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ઉપચાર માટ� �મને કઈ ર�તે તૈયાર કરવો અને અન્ય �મોમાં માંકડના

મર�લા ં માંકડ �ુઓ તેમ પણ બને. આપની ચટ્ટ, ચાદર ક� ઓશીકાના

ફ�લાવાને કઈ ર�તે અટકાવવો

કવર પર લોહ� ક� મળના ડાઘા (નાના કાળા ડાઘા) છે ક� નહ� તે �ુઓ.

માંકડ �ુ ં છે ?

માંકડ ઈમારતોમાં કઈ ર�તે � ૂસે છે ?

માંકડ એ � ૂ�મ જ�ુ
ં ઓ છે � માનવો, પાલ� ુ પ્રાણ, પક્ષીઓ અન

�યાર� લોકો પોતે અથવા સામાન, કપડાં, ફિન�ચર ક� બે�ડ�ગ �વી તેમની

અન્ય પ્રાણીઓના લોહ� પરનભે. માંકડ પરોપ�વી છે. �ુખ્ત માંકડ

વસ્�ુઓ એવા િવસ્તારનાં સંસગર્માંઆવે �યાં માંકડની હાજર� હોય

¼” લાંબા (�ચનો ચોથો ભાગ). તેમને પાખ
ં ો હોતી નથી અને ઉડતા

માંકડ એક સ્થળેથી બી� સ્થળેહન પામે છે . રસ્તા પર પડ�લી ચીજ ક�

નથી. ખોરાક ખાતાં પહ�લાં (લોહ��ું ભોજન) તેમના શર�ર ચપટા ં હોય છે

અ�ણ્યા �ોતની વપરાયેલી ચીજો �મ ક� વપરાયેલ ફિન�ચર ક�

અને ત્યારબાદ ગોળ થઈ �ય છ. નવા જન્મેલા માંકડને"િનમ્" કહ� છે

વપરાયેલા ં કપડા ં �વી વસ્�ુઓ ભેગી કરવામાંથી પણ માંકડ આવી શક�

અને તેમના ઝીણા,ં સફ�દ શર�ર નર� �ખે ન જોઈ શકાય તેવા નાના

છે.

હોય છે .

�ું તે મને �બમાર કર� શક�?

દ�ખાવ

�યાર� માંકડ કરડ� ત્યાર� તેના મ�માથી નીકળતી લાળથી લોકોને
ખજ
ં વાળ આવે છે. જો ખંજવાળને કારણે લોકો વધાર� વ� ૂર� તો તેમના
શર�રમા ં અન્ય ચેપો થઈ શક� છ . માંકડ માનવોમાં રોગો ફ�લાવતા
હોવા�ુ ં �ણી� ુ ં નથી.

અટકાવ: �ુ ં કઈ ર�તે માંકડથી �ટકારો મેળવી શ�ું?
1. �યાર� આપ માંકડ ક� માંકડના �ચહ્નો �ુઓ ત્યાર�ત્કા�લક
મેનેજરને કહો.
ચટાઈમાં આશ્રયલેતાં માં

�ુખ્ત માંક

મારા �મમા ં માંકડ છે તે મને કઈ ર�તે ખબર પડ�?
જો આપના �મમા ં માંકડ હોય તો તેઓ આપને કરડ� તે ભાગ પર
આપને ખજ
ં વાળ સાથે ફોલ્લીઓ થશ. આપ આપના �મમા ં �વતા ક�

2. મેનેજરને માંકડના કરડવા િવશે ક� આપના �મમાં માંકડની
ગિતિવિધના કોઈપણ �ુરાવા �ગે �ણ કરો.

3. માંકડથી �ુ�ક્ત અપાવવામાં મદદ કરવા આવનાર વ્ય�ક(પેસ્ટ
કંટ્રોલ ઑપર�)ને આપના �મમા ં આવવા દો. માંકડના ઉપચાર
માટ� મેનેજર અને પેસ્ટ કંટ્રોલ ઑપર�ટ સહકાર આપો.
4. માંકડના ઉપચાર પહ�લા ં આપનો �મ તૈયાર કરો. પેસ્ટ કંટ્ર
ઑપર�ટર આપના �મમા ં આવે તે �દવસે આપના બધા કપડા ં
અને ચાદર પ્લા�સ્ટકબૅગમાં સીલ કર� દો અને લોન્ડ્રોમેટ
તેને �ુઓ.
5. બધી ચાદરો અને કપડાંને ગરમ પાણીમા ં �ુઓ અને સૌથી ગરમ
સૅ�ટ�ગ પર તેને કોરા કરો. આપની �મનો ઉપચાર � ૂરો ન થાય
ત્યાં �ુધી ચોખ્ખાં કપડાં અને ચાદર આપના �મમાં ન લાવશ
અથવા જો આપને બી� જગ્યા આપવામાં આવે તો નવા �મમાં
ન લઈ જશો. બધા ધોયેલા કપડા ં નવી પ્લા�સ્ટકબૅગ્ઝમાં �.
6. સ્નાન કરો અને આપ પહ�રતાં હો તે કપડાં �ુઓ તથા આપે
તા�ં ધોયેલા ં ચોખ્ખાં કપડાં પહ�ર.
7. પ્રત્યેક માંકડ ઉપચાર માટ� કપડાં ધોવાઅને કોરા કરવા
પ્ર�ક્રયા�ું �ુનરાવતર્.

8. જો આપના મેનેજર માંકડ િવશેની આપની ફ�રયાદોનો પ્રિતસા
ન આપે તો સાન ફ્રાંિસસ્કો �ડપ ાટર્મેન્ટ ઑફ પ�લ્બક હ�લ
ુ ્: (415) 252-3800
નંબર પર સંપકર્ કર: �ખ

