Hã y Tiê u Diệ t Sâ u Bọ !
Tóm Tắt:

•

Việc giặt quần áo là một cách
dễ dàng để tiêu diệt rệp.

•

Sắp xếp quần áo vào túi nhựa
trước khi quý vị rời khỏi khu
vực bị phá hoại.

•

Giặt sạch và phơi khô quần áo
và bộ đồ giường trên nhiệt độ
cao nhất mà vải cho phép.

Giặt Các Vật Dụng để Tiêu
Diệt Rệp
Giặt quần áo và bộ đồ giường là một
phương pháp đơn giản và rẻ tiền để tiêu
diệt tất cả rệp. Đây là một phần rất quan
trọng trong hai cách tự kiểm soát rệp, và
khi quý vị có công ty quản lý loài phá hoại
chuyên nghiệp sử dụng thuốc diệt côn
trùng. Việc giặt sẽ tiêu diệt một số rệp,
nhưng nhiệt sấy sẽ tiêu diệt lượng rệp còn
lại. Với một vài thực hành thông thường,
quý vị có thể dễ dàng khử trùng quần áo
và đảm bảo các vật dụng này không trở
thành nơi ẩn nấp của rệp khi quý vị loại bỏ
rệp ra khỏi phần còn lại của ngôi nhà quý
vị.
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Nếu vẫn còn rệp trong nhà quý
vị, hãy để quần áo sạch vào túi
nhựa hoặc hộp nhựa sạch để
quần áo sẽ không có rệp nữa.

Các Bước Quan Trọng Khi Giặt Quần Áo để Kiểm Soát Rệp

Để biết thêm thông tin, vui lòng
liên hệ với Đường Dây Thông Tin
về Rệp theo số 612-624-2200,
bedbugs@umn.edu, hoặc truy cập
www.bedbugs.umn.edu

Sắp xếp quần áo
 Trong khu vực bị phá hoại, sắp xếp sẵn
quần áo theo ý muốn khi quý vị thường
giặt quần áo và đặt mỗi chồng được sắp
xếp vào túi nhựa riêng. Hãy ghi lại các
hướng dẫn giặt. Điều này sẽ cho phép
quý vị đặt chế độ giặt cho phép ở mức
cao nhất và nhiệt độ sấy khô cho quần áo.
 Tách riêng quần áo khô và sạch vì những
quần áo này không được làm ướt, nhưng
có thể đặt chúng trong máy sấy.
 Bịt kín túi trước khi di chuyển máy giặt của quý vị. Điều này sẽ ngăn
không cho rệp di chuyển vào các khu vực khác trong nhà quý vị hoặc
Tiệm Giặt Quần Áo.

•

Có ba bước chính để suy nghĩ về thời điểm giặt các vật dụng để loại bỏ rệp.
Những bước này bao gồm: sắp xếp quần áo; giặt và phơi khô; và bảo quản
quần áo sạch.
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Giặt và phơi hô quần áo
 Đặt mỗi túi vào máy giặt (hoặc máy sấy để khô và sạch).
 Khi mỗi túi trống, gập miệng túi vào giữa sau đó quấn phần còn lại của túi xung quanh miệng
túi.
 Ngay lập tức đặt túi rỗng vào một túi sạch khác và bịt kín trước khi thải bỏ.
 Giặt và phơi khô quần áo trên nhiệt độ nóng nhất mà vải có thể chịu được một cách an toàn.
 Đối với quần áo khô sạch có thể đặt trong máy sấy, đặt máy sấy ở mức tối thiểu từ trung
bình đến cao và chạy máy sấy trong ít nhất 20 phút. Sau đó, đặt quần áo khô sạch vào chất
tẩy rửa chuyên nghiệp để làm sạch và vắt. Việc sấy khô sẽ tiêu diệt rệp nhưng không làm
sạch quần áo.
 Nếu quý vị chỉ muốn tiêu diệt rệp và không cần giặt quần áo, chỉ cần đặt đồ dùng bị phá hoại
vào máy sấy trong 30 phút ở mức nhiệt cao sẽ tiêu diệt tất cả các con rệp.
Bảo quản quần áo sạch
 Gấp quần áo ngay sau khi lấy ra khỏi máy sấy. Nếu quý vị đang giặt trong
tiệm giặt quần áo thương mại hoặc cơ sở giặt quần áo trong khu chung cư,
ngay lập tức đặt quần áo vào một túi nhựa mới. Không đặt quần áo trên
bàn xếp trừ khi quý vị đã kiểm tra rệp trên bàn.
 Giữ quần áo sạch trong túi đến khi quý vị đến căn hộ của mình.
o Nếu quý vị đã kiểm soát thành công rệp trong nhà quý vị, lấy quần
áo trong túi ra và cất đi.
o Nếu quý vị vẫn còn bị phá hoại, giữ quần áo được gấp trong túi và
lấy quần áo ra khi cần thiết. Điều này sẽ ngăn không cho quần áo bị
phá hoại lần nữa.

Được cập nhật vào ngày 15 tháng 5 năm 2014

Bởi Amelia Shindelar và Tiến Sĩ Stephen Kells, 2011
Tài trợ cho Chiến Dịch "Hãy Tiêu Diệt Sâu Bọ" do Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và MDA thực hiện.
Ngoài ra, chiến dịch còn có sự hỗ trợ tuyệt vời từ Sở Y Tế Minnesota.
Theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật, thông tin này được cung cấp sẵn dưới nhiều dạng thông báo khác
nhau theo yêu cầu bằng cách gọi số 651/201-6000. Người dùng TTY có thể gọi tới Dịch Vụ Tiếp Âm
Minnesota theo số 711 hoặc 1-800-627-3529.
Đại Học Minnesota và MDA là những nhà giáo dục và nhà tuyển dụng mang lại cơ hội bình đẳng.

