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السكن و الصحة
ان الرصاص معدن سام ,يمكن ايجاده احيانا في بعض الصباغات او 

في قنوات المياه المصنوعة من الرصاص
كشطها )ازالتها( ووضعها الطفال الصغار عندما تقشر الصباغة, يوشك

يجب اخبار المالك بواسطة رسالة بريدية معهدة في الفم )لها مذاق حلو(

التسمم الرصاصي
 يعرف بالمارات التالية :مرضهو 

وجع في بطن الطفل و ليست له شهية الكل●
ل ينام جيدا●
ل يركز داخل القسم●
ل ينمو جيدا و يكون مصفرالوجه●

 تعليمة !
خذ القسيمة ذاتها باللغة الفرنـسية ، لتتعلم المفردات .
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الصراصير
  و المحتوية على الماكن الدافئة , و الرطبةتنمو الصراصير فب

الطعمة.
المراض.الصراصير لتتحمل الماكن الباردة جدا. الصراصير تنقل 

لذلك يجب منعها من التسرب الى السكن وفي المياه و حتى الطعام.

لتجنب الصراصير
: رتبوه,او ارموا  بالفتات وبقاياه الى  سلة المهملت.اي عدم تركه في اي مكان الطعام تجنب تبعثر●
اغسلوا مباشرة الوضر.●
منع الصراتصير من التسرب عبرالنابيب )ممص المياه(اجروا المياهو اغلقوا هذه النابيب(.●
اذا كان من اللزم معالجة المبنى, فعليكم اخبار المالك او شركة السكن الجتماعية.●
  وافرغوا عليهم الماء بواسطة طرادة الماء ارموا بهم في المراحيضعدم قصع)سحق( الصراصير,بل●

(La chasse.)

 مخاطر الصعق الكهربائي و الحريق
 التجهيز الكهربائي العشوائي يمثل خطرا

اذا ما كانت الخيوط الكهربائية مدلت●
غير مطابق)الصهور( اذا كان لوح السلك الكهربائية●
 قديمة جدا او مقشرةاذا كانت الخيوط الكهربائية●

فيجب اذن كتابة رسالة بريدية معهدة الى المالك طالبا منه اصلح ذلك

الطفيليات الناتجة عن الرطوبة
 تظهر عفونة زرقاء.الماكن الرطبةفي 

تنمو فيها الطفيليات الناتجة عن الرطوبة.

 يفحص هذا النوع من الطفيليات,لكن يجب اخبامرفق تقنيهناك 
رسالة بريدية معهدةر المالك بعد ذلك بواسطة 

اذا ما لحظتم تواجد الصراصير في سكنكم فيجب عليكم :
رسالة بريدية معهدةاخبار المالك بواسطة ●
المصلحة المختصة بالنظافة التابعة للبلديةيمكنكم اخبار ●
تقدر تكلفة هذه الخيرة ستدلكم على الشركة الخاصة للتطهير ●

 التصال
الخلية القليمية للتدخل في حالة التلوث الداخلي●

(Gulledelle 100-1200 Bruxelles ببروكسيل )1200-100كيلوديل
02/775.77.69الهاتف

التقرير بالمجان
نقابة المستاجرين●

(Square Albert.32 - 1070 Bruxelles بروكسيل)1070.- 32سكوير البير 

اطلعوا ايضا على كل منك
 المتعلقة بتنظيف المدخن7الستمارة رقم●
 المتعلقة بالرطوبة8الستمارة رقم●
 المتعلقة باخطار اوكسيد الكربون10الستمارة رقم●

هذا النوع من الطفيليات
 يمثل خطرا على صحتنا

 اورو250التخلص من الصراصير و تطهير البيت منهم ب : 

  معدى بهذه(Deuxième main)يمكن ان يكون كل من اللباس و الثاث المستهلك 
الصراصيرو حتى مواد التغليف او التعبئة بالنسبة

 للطعمة الدخيلة)مثل الطعمة المستوردة(. 
اذا ما مررنا في بعض الماكن المغزوة باليسروع او اليرقانةفمن الممكن

 التيان بهم سواء في الكياس او الحقائب او الحذية.


