Hã y Tiê u Diệ t Sâ u Bọ !
Tôi đã Tìm Thấy Rệp Phải Không?
Tóm Tắt:

•

Rệp có thể có hình dạng và
kích cỡ khác nhau

•

Rệp là côn trùng nhỏ, có
kích thước bằng một hạt
táo.

Rệp có thể khó nhận dạng vì chúng giống với nhiều loài
côn trùng nhỏ khác. Ngoài ra, bề ngoài của chúng sẽ thay
đổi tùy thuộc vào độ tuổi của chúng và nếu chúng vừa
mới ăn.
Rệp trưởng thành có màu nâu đỏ và dài khoảng ¼ đến 3/8
inch; bề ngang của chúng gần bằng với chiều dài. Chúng có kích thước khoảng bằng hạt
táo. Rệp chưa trưởng thành có thể rất nhỏ và rất khó phát hiện.
Rệp không có cánh, và không thể bay. Rệp có thể di chuyển rất nhanh trên các bề mặt
ngang và dọc

•

Hãy tìm kiếm rệp, đốm
phân và da

Nếu gần đây rệp chưa được ăn, rệp bẹt và có hình bầu dục. Khi rệp cắn người nào đó,
kích thước chúng sẽ phình ra, trở nên lớn hơn và có màu đỏ hơn; thường được so sánh
với hình dạng điếu xì gà.
Nếu quý vị bị rệp phá hoại, quý vị cũng có thể thấy da rơi. Da rơi của rệp là vỏ rỗng được
thay khi rệp lớn lên. Da này sẽ có hình dạng của một con rệp nhưng trong suốt.

•

Rệp là loài ăn vào ban đêm,
nhưng đôi khi chúng ăn
vào ban ngày

•

Cách để tôi có thể nói rằng
tôi đã tìm thấy rệp

•

Những việc cần làm nếu tôi
tìm thấy rệp

Để biết thêm thông tin, vui
lòng liên hệ với Đường Dây
Thông Tin về Rệp theo số
612-624-2200, 1-855-6442200, bedbugs@umn.edu
hoặc truy cập
www.bedbugs.umn.edu

Rệp hoạt động chủ yếu vào ban đêm, do đó, quý vị không có khả năng nhìn thấy chúng
vào ban ngày. Chúng có thể quen dần với việc ăn vào ban ngày nếu chúng nhận thấy mọi
người đang nghỉ ngơi hoặc ngủ vào ban ngày. Rệp có thể được phát hiện thấy vào ban
ngày nếu có sự phá hoại lớn, hoặc nếu côn trùng quý vị đã tìm thấy thực sự là bọ dơi. Bọ
dơi rất giống với rệp và thường được thấy ở những nơi có dơi hoặc chim. Sâu bọ phải
được gửi đến một chuyên gia để xác định.
Nếu quý vị cho rằng quý vị đã tìm thấy rệp, cố gắng bắt nó trên miếng băng hoặc đặt nó
vào túi nhựa, sau đó quý vị có thể có được kết quả xác định con bọ này từ chuyên gia
quản lý loài phá hoại (người tiêu diệt).
Nếu người tiêu diệt không thể xác minh đó có phải là rệp hay không, hãy gửi mẫu trên
băng dính đến:
Bed Bug InformationLine (Đường Dây Thông Tin về Rệp)
Rm 219 Hodson Hall
1980 Folwell Ave
St. Paul, MN 55108
Nếu quý vị tìm thấy rệp, hãy ghi lại thời gian và địa điểm quý vị nhìn thấy chúng. Mẫu
này sẽ giúp chuyên gia quản lý loài phá hoại trong việc kiểm tra nhà quý vị và sẽ làm tăng
khả năng xử lý có hiệu quả.

Đã cập nhật vào ngày 27 tháng 5 năm 2014
Bởi Amelia Shindelar và Tiến Sĩ Stephen Kells, 2011
Tài trợ cho Chiến Dịch "Hãy Tiêu Diệt Sâu Bọ" do Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và MDA thực hiện.
Ngoài ra, chiến dịch còn có sự hỗ trợ tuyệt vời từ Sở Y Tế Minnesota.

Theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật, thông tin này được cung cấp sẵn dưới nhiều dạng thông báo khác nhau
theo yêu cầu bằng cách gọi số 651/201-6000. Người dùng TTY có thể gọi tới Dịch Vụ Tiếp Âm Minnesota theo số
711 hoặc 1-800-627-3529.
Đại Học Minnesota và MDA là những nhà giáo dục và nhà tuyển dụng mang lại cơ hội bình đẳng.

