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جتنب امل�شكالت الناجمة

عن اآلآفات



الفئران
يمكن أن تسبب الجراذين والفئران الضرر في داخل وخارج عقاراتنا على سبيل المثال 

إصابات ناجمة عن القرض في األسالك الكهربائية والتي يمكن أن تؤدي في أسوأ 
األحوال إلى اندالع الحرائق. إنها تأكل العازالت مما يؤدي إلى البرودة في الداخل. 

كما يمكن أن تحمل معها مواد ُمعدية ُمضّرة بصحة اإلنسان ويمكن أن تؤدي إلى 
إصابتنا باألمراض.

يمكن أن ينتج عن زوجين من الجراذين/الفئران 1000 من الجراذين / الفئران الجديدة 
خالل سنة واحدة.

تُفّضل الجراذين / الفئران الحصول على الحماية في البنايات الدافئة خالل الشتاء 
ويقومون آنذاك بأكل معظم األشياء التي يتوصلون اليها هناك. يمكن أن يدخلوا عن 

طريق فتحات ال تزيد عن 2 سنتيمتر أو أكثر.

الطيور
إن براز الطيور يسبب للتآكل مما ينجم عنه تلف في الواجهات واألسطح والسيارات. 

يمكن أن يسبب الروث والمواد الحية الموجودة فيه إلى إنسداد المزاريب وأنابيب 
الصرف والتهوية والمداخن مما يزيد من خطر تلف المباني بسبب الرطوبة.

كما يمكن أن تحمل معها أيضا طفيليات ومواد ُمعدية مضرة بصحة اإلنسان ويمكن 
أن تسبب إصابتنا باألمراض. كما يمكن أن يكون هناك أيضا مواد ُمعدية في براز 

الطيور.

يمكن أن تسبب األعداد الكبيرة من الطيور في األماكن العامة إزعاجا لدى بعض 
الناس.

اآلآفات
إن اآلفات هي حيوانات تلحق الضرر باإلنسان وبالحيوانات األليفة والمزروعات 

والعقارات والسيارات واألشياء األخرى.



!

باإمكانك اأن تفعل ما يلي
اقذف القمامة في الحاوية الصحيحة	 

حافظ على نظافة األماكن التي يمكن أن تنجذب اآلفات اليها	 

اقذف بقايا طعام النزهات في حاوية القمامة	 

ال تُطعم الطيور. إن الجرذان تأكل طعام الطيور	 

تخلص من الفواكه المتساقطة في الحدائق	 

قم بتنظيف المزاريب وأنابيب الصرف لديك	 

حافظ على نظافة أنابيب التهوية والمدخنة	 

حافظ على عشب النجيل قصيرا وتجنب زراعة الشجيرات والنباتات المتسلقة 	 
أو األشجار بالقرب من واجهة البناية.

تأكد من إحكام مسارات األنابيب تحت المغسلة، وإلى مسالك شبكة الحزمة 	 
العريضة أو التدفئة عن بُعد.

بإمكاننا سويا القيام بمساعدة بعضنا البعض لتخفيض عدد اآلفات. 
من المهم جدا المحافظة على النظافة واألناقة في حدائقنا وفي مياديننا 

وحول أماكن إعادة التدوير الخاصة بنا.



إذا جابهتك مشكلة ناجمة عن اآلفات تواصل مع شركة التأمين التي 
تؤمن لديها.

تقوم بلدية بوتشيركا فقط بمكافحة وجود الجرذان والفئران 
والطيور على األراضي التي تملكها البلدية وليس على أراضي 

بنايات القطاع الخاص.

إذا رأيت جرذانا أو أي آفات أخرى على األراضي التابعة لبلدية 
بوتشيركا فبإمكانك التبليغ عن ذلك لدى مكتب التبليغ عن الخلل 
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