
  الحشرات مكافحة

 

 حشرة بق الفراش
 

  أهم النقاط

  انتشرت حشرة بق الفراش في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في السنوات

  .األخيرة

 هذا االنتشار بسبب أمتعة السفر أو عن طريق األثاث المستعمل. يحدث  

  ليالً بامتصاص دم البشر والحيوانات.الحشرة تقوم 

 .الجميع عرضة لإلصابة، إنها أمر ال عالقة له بالظروف غير الصحية 

 .في حالة وقوع اإلصابة لن يجدي سوى االستعانة بمكافحة حشرات خبيرة 

  الحيوانات، وتكليف أحد المختصين بالبت في أمرها.في حالة الشك يلزم جمع 

 
  شكل الحشرة

  مم، ويبلغ طول الحشرة المشبعة تماًما  6و 4يتراوح طول حشرة البق البالغة بين

 مم تقريًبا وتكون مسطحة ولونها بني محمر. 10

 .أما الحشرات غير البالغة تكون أصغر ولونها أفتح  

 

 
  Bed Bug Foundationمؤسسة  الصورة نقالً عن:

 

 نمط حياة الحشرة

 .تمتص الدم من البشر والحيوانات المنزلية، وتفضل القيام بذلك أثناء الليل 

 .أما خالل النهار فهي تختبئ في شقوق األسرة، واألثاث وشقوق الغرفة 

  أخرى مجاورة، على سبيل المثال عند محاولة  شقة يمكنها التنقل من شقة إلى

  ات حشرية.مكافحتها برش مبيد

  بيضة. 500تضع األنثى عدد من البيض يصل إلى  

 .يمكنها تحمل البرودة لفترة مطولة وتظل جائعة لمدة تصل إلى ستة أشهر  

  .تعيش حشرة بق الفراش لمدة عام تقريًبا 

  األضرار

  تقوم حشرة بق الفراش ليالً بلدغ المواضع غير المغطاة بالجلد )مؤخرة العنق

  وما إلى ذلك(. وكاحل القدم، والذراعين والوجه

 .تفاعالت حكة الجلد ال تحدث إال بعد اللدغة بساعات أو أيام  

  من السكان ال تظهر لديهم أي تفاعالت بالجلد نتيجة التعرض للدغات  ٪20حوالي

  حشرة بق الفراش.

 .حتى اآلن غير معروف انتقال األمراض عن طريق حشرة بق الفراش  

 

 

 
 على اإلصابة بحشرة بق الفراش؟كيف يمكنك التعرف 

  وفي الشقوق بالقرب من السرير. الحشرة خالل النهار في هيكل السريرتختبئ  

  )يتم العثور على آثار براز الحشرة أو نقاط سوداء صغيرة )انظر الصورة أدناه

 أو قطرات دماء.

  يوصي بفحص الشقة باالستعانة بكالب تقفي آثار حشرة بق الفراش من أجل

  المشكلة بصورة أكثر فعالية وجدوى.عالج 



 

  نوفمبر 15 نشرة إصدار

 المكافحة

 .ال تتم المكافحة إال إذا تم العثور على حشرة بق الفراش  

  ال تحاول مكافحة الحشرة بنفسك من خالل رش مبيدات حشرية، فهذا قد ينشر

 الحشرات في الشقة بأكملها أو في المنزل.

  الحشرات وحاصلة فال تتم المكافحة إال من خالل شركة متخصصة في مكافحة

  على تصريح متخصص صادر من سويسرا.

 :وهو اإلبادة الكاملة للحشرة. يكون هدف المكافحة محدًدا بوضوح 

  في معظم الحاالت يتطلب األمر االستعانة بالعديد من عالجات المبيدات

 المعالجة الحرارية. والبديل هو: الحشرية.

 .العالج ال يحمي من اإلصابة مجدًدا 

 
 الوقاية

  افحص األسرة المستعملة واألثاث المستعمل بحًثا عن حشرة بق الفراش أو أثار

  برازها أو قطرات دم.

 .علب الكرتون المستعملة يمكن أن تكون مصابة أيًضا بحشرات بق الفراش 

  مئوية أو وضعها في مجفف  °60غسل مالبس المناسبات عند درجة حرارة

 مئوية. °45المالبس عند درجة 

   اإلصابة بحشرة بق الفراش ال تضع أي أثاث على ساللم المنزل أو في في حالة

  القبو أو في غرفة السقف حتى ال تنتقل العدوى إلى الجيران.

  ى تشير إلعند التخلص من األثاث برجاء تمييزه بوضوح بوضع عالمة عليه

أو اجعله غير قابل لالستخدام وذلك حتى ال يأخذ  إصابته بحشرات بق الفراش

 اص آخرون األثاث والحشرات معه.أشخ

 
 ما هي كيفية التصرف في حالة اإلصابة بحشرات بق الفراش في غرفة الفندق؟

 .إبالغ مسئولي الفندق  

 .طلب غرفة أخرى، ومن األفضل أال تكون بجانب الغرفة المتروكة  

 .إبعاد الحقائب عن السرير بأقصى قدر ممكن وغلق جميع السحابات 

 
 المبيت في غرفة مصابة بحشرة البق؟ماذا تفعل بعد 

 .تفريغ األمتعة بالشرفة أو في غرفة الغسيل  

  إذا تعذر غسل المالبس على الفور، فُتحفظ في أكياس قمامة محكمة الغلق بأشرطة

 الصقة.

  دقيقة  30مئوية لمدة  °60اغسل المالبس على الفور عند درجة حرارة 

 مئوية. °40رة أو اغسلها مرتين متتاليتين عند درجة حرا

  دقيقة. 30مئوية لمدة  °45ضعها في مجفف المالبس عند درجة حرارة 

  ساعة. 24مئوية لمدة  °17-ضعها في المجمد عند درجة حرارة 

  رش الحقيبة الفارغة مباشرًة في الهواء الطلق برش المبيدات الحشرية 

  ثم قم بتهويتها جيًدا في القبو أو في الشرفة.

 
 الوضع القانوني

  في حالة إصابة أكثر من شقة سكنية في المنزل بحشرة البق يجب على إدارة

ويجب فحص جميع الشقق  المنزل تكليف شركة متخصصة في مكافحة حشرات.

  بحًثا عن حشرة البق.

 .نشرة بهذا الصدد اطلع على  وغير مسموح بتحويل التكلفة لتقع على المستأجرين

تم تنظيم الوضع القانوني في  .شراتالوضع القانوني في حالة اإلصابة بح

ز 257و و257و 256العقارات السكنية في قانون االلتزامات السويسري المواد 

 .259و 258ح و257و

 
 يسعدنا مساعدتك

 يمكنك االتصال بنا هاتفًيا وإرسال أو إحضار الحشرات التي وجدتها للبت في أمرها.

 زيوريخ.إن مشورتنا مجانية ومخصصة فقط لسكان مدينة 

 

  مركز اإلرشاد لمكافحة الحشرات

  إيزابيل النداو لوشر، د. جابي موللر، ماركوس شميدت

 

  مدينة زيوريخ: أوقات االستشارة الهاتفية والشخصية لسكان

Walchestr. 31, 2. Stock, Büro 232 

 044 412 28 38هاتف 

 ظهًرا 2:30إلى  1:30من الساعة  :من االثنين إلى األربعاء

 

 Walchestrasse 31  :للخطابات

 زيوريخ 8021 ،3251 الرقم البريدي 

 Walchestrasse 31  :للطرود

 زيوريخ 8006 

 

 :اإلليكترونى الموقع

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung 

 


