ተባይን እናጥፋ!
የተባዮች መሰረታዊ ነገሮች
• ተባዮች የአፕል ዘር የሚያክሉ ደቃቅ
ፍጥረቶች ናቸው፡፡ ትልቆቹ ተባዮች
የተዘረጋ፣ ክብ ቅርጽና ወርቃማ ቀለም
አላቸው፡፡ አዲስ የተፈጠሩ ተባዮች በጣም
ደቃቅና ለማየት የሚያስቸግሩ ሊሆኑ
ይችላሉ፡፡

ተባዮችን ለመያዝ ማጽዳት
ማጽዳት በተወሰኑ ቦታዎች በተለይ የተወሰኑ የተባይ ስብስቦች ቁጥር ለመቀነስ ጠቃሚ ነው፡፡ ማጽዳት
100% ውጤታማ አይደለም፣ ነገር ግን ተባዮችን ለመያዝ ያግዛል፡፡ አብዛኛዎን ተባዮችን ለመያዝና ወደ
ሌሎች ቦታዎች እንዳይስፋፉ ለማድረግ የተወሰኑ ቁልፍ ምክሮች መከተል አለብዎት፡፡
•

በተቻለ መጠን መጥረግያው ጠንካራ ያድርጉ፡፡ ከመጽጃው ጋር
የተጣበቀው መሳርያ ይግጠሙ፡፡ ተባዮች በቀዳደዎችና ስንጥቆች
ራሳቸውን የመደበቅ ችሎታ አለቸው፡፡

•

በቦታዎቹ ላይ ትኩረት ማድረግዎ እርግጠኛ ይሁኑ፡፡

•

በጨርቁ ላይ በኃይል አይጫኑ፡፡ ተባዮቹ እንዲበተኑ በዚህም
ተባዮቹን ከመያዝ ይልቅ በምድር ቤቱ ላይ እንቅላል እንዲተዉ
ያደርጋል፡፡

•

ተባዮች በቀዳዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ከደደዳዎቹ እንዳያመልጡ በማድረግ ተባዮቹን
ማስወገድ ጠቃሚ ነው፡፡

•

ሲጨርሱ የቆሻሻ ቦርሳውን ያስወግዱ ቦርሳውንም በፕላስተር ይቆልፉት፡፡ ከዚህ በቀመጠል
የቆሻሻ ቦርሳውን በፖላስቲክ ቦርሳው ላይ ጨምረው ቦርሳው ከውጭ መቆለፍ ይገባል፡፡ ይህ
ቦርሳ በቆሻሻ ሊጣል ይችላል፡፡

•

ባዶውን ቦታ ቦርሳ ያይዝ ከሆነ ዕቃዎችን አውጥተው በፕላስቲክ ቦርሳ ውስጥ ያሽጉዋቸው፡፡
ሁሉም ተባዮች ለመገደላቸውን ለማረጋገጥ ኮንተይነሩን በሙቅ ውሃ ይጠቡት፡፡
በኮንተይነሩ ማጣርያ አለ፡፡ ይህ ማጣርያ ማጠብ፣ ማቀዝቀዝ ወይም በሌላ አዲስ ማጣርያ
ሊቀየር ይገባዋል፡፡ በባዶ ቦታው ውስት በኤሌክትሪክ መሳርያወዎች ውሃ አይጠቀሙ፡፡

•

ተባይን ለመቆጣጠር በሌላ ቦታ ክፍት ቦታ መጠቀም ከፈረሻው ቀን የክፍት ቦታው ዕቃዎች
ይንቀልዋቸው፡፡

•

ተደጋጋሚ ከፍት ቦራ ማድረግ የተበከለ ቦታን ለማጽዳት ጠቃሚ ነው፡፡ ባለፈው ቦታ
በየጠኛው አከባቢ ተባይ አግኝተው እንደነበር እርግጠኛ ይሁኑ፣ እነዚህ ቦታዎች ደግመው
ክፍት ያድርግዋቸው፡፡ የተባይ እንቁላሎች በመሬት ከወደቁ ለማስቀገድ አስቸጋሪ ናቸው፡፡
ትላልቅ ተባዮች ከዚህ በፊት ተበክሎ በነበረ ቦታ ላይ ይሰበሰባሉ፡፡ እነዚህ ቦታዎችን ደግሞ
ማየትና ክፍት ማድረግ በቤትዎ የተባዮችን ቁጥር ለመቀነስ ይረዳል፡፡

•

በክፍት ቦታ ተባዮችን ለማስወገድ እንደ ማጠብ፣ ማሞቅና ማቀዝቀዝ ያሉ ግአቶችን
ይጠቀሙ፡፡ ክፍት ቦታ ለማድረግ የሚያስፈልግ ጉልበት ይቀንሳል እንዲሁም የመቆጣጠር
ሂደቱን ይበልጥ ውጤታማ ያደርጋል፡፡

•

በተቻለ መጠን በቀላሉ ቤትዎን ለመጠበቅ ጥረት ያድርጉ፡፡ ተባዮቸረ መደበቅ ይወዳሉ፣
የተደበቁ ተባዮችን ለመፈለግ ደግሞ ብዙ ጥረት ይጤቃል፡፡

•

በተደጋጋሚ ክፍት ያደረጉትን ቦታ ለመቀነስ ያልተበከሉ ቁሰቀሱሶችን በፕላስቲክ ቦርሳ
ውስጥ ያስቀምጡ፡፡

• ተባዮች የሰውን ደም የሚመገቡ ሲሆን
ለአንድ አመት ያህል ያለምግብ ሊኖሩ
ይችላሉ፡፡
• ተባዮች በቀን ሰዎች ሲያርፉ ወይም ሲተኙ
ይደበቃሉ፣ በሌሊት ሊመገቡ ይመጣሉ፡፡
• .አንዳንድ ሰዎች በተባይ ሲነከሱ
አይታወቃቸውም፡፡
• አብዛኛዎቹ ተባዮች ስፋቱ 8 ጫማ በሆነ
የሰው ማረፍያ ቦታ ይገኛሉ የተጠቃውን
ቦታ ሲያድግ ተባዮች ይስፋፋሉ፡፡ ተባዮች
በሚቀጥሉት ቦታዎች ማግኘት ይችላሉ፡፡
o በፍራሽ፣ ሳጥን፣ ስፕሪንግ፣ የአልጋ
ፍሬም እና አልጋ ልብሶች
o ቀዳዳዎች
o በግድግዳ ወረቀቶችና
o ከስእሎችና ሰቶች ጀርባ
o በመጋረጃዎች
o በምድር ቤት የተሰነጣጠቁ እንጨቶች
o ከምንጣፍ ስር
o ከኤሌክትሪ ማስተላለፍያና ወይም
ማብርያዎች ጀርባ

ለበለጠ መረጃ ዘ ቤድ ቤግ የመረጃ መስመር
(Bed Bug InformationLine )በ
612-624-2200 ይደውሉ ፣
bedbugs@umn.edu ይጠቀሙ ወይም
www.bedbugs.umn.edu ይጎብኙ፡፡

ግንቦት 15 ቀን2015 ተሻሻለ
በAmelia Shindelar እና Dr. Stephen Kells, 2011
ፈንድ ለ"ተባይን እናጥፋ" ዘመቻ በአሜሪካ የአካባቢ ጥበቃ ኤጄንሲና MDA ፈንድ የተደረገ ነው፡፡ ከሚኒሶታ የጤና ክፍል የተገኘው
ተጨማሪ ድጋፍም የሚደነቅ ነው፡፡
በአሜሪካ አካል ጉዳተኞች ውል መሰረትይህ መረጃ በ651/201-6000 በመደወል ከጠየቁ በአማራጭ የኮሚዩኒኬሽን አገባብ ማግኘት
ይችላሉ፡፡ የ TTY ተጠቃሚዎች የሚኒሶታ የግንኙነት አገልግሎት በ711 ወይ 1-800-627-3529 መደወል ይችላሉ፡፡
የሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲና MDA በማስተማሪነትና ሰራተኝነት እኩል ዕድል አላቸው፡፡

