نصائح واستشارات بخصوص حشرة البق
Tips & advice bedbugs

استعدادات لمعالجة الغرفة من حشرة البق

Preparations for bedbug treatment

.د ْع كل األثاث يبقى بالغرفة

Don’t remove anything from the room.

،نظف قبل أن نأيت
ْ كنس أو
ْ ِ ا.اِجمع الغرفة يك يسهل علينا الفحص
.ولكن دون أي تنظيف شامل

Tidy up, so we are able to make a good inspection.
Vacuum or clean – but don’t overdo it!

.ا َ ْو ِقف الرسير

Lift the bed onto its edge.

.نحن نحتاج إىل فحص كل الغرفة
We need access to all rooms.

.اِط ِو أغطية الرسير
Strip the bed ready for inspection.

.ا َبع ْد األثاث عن الجدران

Move furniture from the wall.

عدم الدخول إىل الغرفة لساعتني.
األطفال تحت السنتني أو ذوي الحساسية
ال ينبغي عليهم الدخول إىل الغرفة
لـ  24ساعة بعد معالجتها.
عدم املسح باملاء أو كنس املساحات
املنظفة ملدة  5إىل  6أسابيع بعد
معالجة الغرفة.
تجنب نقل األثاث أو أغطية الرسير أو أشياء
أخرى من أو إىل الغرفة ،حتى نشري عليك بذلك.

معالجة املنسوجات

غسيل املالبس :فوق ( 60o Cدرجة حرارة مائوية)،

اِتبع تعليامت الغسيل ،يك تالئم الحرار ُة املنسوجات
املغسولة.
o
التجميد( -18 :درجة حرارة مائوية) خالل أسبوع.
التجفيفَ :جف ِّْف باملجففة الهوائية اللفافة للمالبس
لحوايل  50دقيقة.

تعترب آنتيسيمكس رشكة خدمات دولية أُنشأت بالسويد يف سنة  .1934نحن نقوم بإنشاء بيئة داخلية
آمنة وصحية ،وذلك عرب الفحوصات والضامنات والتأمينات .كام نعمل ضمن مجال الحرشات والقوارض
الضارة ،والنظافة الصحية ،،وبيئة البناء والطاقة ،والحامية من الحرائق وبيئة العمل.

Do not enter treated rooms
for at least 2 hours.
Children under 2 or sensitive
people are recommended not
to enter treated rooms for the
first 24 hours.
Do not wet clean or vacuum
for 5 - 6 weeks after the treatment.
Do not remove or bring in furniture,
bedding or other articles until we
give the go ahead.

Treating textiles
Wash: Over 60o C, always check the
label.
Freezer: -18o C one week.
Heat: Tumble dry for about
50 minutes.

Utg. 2

من املهم أن تتذكر ما ييل:

Important to remember:

