بق الفراش
صفحة معلومات
ما هو بق الفراش؟

بق الفراش عبارة عن حرشات صغرية بنية اللون يبلغ حجمها حجم بذرة
التفاح يف طور البلوغ تتغذى عىل دم اإلنسان .بعد التغذية ،يتضخم حجمه
وميكن أن يصبح باللون األحمر الالمع أو الداكن .بق الفراش غري مجنح وال
ميكنه الطريان أو القفز .وعاد ًة ما يوجد بالقرب من مناطق نوم األشخاص.

كيف يؤثر بق الفراش عىل صحتي؟

ال يوجد دليل عىل نقل بق الفراش األمراض إىل اإلنسان.
كام أن هناك مجموعة كبرية من ردود األفعال عىل لدغ
بق الفراش ،تبدأ من عدم وجود رد فعل عىل اإلطالق
وصوالً إىل تورمات حمراء مثرية للحكة .إذا تم إزعاج بق الفراش أثناء التغذي،
فإنه قد يلدغ أكرث من مرة يف نفس املنطقة العامة ،األمر الذي يتسبب يف وجود
عدة عالمات لدغ بالقرب من بعضها البعض .ت ُعد اللدغات غري مؤملة ولكنها قد
تصبح مثرية للحكة بعد يوم أو اثنني .وقد يسبب الهرش يف مكان اللدغات عدوى.
ينتاب العديد من األشخاص قلق وضيق عند تعرضهم للدغ بق الفراش.
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ما هي دورة حياة بق الفراش؟

يوجد ثالثة أطوار يف حياة بق الفراش :البيض والحوراء (أو اليفع) والبلوغ .يكون
البيض محاطًا بطبقة خارجية تساعده عىل التعلق باألشياء وعاد ًة ما يفقس يف
غضون من ستة إىل  17يو ًما .تبدأ الحوريات املتولدة عن الفقس يف التغذي عىل
الفور .ميكن أن يعيش بق الفراش البالغ ملدة تزيد عن  12شه ًرا ،عىل حسب
املكان أو الظروف البيئية ،ألنه قد يصبح غري نشط يف حالة عدم وجود عائل
يتغذى عليه.

كيف يظل بق الفراش عىل قيد الحياة؟

يتغذى بق الفراش البالغ بصورة أساسية عىل دم اإلنسان الذي يستخدمونه
إلنتاج البيض .تحتاج الحوريات إىل الدم لتنمو إىل بق فراش بالغ .عاد ًة ما
يتغذى بق الفراش ملدة ترتاوح من ثالث إىل  15دقيقة ،عىل حسب الطور.
بعد التغذي ،يعود بق الفراش إىل مخابئه التي عادة ما تكون قريبة من أماكن
نوم األشخاص.

كيف يدخل بق الفراش املنزل؟

ال يعني وجود بق الفراش عدم نظافة املنزل واالعتناء به .حيث ميكن أن ينتقل
بق الفراش عىل األشياء كاألمتعة واألثاث أو السلع املنزلية التي يتم نقلها من
مكان آلخر .واألشياء األكرث شيو ًعا هي الفرش أو املراتب أو األثاث املنجد أو
السلع املنزلية أو اإللكرتونيات أو الكتب أو الصور.

كيف ميكنني معرفة ما إذا كان لدي بق فراش؟

تتضمن العالمات املحتملة لبق الفرش:
•وجود عالمات لدغ غري مربرة أو تورمات حمراء عىل الجلد.
•وجود بقع سوداء أو حمراء داكنة عىل بياضات األرسة أو الفرش أو
املراتب.
•تساقط جلود من الحوريات.
•العثور عىل بق فراش حي أو ميت.
يف حالة وجود الكثري من بق الفراش ،قد تكون هناك رائحة عفنة أو حلوة،
كالكزبرة.

كيف أحول دون دخول بق الفراش املنزل؟

أفضل طريقة للتعامل مع بق الفراش هي تجنب دخوله املنزل.
•افحص جميع السلع املستخدمة عن كثب للتحقق من عدم وجود بق
الفراش وبيض بق الفراش.
وخصوصا الفرش
•وعند السفر ،قم بإجراء تفتيش دقيق للغرفة،
ً
واملراتب واللوحة الرأسية املوجودة عند مقدمة الرسير .ابحث عن بق
الفراش الحي وبيض بق الفراش والبقع الداكنة أو مادة مشابهة للفلفل.
•ضع األمتعة عىل حامل أمتعة بعي ًدا عن الرسير ،داخل حوض
االستحامم أو داخل كيس من البالستيك.

عندما تعود إىل املنزل ،إن أمكن:

•قم بتفريغ األمتعة وضع الحقيبة الفارغة يف كيس قاممة بالستييك
وأحكم ربطه وضعه خارج املنزل ليلتقطه عامل النظافة.
•اغسل جميع املالبس املتسخة باملاء الساخن وجففها باستخدام
مجفف يعمل بالهواء الساخن.
•ضع جميع املالبس النظيفة يف املجفف الذي يعمل بالهواء الساخن.
يجب أن يقيض تحميل مجفف عادي يعمل ملدة ترتاوح من  15إىل
 20دقيقة عىل األقل عىل حرارة متوسطة إىل عالية عىل جميع أطوار
بق الفراش.
•قد يقلل التجميد من رسعة بق الفراش ،ولكنه ال يعد طريقة فعالة
لقتل بق الفراش.

بق الفراش
صفحة معلومات
كيف أتخلص من بق الفراش؟
ميكن أن يكون التخلص من بق الفراش أم ًرا صع ًبا بالنسبة لربات
البيوت .وإذا كنت تعتقد بوجود بق فراش ،فضع رشيطًا مزدوج
الوجه حول أرجل الرسير أو عىل األرض حول الرسير.
يف حالة وجود بق فراش:
•قم بتنظيف األرضيات والشقوق والصدوع وألواح القاعدة
والسجاجيد باملكنسة الكهربية أو البخار.

من هو املسؤول عن السيطرة عىل بق الفراش؟

إذا كنت متتلك املنزل ،فأنت مسؤول عن التخلص من بق الفراش .وإذا كنت
مستأج ًرا ،فيجب عىل املالك توخي الحذر من اجتياح بق الفراش .للتخلص
من بق الفراش ،يجب أن يعمل املالك واملستأجر سويًا .حيث سريتب املالك
لحضور إخصايئ التخلص من الحرشات ويخرب املستأجر مبوعد حضوره وكيفية
تجهيز الوحدة املستأجرة لعملية اإلبادة .من املهم ج ًدا أن يتبع املستأجرون
إرشادات املالك حول طريقة تجهيز الوحدات قبل املعالجة وبعدها .ويجب
عىل املستأجرين السامح إلخصايئ التخلص من الحرشات بالدخول إىل الوحدة
املستأجرة إلكامل عملية اإلبادة.
للحصول عىل إرشادات حول كيفية تجهيز الشقة ،راجع موقع الويب الخاص
بحكومة مانيتوبا الوارد أدناه للحصول عىل املعلومات التفصيلية.

•ضع املالبس والفراش يف مجفف بدرجة حرارة متوسطة
إىل عالية ملدة ترتاوح من  15إىل  20دقيقة عىل األقل .ضع
العنارص النظيفة يف أكياس بالستيكية وأحكم ربطها حتى
تكتمل املعالجة.

هيئة الصحة اإلقليمية مبدينة وينيبيج

•ضع أغطية التثبت من وجود بق الفراش عىل الفرش وال تقم
بإزالتها.

مدينة وينيبيج:

•استخدم البخاخات الكيميائية أو الغبار أو املساحيق املسجلة
لالستخدام مع بق الفراش وقم برشائها من متاجر البيع
بالتجزئة .اقرأ امللصق املوجود عىل العبوة واتبع اإلرشادات
بعناية .املزيد من املنتجات ليس أفضل بالرضورة.

حكومة مانيتوبا:

•اطلب إخصايئ التخلص من الحرشات .يستخدم العديد اآلن
املعالجة الحرارية مع املعالجة الكيميائية .سيكون املحرتف عىل
علم بكيفية استخدام املنتجات املختلفة واألساليب املتوفرة
للحصول عىل أفضل النتائج.

االرتباطات:

www.wrha.mb.ca/healthinfo/a-z/files/BedBugs.pdf

www.winnipeg.ca/publicworks/bugline/insect_information/
bedbugs.stm

www.manitoba.ca/bedbugs

