
 
 
 

સાન ફ્રાસંસસ્કો સસટી અને કાઉન્ટી 
ડિપાટટમેન્ટ ઑફ પલ્બિક હબેથ 

પર્ાટવરણીર્ સ્વાસ્્ર્ સવભાગ 

 
 
 
 
 
 

 
1390 Market Street, Suite 210 

San Francisco, CA 94102 

મખુ્ર્: (415) 252-3800 

ફેક્સ: (415) 252-3842 

www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp 

સધુારેલ: જાન્યઆુરી. 2013/ J.O.

 
 
 
 

 

SRO હોટેલ મેનેજસટ માટે માકંિ 
સનર્તં્રણ માગટદસશિકા 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

સાન ફ્રાસંસસ્કો સસટી અને કાઉન્ટી  
ડિપાટટમેન્ટ ઑફ પલ્બિક હબેથ 

 
 

Environmental Health Services 

1390 Market Street, Suite 210 

San Francisco, CA 94102 

 

https://www.sfdph.org/dph/EH/Housing/BedBugs.asp


માકંિ શુ ંછે? 

 

માકંિ એ સકૂ્ષ્મ જતંઓુ છે જે માનવો, પાલત ુપ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને 
અન્ર્ પ્રાણીઓના લોહી પર નભે છે. માકંિ પરોપજીવી છે. પખુ્ત માકંિ 
¼” લાિંા (ઈંચનો ચોથો ભાગ). તેમને પાખંો હોતી નથી અને ઉિતા 
નથી. ખોરાક ખાતા ંપહલેા ં(લોહીનુ ંભોજન) તેમના શરીર ચપટા ંહોર્ છે 
અને ત્ર્ારિાદ ગોળ થઈ જાર્ છે. નવા જન્મેલા માકંિને "સનમ્ફ" કહ ેછે 
અને તેમના ઝીણા,ં સફેદ શરીર નરી આંખે ન જોઈ શકાર્ તેવા નાના 
હોર્ છે. 
 

દેખાવ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

મારા ભાડતૂને ત્ર્ા ંમાકંિ છે તે હુ ંકેવી રીતે જાણુ?ં 

 

માકંિ કરિવાના સ્થાને ખજંવાળ સાથે સોળ ઉઠે છે.  આપ કે આપના 
ભાડઆૂતો ચટ્ટાઈ, ચાદર કે ઓસશકાના કવર પર જીવતા કે મરેલા 
માકંિ, લોહી કે મળના િાઘા જોઈ શકો છો. 
 

માકંિ ઈમારતોમા ંકઈ રીતે ઘસૂે છે? 

 

જ્ર્ારે લોકો પોતે અથવા સામાન, કપિા,ં ફસનિચર કે િેડિંગ જેવી તેમની 
વસ્તઓુ એવા સવસ્તારના ંસસંગટમા ંઆવે જ્ર્ા ંમાકંિની હાજરી હોર્ તો 
માકંિ એક સ્થળેથી િીજા સ્થળે વહન પામે છે. રસ્તા પર પિેલી ચીજ કે 
અજાણ્ર્ા સ્ત્રોતની વપરારે્લી ચીજો જેમ કે વપરારે્લ ફસનિચર કે 
વપરારે્લા ંકપિા ંજેવી વસ્તઓુ ભેગી કરવામાથંી પણ માકંિ આવી શકે 
છે. 
અટકાવ:  હુ ંમારી ઈમારતમાથંી માકંિ કઈ રીતે દૂર કરી 
શકંુ? 

 

1. ભાડતૂોની િધી ફડરર્ાદોનો 48 કલાકની અંદર તાત્કાલલક 

પ્રસતસાદ આપો. 

2. માકંિ ધરાવતા િધા રૂમ અને સામાન્ર્ સવસ્તારોનુ ંસનરીક્ષણ 

કરવા, ઓળખવા અને તેનો ઉપચાર કરવા માટે લાર્સન્સ 

ધરાવતા પેસ્ટ કંટ્રોલ ઑપરેટર સાથે પરામશટ કરો. 

3. ખાતરી કરો કે િધા ભાડતૂો માકંિની સારવાર માટે તેમના રૂમ 

તૈર્ાર કરે. (માકંિના અટકાવ માટે ભાડતૂની માગટદસશિકામા ં

ધોવા માટેની સચૂનાઓ જુઓ # 3-6). 

4. દીવાલ, િેઝિૉિટ, િારીના સસલ, ખાટલાની ફે્રમ, િૉક્સ સ્પ્સ્પં્રગ, 

ક્લોસેટ, ફસનિચર વગેરેમા ંિધી સતરાિ અને તિનો ઉપચાર કરો 

અને િધી સતરાિ/તિને ભરી દો. 

ચટાઈમા ંઆશ્રર્ લેતા ંમાકંિ પખુ્ત માકંિ 



5. િધી ફાટેલી ચટાઈઓ અને િૉક્સ સ્પ્સ્પં્રગ િદલો. 

6. િધી પ્રદૂસિત ચીજો અને ચટાઈઓને ફંકી દેતા પહલેા ંતેનો 

ઉપચાર કરો. 

7. માકંિના નવા લચહ્નો ન મળે ત્ર્ા ંસધુી દર િે અઠવાડિરે્ 

સારવાર પરૂી પાિો. 

8. પ્રત્રે્ક ઉપચાર િાદ િધા મરેલા માકંિને વેક્યમુ કરો અને 

ત્ર્ારિાદ તરત પ્લાસ્સ્ટકની િૅગની અંદર વેક્યમુ િૅગ સીલ કરો 

અને તેને િહાર કચરાપેટીમા ંફંકી દો. 

9. અસરગ્રસ્ત રૂમમાથંી િધી ચીજો દૂર કરતા ંપહલેા ંપ્લાસ્સ્ટક 

િૅગમા ંસપંણૂટપણે સીલ કરો. 

10. પ્લાસ્સ્ટક િૅગ્ઝ. માકંિના ઉપચાર દરસમર્ાન ભાડતૂોને પ્લાસ્સ્ટક 

િૅગ્ઝ આપો. 

11. ગ્બય ુિૉિટ.  માકંિ પર નજર રાખવા માટે આપના પેસ્ટ કંટ્રોલ 

ઑપરેટરને પલગં નીચે તથા રૂમના ંખણૂાઓમા ંગ્બય ુિૉિટ 

લગાિી આપવા માટે કહો. 
 

વધ ુસહાર્તા માટે નીચેના નિંર પર ડિપાટટ મેન્ટ ઑફ પબ્લલક હબૅથનો 
સપંકટ કરો:  

મખુ્ર્: (415) 252-3800 

 


