقتنیات البیت و األغراض الشخصیة.

لوحات، شبابیك و سجادات القامة " منطقة نظیفة". أرضیات نظیفة،  معالجة كل غرفة. أعدّ 
نظیفة. لمزید من المعلومات حول كیفیة اعداد منطقة نظیفة یمكنكم الذھاب الى الموقع 

www.bedbugs.umn.edu  و انقلھم الى المنطقة النظیفة ومن ثم اعد نقلھم . عالج األغراض
 الى الغرفة التي تم تنظیفھا.

 
% . باالمكان القبض على الحشرات و سحقھا او 100لیست طریقة فعالة  قتل بق الفراش بالید 

التقاطھا و ازالتھا بواسطة الشریط الالصق. ان تكرار ھذه الطریقة ألكثر من مرة یمكنھ تقلیل 
 بشكل كبیر. عدد الحشرات

األدوات التي یمكن استخدامھا في اصطیاد بق الفراش و القضاء علیھ: ضوء كشاف، بطاقات 
 ائتمان قدیمة، شریط الصق شفاف، أكیاس بالستیكیة، ماء ساخن مع صابون.

استخدم الضوء الكشاف و بطاقة االئتمان للبحث عن بق الفراش وذلك بتحریك البطاقة الخطوات: 
خراج البق. استخدم الشریط الالصق لالمساك بالبق. استخدم الماء و الصابون خالل الشقوق ال

 لتنظیف مكان الحشرات، بقع الدم، البیوض واثار البق.
 

عدم انتشارھا. اشفط جمیع   و : یساعد على االمساك السریع بالحشراتالشفط بالمكنسة الكھربائیة
الواح القواعد و االدوات االلكترونیة ( كالتلفاز و الستیریو) و اي اماكن اخرى  حول الفراغات

فرغ المحتویات في كیس بالستیكي و احكم اغالقھ و ارمھ یمكنھا االختباء فیھا على األرجح. 
م مكنسة بكیس ضع الكیس داخل نظیف المكنسة الكھربائیة جیدا. عند استخدا بعیدا. ثم قم بت

. تأكد من عدم وجود حشرات بق الفراش داخل كیس بالستیكي و احكم اغالقھ و تخلص منھ
 المكنسة حتى تمنع انتشارھا مرة اخرى.

 
 
 
 
 
 
 

 

ش فرا ل ا  بق 

حشرا ت صغیرة بحجم بذرة  بق الفراش ھي •
 التفاح.

 لھا نیكو ما دةعا لبالغةا اشلفرا بق حشرات
 ن .للوا حمرأ ،مسطح ويبیضا جسم

. 
 

تتغذى حشرات بق الفراش على الدم البشري  •
لمدة  سنة  دون  غذاء.  ویمكنھا العیش 

وتنشط ھذه الحشرات عادة في اللیل عندما 
 یكون الناس نائمین.

 

بعض الناس ال یتأثرون بلدغة بق الفراش.  •
تظھر  ولكن البعض االخر ممن یتأثرون بھا 

لدغة على جلدھم  بشكل تورم صغیر أو 
كبیرة تسبب حكة بحسب درجة  حساسیة 

لدغة بعد قد تظھر عالمات ال الشخص لللدغة.
ساعات أو أیام من اللدغة وعادة ما تحصل 

اللدغة على الجلد المكشوف اثناء النوم واحیانا 
 في خطوط الجلد .

 

اذا كنت تشك بوجود بق الفراش، فیمكنك  •
البحث عن الحشرات ذاتھا ، بقع دمویة ، 

  جلدمخلفات، بیوض أو بقایا 
  مكان جلوسك أو نومك •
، في داخل الفرشة،  أطر السریر •

صندوق النوابض الموجود تحت 
 أو المراتب المفرش

في شقوق اثاث غرفة النوم، أرضیة  •
السریر، النوافذ ، اطارات األبواب  و 

 منافذ الكھرباء.
 

تذكر دائما أن بق الفراش حشرات صغیرة 
 مسطحة وسریعة.

 الخط على االتصال یرجى المعلومات من لمزید
 2200-624-612 الفراش لبق الساخن

1-855-644-2200 

 bedbugs@umn.edu,   

   أو زوروا الموقع
www.bedbugs.umn.edu 
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 ھیا نقضي على بق الفراش!
تلعب  غة.الشرات بحللقضاء على البق سواء كان بیوض او یرقات او احدى الطرق الفعالة جدا، اذا استخدمت بالشكل الصحیح ،  البخار

ضافیة اال عاستخدم القط جودة الة التبخیر دورا ھاما جدا لذا استخدم الة بخار بسعة ال تقل عن جالون واحد مع امكانیة التحكم بالصوت.
 ءعیدا. للقضاالبق بلالرضیات ألنھا تسمح للبخار باختراق نسیج األثاث و الستائر و لكن لیس الى الدرجة التي من الممكن ان تقذف ب

تیة. یمكن استخدام درجة فھرنھای 180-160الفعال على بق الفراش یجب أن تكون حرارة األسطح مباشرة بعد مرور البخار علیھا ما بین 
 وق.یجب مراعاة الحذر الشدید في ھذه العملیة اذ من الممكن ان یتسبب البخار بالحر میزان الحرارة لمراقبة الوضع.

 جمعقم ب. النشافة أو الغسالة في وضعھا یمكن التي معالجة الموادل جدا فعالة وسیلة ھو لیغسال 
 نتشارا فرصة لتقلیل غسلھا لحین بالستیكیة أكیاس فياحكم اغالقھا و القذرة، والمالبس البیاضات

للمواد التي . والتجفیف لغسیلتحملھا  اثناء ا لنسیجیمكن ل حرارة درجة أعلى استخدام. الفراش بق
  .یمكن للنسیج تحملھا حرارة درجة أعلى على دقیقة 30 لمدة یفھاتجفقم ب ،ال یمكن غسلھا

 وبعض المجمد ھو تحتاجھ ما كل. الفراش بق لقتل سھلة وسیلة یعتبر الموبوءة للمواد التجمید
 على أیام 4 لمدة الثالجة في المواد ترك إلى تحتاج سوف الفراش بق لقتلالمواد  تجمید عند. الوقت
 .أقل أو صفر فھرنھایتي حرارة درجة في األقل

 الختباء رئیسیا موقعاداخل الفرشة التي تعتبر  االختباء من الفراش بق تمنع الفراش أغطیة
 ،بالبق ةشالفر اصیبت إذا. عالجھ ویصعب لحشراتا

 التي الفراش بق حشرات الحتواء فیجب تغطیتھا
 باإلضافة. االقل على شھرا 18 لمدة غطاءال ترك یجب ولكن اسبوعین بعد الموت في ستبدأ

  الفراش اغطیة اشتر. جدید غزو حدث إذا بسھولة  الفراش أغطیةتنظیف  یمكن ذلك، إلى
 ال قد للحساسیة المسببة المواد من للحد فقط مصممةال غطیةحیث ان األ الفراش قبب الخاصة

 .الفراش بق توقف

 من فقط العالج ھذا ویجري. الفراش بق لمكافحة فعالة وسیلة ھي المعالجة الجافة الحراریة
قد  اصیبت ببق الفراش التيو الغرف  المواد أن ضمان أجل من المھنیة اآلفات إدارة قبل

 عالجال تجربة تحاول ال. بفعالیة اآلفات لمكافحة المطلوبة الحرارة درجة إلى وصلت
 .نفسكب  الحراري

 ھو كماف الفراش بقعلى  سیطرةال الطرق التي یمكن بھامن مھم جزء ھي الحشرات مبیدات
 الحشریة المبیدات جمیع ماستخد .آخر موقع إلى الرئیسي اإلصابة موقع عن بعیدا لتحركا انھ یمكن لبعض الحشرات الفراش بق عن شائع

 الحشرات مبیدات لتطبیق بفني ادارة االفات باالستعانة  تقوم أن بشدة ینصح للغرض المطلوب كما ھو موضح علیھا. وفقاو بعنایة
 الفراشبق  قتقری في تتسبب أن یمكن حیث الحشرات من لغیرھا وصفت الحشریة مبیداتب الفراش بق إصابة عالج تحاول ال. المناسبة
 .المصابة المساحة وزیادة

 
 


