
SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG 

 

Çimka 
 

Më e rëndësishmja 

 Çimka është përhapur gjerësisht, në mbarë botën, gjatë 

viteve të fundit.  

 Përhapja bëhet e mundur kryesisht nëpërmjet bagaz-

heve të udhëtimit ose mobiljeve të përdorura.   

 Gjatë natës ajo thith gjakun e njerëzve dhe kafshëve. 

Infektimi mund tu ndodhë të gjithëve dhe nuk ka të bëjë 

me kushtet jo higjienike.  

 Në raste infektimi ndihmon vetëm trajtimi profesional me 

kimikate kundër insekteve. 

 Në rast se dyshoni, ju lutem mblidhni kafshët dhe lerini 

ato t’i kontrollojë një specialist. 

 

Pamja 

 Kur janë të rritura, janë 4-6 mm të gjata, pasi janë ngo-

pur me gjak, janë pothuajse 10 mm, në ngjyrë kafe në 

të kuqe, të sheshta.   

 Çimkat e reja janë më të vogla dhe me ngjyrë më të ha-

pur.   

 

Foto: Zhvillimi i çimkave 

 

Mënyra e jetesës 

 Thith gjakun e njerëzve dhe kafshëve, preferon natën.  

 Gjatë ditës fshihet nëpër të çarat e krevatit, mobiljeve 

dhe të dhomës.  

 Mund të zhvendosen nga një banesë në tjetrën, p.sh. 

kur ka përpjekje për t’i larguar me insekticide. 

 Femrat prodhojnë deri në 500 vezë.  

 Mund të përballojë të ftohin për një periudhë afatgjatë 

dhe urinë deri në gjashtë muaj. 

 Jeton rreth një vit. 

 

Dëmet 

 Thumbon gjatë natës në vende të pambuluara (qafë, 

fytyrë, krahë, kyçe, etj.).  

 Kruarjet e lëkurës fillojnë shpesh disa orë ose ditë pas 

thumbimit. 

 Rreth 20 % e popullsisë nuk shfaq reaksione të lëkurës 

si pasojë e thumbimit nga çimkat.  

 Transmetimi i sëmundjeve nëpërmjet çimkave nuk njihet 

ende. 

 

 

 

Si kuptohet nëse kemi një rast të përhapjes së çim-

kave?  

 Gjatë ditës fshihet nëpër të çarat e krevatit, mobiljeve 

dhe të dhomës..  

 Gjatë ditës fshihet nëpër të çarat e krevatit, mobiljeve 

dhe të dhomës.  

 Gjenden gjurmë jashtëqitjesh, pika të vogla të zeza 

(shikoni figurën më poshtë) ose pikëza gjaku. 

 Ekzaminimi i banesës me qen nuhatës për çimkat, 

sugjerohet për trajtim më eficient dhe më të leverdiss-

hëm.  
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Luftimi 

 Luftojini çimkat vetëm pasi t’i keni gjetur. 

 Mos u përpiqni t’i luftoni vetë me sprej kundër insekteve, 

sepse kjo mund t’i shpërndajë çimkat nëpër të gjithë ba-

nesën apo shtëpinë. 

 Vetëm kompani që merren me largimin e insekteve, të 

autorizuara nga autoritetet përkatëse. 

 Qëllim i identifikuar mirë: eleminim total. 

 Në të shumtën e rasteve duhen disa trajtime me insek-

ticid. Alternativë: Trajtimi në të ngrohtë. 

 Trajtimi nuk mund të mbrojë nga rishfaqja. 

 

Parandalimi 

 Kontrolloni shtretërit dhe mobiljet e përdorura, gjurmët e 

jashtëqitjeve, ose pikëzat e gjakut.  

 Edhe kutitë e përdorura të kartonit mund të jenë të in-

fektuara me çimka.  

 Veshjet për raste të veçanta të lahen me 60° C ose me 

45° C në tharëse.  

 Në raste të përhapjes së çimkave, mos i vendosni mo-

biljet në e shkallë, bodrum apo shesh-pushimin e 

shkallëve, në mënyrë që ato të mos përhapen edhe tek 

fqinjët.  

 Nëse i hidhni mobiljet, ju lutemi t’i etiketoni ato qartësisht 

si „të infektuara me çimka“, ose nxirrini jashtë përdorimit, 

në mënyrë që çimkat të mos merren nga të tjerë. 

 

Çfarë bëhet nëse ka rast çimkash në dhoma hoteli? 

 Informoni përgjegjësit në hotel. 

 Kërkoni dhomë tjetër, mundësisht jo afër së parës. 

 Valixhen vendoseni sa nmë larg shtratit dhe mbyllni  

gjithë zinxhirët.  

 

Çfarë duhet të bëjmë pas një nate të kaluar në një 

dhomë me çimka? 

 Hapni bagazhet e udhëtimit në ballkon ose në dhomën 

e larjes. 

 Nëse nuk mund të lahen menjëherë, vendosini rrobat në 

qese mbeturinash, të mbyllura mirë. 

 Lajini rrobat menjëherë me 60° C për 30 minuta ose dy 

herë njëra pas tjetrës me 40° C. 

 Në tharëse, me 45° C për 30 minuta. 

 Në ngrirje të thellë me -17° C për 24 orë. 

 Valixhen nxirreni jashtë dhe spërkateni me insekticid, 

më pas nxirreni në ballkon ose në bodrum, për t’u ajro-

sur.  

 

Situata ligjore 

 Në rastin e infektimit të më shumë se sa një banese në 

godinë, kujdestari i godinës duhet të autorizojë një kom-

pani të specializuar për t’i luftuar ato. Të gjitha banesat 

duhet të kontrollohen për çimka. 

 Kostot nuk mund t’i ngarkohen qiramarrësit. Për këtë, 

shikoni ju lutem paragrafin mbi „Bazën ligjore për raste 

infektimi“. Në të drejtën e detyrimeve Art. 256, 257f, g, 

h, 258, dhe 259, rregullohet baza ligjore për objektet e 

banimit. 

 

Ne ju ndihmojmë më tej 

Na telefononi, na dërgoni ose sillni insekte për të bërë për-

caktimin. Kërshillimi është pa pagesë deh vetëm për 

banorët e qytetit të Zyrihut. 

 

Qendra e këshillimit për luftimin e insekteve  

Isabelle Landau Lüscher, Dr. Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Oraret e pritjes dhe të takimeve personale për  

banorët e qytetit të Zyrihut:  

Walchestr. 31, 2. Stock, Büro 232 

Telefon 044 412 28 38 

E hënë – e premte: ora 13.30 – 14.30  

 

Për letra: Walchestrasse 31 

  Postfach 3251, 8021 Zürich 

Për pako:  Walchestrasse 31 

  8006 Zürich 

 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

 


