Rệp giường
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Rệp giường là gì?
Rệp giường là loài côn trùng nhỏ, màu nâu đỏ, không cánh.
Chúng thích cắn người, đặc biệt là vào ban đêm.

Rệp giường có hại cho
sức khỏe của tôi không?
Rệp gường KHÔNG ảnh hưởng đến
sức khỏe lâu dài.
Vết cắn của rệp gường có thể bị ngứa,
sưng hoặc đỏ, nhưng chúng sẽ hết
nhanh chóng.
Rệp giường KHÔNG truyền bệnh.
Rệp giường KHÔNG sống trên cơ thể
như con chí.

Làm thế nào tôi có thể
ngăn ngừa rệp gường?
KHÔNG mua hành lý hoặc đồ nội
thất đã qua sử dụng.
Bịt kín các vết nứt hoặc lỗ trên
tường, trần nhà và sàn nhà.
Bắt chúng sớm. Nếu bạn nghĩ rằng
nhà mình có rệp gường, hãy gọi 617534-5965 để yêu cầu kiểm tra nhà.

617-534-5965

1010 Massachusetts Ave
Boston, MA 02118

Làm thế nào để tôi biết nếu có rệp
giường trong nhà của tôi?
Rệp thường được tìm thấy trong nệm và đồ nội thất,
dưới thảm và trong hành lý. Chúng cũng có thể được tìm
thấy trên tường, phía sau các khung tranh, gần ổ cắm
điện, v.v. Bạn có thể nhìn thấy:
Các vết gỉ hoặc vết ố màu đỏ trên các tấm trải
giường & nệm.
Các vết cắn trên cơ thể bạn hoặc các thành viên gia
đình. Chúng thường trông giống như vết muỗi đốt.
Rệp giường, phân của chúng (đốm đen nhỏ) hoặc
trứng của chúng (hình bầu dục nhỏ màu vàng nhạt)
bên dưới hoặc trong các nếp nhăn / góc nệm
Nếu bạn nghĩ rằng nhà mình có rệp gường, hãy gọi 617534-5965 để yêu cầu kiểm tra.

Nhà tôi có rệp gường. Tôi nên
làm gì?
Nếu bạn ở nhà thuê, hãy nói với chủ nhà của bạn ngay
lập tức.
Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thuê người diệt rệp có
giấy phép để tiêu diệt rệp giường.
Giặt TẤT CẢ quần áo, tấm trải giường và chăn mền
trong nước nóng và sấy khô ở nhiệt độ cao. Niêm phong
mọi thứ trong các túi nhựa trước khi người diệt rệp đến
nhà.
Tuân theo mọi hướng dẫn của người diệt rệp. Có thể
phải mất hơn 1 lần xử lý để loại bỏ rệp gường.
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