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માંકિ શું છે ?

માંકિ ઈમારતોમાં કઈ રીતે ઘ ૂસે છે ?

ં
માંકિ એ સ ૂક્ષ્મ જતુઓ
છે જે માનવો, પાલતુ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ અને
અન્ર્ પ્રાણીઓના લોહી પર નભે છે . માંકિ પરોપજીવી છે . પુખ્ત માંકિ
¼” લાંિા (ઈંચનો ચોથો ભાગ). તેમને પાંખો હોતી નથી અને ઉિતા
નથી. ખોરાક ખાતાં પહેલાં (લોહીનુ ં ભોજન) તેમના શરીર ચપટાં હોર્ છે
અને ત્ર્ારિાદ ગોળ થઈ જાર્ છે . નવા જન્મેલા માંકિને "સનમ્ફ" કહે છે
અને તેમના ઝીણાં, સફેદ શરીર નરી આંખે ન જોઈ શકાર્ તેવા નાના
હોર્ છે .

જ્ર્ારે લોકો પોતે અથવા સામાન, કપિાં, ફસનિચર કે િેડિંગ જેવી તેમની
વસ્તુઓ એવા સવસ્તારનાં સંસગટમાં આવે જ્ર્ાં માંકિની હાજરી હોર્ તો
માંકિ એક સ્થળે થી િીજા સ્થળે વહન પામે છે . રસ્તા પર પિેલી ચીજ કે
અજાણ્ર્ા સ્ત્રોતની વપરાર્ેલી ચીજો જેમ કે વપરાર્ેલ ફસનિચર કે
વપરાર્ેલાં કપિાં જેવી વસ્તુઓ ભેગી કરવામાંથી પણ માંકિ આવી શકે
છે .

અટકાવ: હુ ં મારી ઈમારતમાંથી માંકિ કઈ રીતે દૂર કરી

દે ખાવ

શકું?
1. ભાડૂતોની િધી ફડરર્ાદોનો 48 કલાકની અંદર તાત્કાલલક
પ્રસતસાદ આપો.
2. માંકિ ધરાવતા િધા રૂમ અને સામાન્ર્ સવસ્તારોનુ ં સનરીક્ષણ
કરવા, ઓળખવા અને તેનો ઉપચાર કરવા માટે લાર્સન્સ
ધરાવતા પેસ્ટ કંટ્રોલ ઑપરે ટર સાથે પરામશટ કરો.
3. ખાતરી કરો કે િધા ભાડૂતો માંકિની સારવાર માટે તેમના રૂમ

ચટાઈમાં આશ્રર્ લેતાં માંકિ

પુખ્ત માંકિ

ૂ ને ત્ર્ાં માંકિ છે તે હુ ં કેવી રીતે જાણુ?ં
મારા ભાડત
માંકિ કરિવાના સ્થાને ખંજવાળ સાથે સોળ ઉઠે છે . આપ કે આપના

તૈર્ાર કરે . (માંકિના અટકાવ માટે ભાડૂતની માગદ
ટ સશિકામાં
ધોવા માટેની સ ૂચનાઓ જુઓ # 3-6).
4. દીવાલ, િેઝિૉિટ, િારીના સસલ, ખાટલાની ફ્રેમ, િૉક્સ સ્પ્સ્પ્રંગ,

ભાડૂઆતો ચટ્ટાઈ, ચાદર કે ઓસશકાના કવર પર જીવતા કે મરે લા

ક્લોસેટ, ફસનિચર વગેરેમાં િધી સતરાિ અને તિનો ઉપચાર કરો

માંકિ, લોહી કે મળના િાઘા જોઈ શકો છો.

અને િધી સતરાિ/તિને ભરી દો.

5. િધી ફાટેલી ચટાઈઓ અને િૉક્સ સ્પ્સ્પ્રંગ િદલો.
6. િધી પ્રદૂ સિત ચીજો અને ચટાઈઓને ફંકી દે તા પહેલાં તેનો
ઉપચાર કરો.
7. માંકિના નવા લચહ્નો ન મળે ત્ર્ાં સુધી દર િે અઠવાડિર્ે
સારવાર પ ૂરી પાિો.
ુ કરો અને
8. પ્રત્ર્ેક ઉપચાર િાદ િધા મરે લા માંકિને વેક્યમ
ુ િૅગ સીલ કરો
ત્ર્ારિાદ તરત પ્લાસ્સ્ટકની િૅગની અંદર વેક્યમ
અને તેને િહાર કચરાપેટીમાં ફંકી દો.
9. અસરગ્રસ્ત રૂમમાંથી િધી ચીજો દૂ ર કરતાં પહેલાં પ્લાસ્સ્ટક
િૅગમાં સંપ ૂણપ
ટ ણે સીલ કરો.
10. પ્લાસ્સ્ટક િૅગ્ઝ. માંકિના ઉપચાર દરસમર્ાન ભાડૂતોને પ્લાસ્સ્ટક
િૅગ્ઝ આપો.
11. ગ્બયુ િૉિટ. માંકિ પર નજર રાખવા માટે આપના પેસ્ટ કંટ્રોલ
ઑપરે ટરને પલંગ નીચે તથા રૂમનાં ખ ૂણાઓમાં ગ્બયુ િૉિટ
લગાિી આપવા માટે કહો.
વધુ સહાર્તા માટે નીચેના નંિર પર ડિપાટટમેન્ટ ઑફ પબ્લલક હૅબથનો
સંપકટ કરો:
મુખ્ર્: (415) 252-3800

