
 

   

 

   !هيا نقضي على بق الفراش  

 كيف تمنع بق الفراش من دخول منزلك
بواسطة ؛ أثاث، أو مفارشعن طريق مالبس مستعملة ، منزلك يدخل أن يمكن لبق الفراش

واألحذية  مالبس الضيوفعلى  أو " كعابري سبيل"األسالك، األنابيب و خالل االنتقال من
 .والحقائب

 لمنع بق الفراش من دخول منزلك:

، قاعدة ، الفرشات األثاث ال تجلب •
 في الشارع اذا وجدتها السرير أو إطاراتالسرير، 

 .إلى منزلك
 أو األثاث المستعمل افحص جميع •

 يمكنك احضاربق الفراش. المستأجرللكشف عن 
التي  مستأجر فقط من االماكنال أو األثاث المستعمل

معلومات ل عثرت على  بق الفراش"هل " بعنوان النشرةالى  انظر. بق الفراش منع تستخدم سياسة
 .بق الفراش تحديدعن كيفية 
مناطق  أو األرائك،، على األسرة الشنط أوالشنط اليدوية الظهر، و حقائب ال تضع •

 الجلوس األخرى.
بق حقق من ت عند السفر •
 تحقق من . في غرفة الفندق الفراش

األثاث وناقلة األمتعة. الفراش، و
 الخاصة بك قبالة الحقائب ضع 

 عندتحقق من بق الفراش السرير و
غرفة  التحقق من " انظر المغادرة.

لبق الفراش" لمزيد من  الفندق
 المعلومات.

 

سوف هذا ، واألسالك المصارف حول صدوعوالالشقوق ، احكم اغالق لشققبالنسبة ل •
 .ةالمجاور الشقق الدخول من من بق الفراش منعي

على  كمالبس وتجفيفغسل ، فقم على الفور ببق الفراشل  إذا شككت في مالمستك •
 محكم االغالق في كيس من البالستيك تخزينهاقم ب أو، هاتحمل لنسيجل درجة حرارة يمكن لىأع

وغيرها من  األحذية والحقائب يمكن وضع، بق الفراش لقتل. القيام بذلكمن  الى حين تمكنك
أعلى درجة على  أو الى عالية الحرارة متوسطةعلى اعدادات ، دقيقة 20لمدة  النشافة في األشياء
 ".بق الفراش لقتل و التجفيف لغسال"مزيد من المعلومات راجع ل. أن تتحملها لموادليمكن  حرارة

 

 

 

 

 

ش فرا ل ا سيات بق  سا  أ

بق الفراش هي حشرا ت صغيرة بحجم بذرة  •
 التفاح.

 لها نيكو ما دةعا لبالغةا اشلفرا بق حشرات
 ن .للوا حمرأ ،مسطح ويبيضا جسم

. 
 

تتغذى حشرات بق الفراش على الدم البشري  •
ويمكنها العيش لمدة  سنة  دون  غذاء.  

وتنشط هذه الحشرات عادة في الليل عندما 
 يكون الناس نائمين.

 
 بعض الناس ال يتأثرون بلدغة بق الفراش. •

  
كنت تشك بوجود بق الفراش، فابحث عن  اذا •

، التغذية ، بقع دموية ، مخلفاتالحشرات ذاتها
  االنسالخ دوبيوض أو بقايا جل

  مكان جلوسك أو نومكافحص في  •
الفرشة،  حواف و شقوق  فيابحث  •

صندوق  حواف و داخل أطر السرير،
النوابض الموجود تحت المفرش أو 

 المراتب
في شقوق اثاث غرفة النوم، أرضية  •

اطارات النوافذ، اطارات  السرير،
 و منافذ الكهرباء.األبواب 

 
تذكر دائما أن بق الفراش حشرات صغيرة 

 مسطحة وسريعة.
 
 

 الخط على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد
 2200-624-612 الفراش لبق مباشرال

bedbugs@umn.edu,   

 www.bedbugs.umn.edu   أو زوروا الموقع
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