
•  فضوالت موش
• سوراخ و عالمت 
جویدگی روی میوه، کابینت، 

 چوب، ظروف پالستیکی 
و سیم ها

•  عالمت مالیدگی چرب در   
 کنار دیوارها، فنس و 

نقاط ورودی

در طول یک بازرسی موش، تکنسین: 
•  به دنبال وجود عالئم فعالیت موش 

ها و نقاط ورود خواهد گشت
•  برای از بین بردن زیستگاه و به دام 

انداختن دستورالعمل هایی را ارائه 
می دهد

•  یک کیت آغازگر جلوگیری از 
موش مانند تصویر ارائه می دهد

زیستگاه موش ها را از بین ببرید 
•  هیزم ها را 12 اینچ باالتر از سطح زمین قرار دهید

•  پوشش گیاهی انبوه، مثل گل کاغذی و پیچک را دور از 
ساختمان ها و فنس ها قرار دهید

•  زباله ها و آشغال ها را از حیاط خود دور کنید

•  تله ها را در کنار دیوار، پشت اجسام، در کنج های 
 تاریک، و جاهایی که شاهد فعالیت موش ها هستید قر

ار دهید
•  برای جلوگیری از روی زمین کشیده شدن تله های 

ضربتی را ببندید
•  قبل از تنظیم ماشه، چند روزی با مواد غذایی طعمه گذاری کنید؛ 

موش ها فکر می کنند تله ها امن هستند و راحت تر به دام می افتند
•  از طعمه های سمی درون خانه استفاده نکنید زیرا ممکن است موش 

ها درون دیوارها بمیرند، و باعث ایجاد بوی نامطبوع و تجمع 
مگس شوند

برای بازرسی آموزشی رایگان موش تماس 
بگیرید!

• با استفاده از سیم های مشبک با ضخامت 22-18 1/4 
اینچ درزهای بزرگتر از یک چهارم اینچ را ببندید
•  با استفاده از درزبندهای فلزی در شکاف های زیر درها را ببندید

•  درخت ها و بوته های نزدیک پشت بام را هرس کنید
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برای کنترل کردن موش ها، جذب کننده ها مثل مواد غذایی، آب و سرپناه را دور بریزید و نقاط ورودی به منزل تان را از بین ببرید

کنترل موش ها: جلوگیری •  ممانعت از ورود • به دام انداختن

جهت بازرسی آموزشی رایگان موش تماس بگیرید • 694-2888 (858)

نشانه های فعالیت را شناسایی کنید

•  میوه ها، مغزها و سبزیجات رسیده و افتاده را بردارید 
•  سطل زباله و سطل کامپوست را بپوشانید 

•  مواد غذایی را برای نگهداری در انبار و قفسه ها درون 
ظروف فلزی درب دار قرار دهید

•  هر روز غذای باقیمانده حیوانات خانگی و دانه های 
پرندگان را دور بریزید

به دام انداختن ممانعت از ورود جلوگیری

جذب کننده ها را از بین ببرید

پوسیدگی یا عدم وجود 
پوشش فضای گربه رو

درختان یا بوته های 
نزدیک پشت بام

 شکاف های
 زیر در

دریچه های باز

شکاف های اطراف دودکش

درزهای ناشی از ورود 
کابل A.C به دیوار

دریچه های باز

درزها 
و شکاف ها

•  قبل از پاکسازی با محلول سفیدکننده رقیق )9 پیمانه آب با 1 پیمانه 
سفیدکننده( روی فضوالت موش را اسپری کنید

 •  هنگام قرار دادن تله در اطراف کودکان یا حیوانات خانگی 
احتیاط کنید

•  از دستورالعمل های روی برچسب طعمه جوندگان به دقت پیروی کنید

نکات ایمنی

قرار دادن درزگیر 
فلزی در اطراف 
دریچه های سقف

فضله موش

اندازه واقع

نقاط ورودی بالقوه را شناسایی کرده و بپوشانید1



کانتی سن دیه گو
اداره بهداشت و کیفیت محیط زیست

برنامه کنترل ناقلین
5570 Overland Avenue, Suite 102

San Diego,w CA 92123
)858( 694-2888

جهت کسب اطالعات بیشتر، در 
SDVector.com آنالین ما را دنبال کنید

جلوگیری  •  ممانعت از ورود  •  به دام انداختن

موش ها
و  بناها  به  توانند  می  که  هستند  مخربی  های  آفت  ها  موش 
سیم های برق آسیب بزنند. همچنین باعث آلوده شدن مواد 
غذایی و آب و سرایت بیماری می شوند. با یادگیری نحوه 
جلوگیری، ممانعت از ورود و به دام انداختن موش ها را 

درون و اطراف منزل خود کنترل کنید!

جلوگیری•ممانعت از ورود•به دام انداختن

موش ها

ممانعت از ورود موش ها 

درزها را پیدا کرده و بپوشانید

موش ها می توانند از طریق سوراخ ها، 
درزهای کوچک به اندازه یک چهارم 

اینچ به خانه ها ورود کنند برای ممانعت 
از ورود موش ها تمام درزها را پیدا کرده 

و بپوشانید

جلوگیری 
• • •

ممانعت از ورود
• • •

به دام انداختن

 موش های پشت بام 
(Rattus rattus)

•  شایع ترین گونه های موش هستند که 
در منازل سن دیه گو یافت می شوند

• آشیانه باالی سطح زمین در درختان، 
زیر شیروانی و پشت بام

اندازه واقعی

کانتی سن دیه گو

برنامه کنترل ناقلین
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