הוראות לפני ואחרי הדברה לשמירה על סדר בבית
על מנת להפיק את מרב התועלת מפעולת ההדברה ,הנך מתבקש להקפיד על ההוראות הבאות:

הוראות לפני פעולת ההדברה לתיקן אמריקאי )ג’וקים( ונמלים:
 .1יש להזיז רהיטים וחפצים מהקיר כמה שניתן בכל הבית 20) .ס"מ לערך(.
 .2יש להרים חפצים מהרצפה )צעצועים ,משחקים ,בגדים וכו'( ולשים על המיטה.
 .3מגירות נעליים יש לשלוף.
 .4את הארון מתחת לכיור במטבח ובמקלחת יש לפנות מתכולתו.
 . 5במידה וקיימת בעיה של נמלים במטבח יש לפנות את השיש ולהשאירו פנוי לחלוטין.
 . 6במידה וקיימת בעיה של תיקנים בתוך ארונות המטבח יש לפנות את כל ארונות המטבח מתכולתן.
 . 7יש להוציא מהאמבטיה דברים חיצוניים בלבד ,כגון :מברשות שיניים ,משחות שיניים ,מגבות תלויות.
 . 8אם יש בע”ח ,לרוקן את קערת המים שלהם ולהרים את הכלים שלהם על גבי משטח מוגבה.

הוראות לפני פעולת ההדברה לתיקן גרמני:
ההוראות יבוצעו כדומה להוראות של הדברת תיקן אמריקאי ונמלים תוך כדי שימת דגש על הדברים הבאים:
 . 1אם התיקן הגרמני מופיע במטבח ,חובה לפנות את כל ארונות המטבח המצויים בחלקו התחתון והעליון של המטבח
לאורך כל השיש.
 .2לפנות את השיש מכל הכלים והמזון הנמצאים עליו.
 . 3אם קיים שולחן אוכל ,לפתוח אותו למקסימום ואת כל הכלים שפונו מארונות המטבח אפשר להניח מעליו.
 . 4לא לפנות מעל השיש מכשירי חשמל ,כגון :קומקום ,טוסטר-אובן ,מיקרו ,מתקני מים ועוד…

הנחיות לחזרה לשגרה לאחר פעולת ההדברה:
 .1ניתן להיכנס לשטח בו בוצעה ההדברה לאחר שהשטח התייבש.
 .2במידה והשטח המטופל עדיין לא התייבש יש לצאת מהמקום למשך שעתיים נוספות.
 .3יש לשטוף במים וסבון משטחים לעיבוד מזון.
 . 4במידה ובוצע ריסוס בארונות המטבח יש לנגב אותם במטלית לחה ולהשמידה בתום הניקיון.
 .5ניקיון האזורים שרוססו יתבצע עם כפפות גומי )לא לטקס(.
 .6להימנע משטיפת הרצפה  4-3ימים מיום פעולת ההדברה.
 . 7במידה ויש תינוקות עד גיל שנתיים /קשישים /אנשים אלרגיים /אנשים חולים ,אסתטיים יש לצאת למשך  8שעות
מהמקום.
 . 8אין לאפשר זחילת תינוקות או בעלי חיים לפני הייבוש ,ניגוב ,רחיצת המרצפות.

 .9בעלי חיים יש להרחיק מהמקום ל 12 -שעות ,בעלי כנף ל  24-שעות.



במקרה של טיפול בג'ל נגד תיקנים אין צורך לעזוב את השטח המטופל או לבצע פעולת ניקיון.
קיימת אפשרות שהחרקים ישובו ויופיעו ,במקומות מסוימים ,עד חודש מפעולת ההדברה .במקרה והחרקים
אינם נעלמים ,נא התקשרו לשירות הלקוחות של חברתנו לתאום טיפול חוזר ללא תשלום.

הערות נוספות לריסוס נגד פרעושים:
ההוראות יבוצעו כדומה להוראות של הדברת תיקן אמריקאי ונמלים תוך כדי שימת דגש על הדברים הבאים:
 . 1אם קיימת אפשרות ,יש לשאוב את כל המיטות ,ספות ,מזרנים ושטיחים ומרבצים של בע”ח בבית ולהשמיד את שקית
האשפה.
 .2שמיכות לאוורר ,מצעים להכניס למכונת הכביסה ולכבסם.
 .3להשאיר את המיטות והמזרנים חשופים) .מיטות תינוק לא מרססים(.
 . 4במידה וקיימים שטיחים ,להשאירם במקומם על הרצפה) .ההדברה נעשית על כל שטח הרצפה בבית(
 . 5חובה לאוורר את מקום הריסוס לפני ההדברה עד החזרה לבית ולאחר ההדברה ,בכדי לאפשר לחומר ההדברה
להתייבש.
 .6יש למנוע זחילת תינוקות על הרצפה עד לאחר שטיפתה עם מים וגריפתם אל מחוץ לבית.
 .7אין להכניס חיות מחמד לתוך הבית עד לאחר שטיפת הרצפה עם מים וגריפתם אל מחוץ לבית.
 .8ניתן לשטוף את הרצפה לאחר  8שעות מסיום ההדברה.
 .9חזרה לבית לאחר  3שעות ,בעלי חיים  12שעות ,נשים בהריון ותינוקות כ 8-שעות.

הערות נוספות לריסוס נגד כיני יונים:
 . 1ההוראות יבוצעו כדומה להוראות של הדברת פרעושים ,תיקן אמריקאי ונמלים תוך כדי שימת דגש על הדברים הבאים:
 .2לפנות את המיטות משמיכות ומצעים.
 .3שמיכות לאוורר ,מצעים להכניס לכביסה ולכבסם.
 .4ניתן לשטוף את הרצפה לאחר  8שעות מסיום ההדברה.
 . 5בכל זמן ההדברה ועד החזרה למקום המרוסס יהיו כל החלונות פתוחים ,והמקום מאוורר .דירה לאחר שיפוץ או כניסה
לדירה חדשה חובה לשטוף את הבית באופן יסודי ולאחר מכן לבצע הדברה.
 .6חזרה לבית לאחר  3שעות ,בעלי חיים  12שעות ,נשים בהריון ותינוקות כ 8-שעות.

הוראות לגבי בעלי חיים:
ניתן להחזיר את בע”ח למקום המרוסס לאחר  12שעות ,בעלי כנף לאחר  24שעות ,בתנאי שהמקום יבש לחלוטין .אם
המקום אינו יבש לחלוטין ,לשים כפפות ,להצטייד בסמרטוט ולספוג את שארית החומר עד כדי ייבוש מוחלט.
אם בוצעה הדברת פרעושים ו/או כיני יונים ,חובה לשטוף את הרצפה לפני החזרת בע”ח למקום המרוסס לאחר  12שעות,
בעלי כנף לאחר  24שעות לפחות – בהתאם להוראות המדביר.
יש להרים מהרצפה את כלי האוכל של בע”ח ,להניחם במקום מוגבה ולשטפם לאחר החזרה לבית.

הנחיות במקרה של חשד להרעלה:
במקרה של חשד להרעלה יש לצאת מיד מהמקום ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
במקרה של התפתחות תגובות אלרגיות יש לצאת מיד מהשטח בו התבצע הריסוס עד לאוורור הריסוס ושטיפתו עם מים.
במקרה של הרעלה ניתן לפנות למכון הארצי למידע על הרעלות 04-7771900 :

שמירה קפדנית על הוראות אלו תתרום להצלחה מרבית של הטיפול.
לייעוץ הדברה מקצועי ,אמין ואדיב התקשרו עוד היום .053-431-3800

