
Xác Định Những 
Dấu Hiệu Hoạt 
Động
•  Cứt chuột
•  Lỗ và vết gặm trên  

trái cây, bìa cứng,  
thùng làm bằng gỗ và bằng nhựa

•  Vết chà nhờn dọc theo tường, hàng 
rào và các điểm nhập 

Dẹp Bỏ Chất Hấp Dẫn
•  Nhặt trái cây, hạt và rau quả chín và rơi 

rụng
•  Đậy thùng rác và thùng đựng phân trộn
•  Lưu trữ thực phẩm vào những thùng 

bằng kim loại, có nắp đậy khi cất giữ 
trong ga ra và nhà kho

•  Dọn sạch thức ăn của vật nuôi ăn thừa 
hàng ngày

•  Dùng một dung dịch thuốc tẩy nhẹ (9 
phần nước với 1 phần thuốc tẩy) để xịt 
lên cứt chuột trước khi dọn sạch

Trong cuộc khám xét chuột, chuyên viên sẽ:
•  Tìm những dấu hiệu về hoạt động và 

điểm nhập của chuột
•  Chỉ dẫn cách đặt bẫy và loại trừ ổ 

chuột
•  Cung cấp một bộ khởi động phòng 

chống chuột như trình bày trong hình

Dọn Sạch Ổ Chuột
•  Sửa chữa những chỗ hở bằng cách dùng lưới 

sắt 1/4 inch cỡ 18-22
•  Che kín những khoảng trống dưới cánh cửa 

bằng thiết bị quét cửa bằng kim loại
•  Nâng những đống củi lên cách mặt đất 12 

inch
•  Trồng những loại cây cỏ rậm rạp, như bông 

giấy và câu thường xuân, cách xa các tòa nhà 
và hàng rào

•  Chùi sạch lò nướng ở sân sau mỗi khi sử dụng 
xong

•  Dọn sạch rác rến và các mảnh vụn

Bẫy 
•  Đặt bẫy ở chỗ quý vị thấy có hoạt động 

của chuột
•  Giữ chặt bẫy sập để tránh cho bẫy bị kéo 

đi
•  Đặt mồi thức ăn trên bẫy sập chưa gài 

trong ba ngày trước khi gài bẫy
•  Tránh dùng mồi có thuốc độc trong nhà vì 

chuột có thể chết trong tường, tạo ra mùi 
hôi thối và hấp dẫn ruồi

   Hãy liên lạc để xin một cuộc khám xét 
chuột MIỄN PHÍ có tính cách giáo dục!

Xác Định Điểm Nhập 
Tiềm Năng1 2 

3

4 

5 

Để kiểm soát chuột, loại bỏ chất hấp dẫn bao gồm thực phẩm, nước uống và chỗ ẩn náu.

5 Bước để Kiểm Soát Chuột 

H Ã Y  L I Ê N  L Ạ C  Đ Ể  X I N  M Ộ T  C U Ộ C  K H Á M  X É T  C H U Ộ T  M I Ễ N  P H Í  C Ó  T Í N H  C Á C H  G I Á O  D Ụ C  •  ( 8 5 8 )  6 9 4 - 2 8 8 8

Miếng kim loại 
ngăn nước xung 
quanh lỗ thông 
hơi mái nhà bị 

lỏng Nhánh cây ở 
gần mái nhà

Lỗ thông hơi 
mở rộng

Lỗ thông hơi 
mở rộng

Những chỗ 
hở

Khoảng trống 
dưới cửa ga ra

Chỗ hở quanh ống khói

Tấm che chỗ để 
bò dưới sàn nhà bị 
rách hoặc không có

Trái cây chưa hái 
hoặc đã rơi rụng

Thức ăn của vật 
nuôi để ở ngoài

Rác rến

Thùng rác 
không đậy 

nắp

Vật để nuôi chim 
loại hạt

Chỗ hở nơi ống 
dẫn từ máy Điều 
Hòa Không Khí đi 
xuyên vào tường
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Các Loại 
Chuột Mái Nhà (Rattus rattus) 
•  Loại thông dụng nhất thường
    thấy tại Quận San Diego
•  dài 13 – 18 inch, gồm cả 

đuôi
•  Thích ăn trái cây, hạt, và 

rau cỏ
•  Làm ổ trên cây, gác lửng, 

v.v., cách xa mặt đất

Chuột Na Uy (Rattus norvegicus) 
•  Cũng được gọi là chuột “đường”
    hay “cống”
•  dài 16 – 20 inch, gồm cả 
    đuôi
•  Ăn tạp, ăn thực vật hoặc thịt
•  Làm ổ trong những môi 
    trường ẩm ướt dưới hoặc 
    ngang mặt đất

Chuột Rừng  (Neotoma spp.) 
•  Cũng được gọi là chuột “trữ”
•  dài 12 – 18 inch, gồm cả đuôi
•  Ăn rau cỏ
•  Làm ổ bằng nhánh cây và 

mảnh vụn ở những chỗ từ 
gác lửng đến máy xe hơi

QUẬN SAN DIEGO
Bộ Y Tế Môi Trường
Chương Trình Kiểm Soát Sinh Vật Truyền Bệnh
5570 Overland Avenue, Suite 102
San Diego, CA 92123
(858) 694-2888

Ngăn Ngừa Bảo Vệ Báo Cáo

Quét Mã QR với điện thoại thông minh 
của bạn để tìm thấy chúng tôi trên web!

Chuột

WWW.SDVECTOR.COMWWW.SDVECTOR.COMWWW.SDVECTOR.COM

Chuột là loài chuột bọ phá hoại có thể gây ô 
nhiễm thức ăn, lan truyền bệnh tật, gây thiệt 
hại cấu trúc và làm cháy nhà bằng cách cắn 
phá dây điện

Tài Liệu Hướng Dẫn để Chấm Dứt Cuộc 
Đua với Chuột
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  Chuột


