
欲知更多害蟲防治資訊，請瀏覽：
www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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清除害蟲後，問題還沒完
全解決。您必須清理牠們
留下的髒亂，防止牠們回
來，同時保護您的健康。
害蟲的屍體、糞便和築巢
材料可能引來更多害蟲、
攜帶細菌，且可能引發過
敏和哮喘。

蟑螂
• 用肥皂水清理蟑螂的屍體、蟲卵和糞便，然後擦拭蟑
螂爬過的任何表面。務必將您烹調和存放食物的所有
地方徹底清理乾淨。

老鼠
• 在清理老鼠窩以前，先對窩穴和其周圍進行消毒。使
用含有過氧化氫的消毒劑噴灑老鼠窩和任何糞便。您
的大樓經理有消毒劑可供您使用。

• 戴上橡膠手套和防塵口罩，清理所有糞便和築巢材
料。請使用紙巾或可丟棄的抹布。將築巢材料、糞便
和擦拭過的用品放入塑膠袋中，密封，然後丟入大樓
垃圾箱中。

• 用肥皂水清洗老鼠爬過的任何表面，以清除食物殘
渣、老鼠唾液、糞便和尿，然後用含有過氧化氫的消
毒劑擦拭表面。

蟑螂的屍體、糞便和蟲卵都務必清
理乾淨。

Cockroach photo: Jack Kelly Clark, courtesy UC Statewide IPM Program

健康的樓 • 健康的家

清除害蟲後清理環境



HEALTHY BUILDINGS • HEALTHY FAMILIES

CLEANING UP AFTER A PEST PROBLEM
Pest problems aren’t over once 
the pests are gone. Cleaning 
up the mess they leave helps 
make sure they stay away and 
can help protect your health. 
Dead pests, their droppings, 
and nesting material can 
attract more pests, carry 
germs, and trigger allergies 
and asthma.

Cockroaches 
• Clean up dead cockroaches, cockroach eggs, and 

droppings with soapy water and then wipe any 
surfaces where cockroaches have been. Make sure to 
thoroughly clean any areas where you cook or store food.

Mice and Rats 
• Before cleaning up a rat or mouse nest, disinfect 

the nest and the area around it. Use a disinfectant 
containing hydrogen peroxide to spray the nests and any 
droppings.  Your building manager has disinfectants you 
can use.

• Wear rubber gloves and a dust mask to clean up all 
droppings and nesting materials. Use paper towels 
or rags you can throw out. Place nests, droppings, and 
cleanup materials in a plastic bag, seal it, and toss in the 
building’s trash.

• Wash any surface where rodents have been with 
soapy water to get rid of food residue, pest saliva, 
droppings, and urine, and then wipe the surface with 
a disinfectant containing hydrogen 
peroxide.

It’s important to clean up dead cockroaches, 
droppings, and eggs.

Cockroach photo: Jack Kelly Clark, courtesy UC Statewide IPM Program

For more information on managing pests, go to 
www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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Mọi người đều gặp các vấn đề về động vật gây hại, nhưng 
có nhiều cách để ngăn chặn chúng dễ dàng. Đảm bảo 
không tạo điều kiện cho động vật gây hại có thức ăn, 
nước uống, nơi ẩn náu, hoặc lối xâm nhập vào nhà. Nếu 
quý vị giữ cho nhà cửa sạch sẽ và đồ đạc không bị lộn 
xộn, quý vị sẽ ít gặp các vấn đề về chuột bọ hơn.

Không cung cấp thức 
ăn cho chuột bọ

• Dọn sạch các mảnh vụn 
thức ăn hoặc thức ăn 
vương vãi.

• Cất tất cả các loại thực 
phẩm, kể cả thực phẩm 
khô như bột mì, đường và 
ngũ cốc, trong tủ lạnh hoặc 
trong các hộp đựng kín.

• Làm sạch những nơi bám dầu mỡ bằng nước xà bông.

• Mang rác và đồ tái chế ra ngoài mỗi tối và nhắc nhở người 
quản lý tòa nhà bảo đảm thùng rác và thùng rác tái chế 
luôn đậy kín và sạch sẽ. 

Giữ khô ráo — Báo cho người quản lý tòa nhà biết về bất 
kỳ đường ống nào bị rò rỉ nước hoặc vòi nước bị chảy nước 
nhỏ giọt. Giữ khô ráo cho phòng tắm và sàn nhà bếp, kệ tủ 
bếp, và những nơi xung quanh và bên dưới bồn rửa.

Giảm tình trạng lộn xộn — Hộp bìa cứng và các đống giấy 
tờ, sách vở và quần áo là những nơi ẩn náu lý tưởng cho các 
loài động vậtgây hại như gián, chuột nhắt, chuột cống và 
rệp. Giữ thông thoáng sàn nhà, đồ nội thất và mặt kệ tủ để 
những loài động vật gây hại này có ít chỗ để ẩn náu hơn.

Bít chặn đường vào — Chuột bọ vào nhà qua những lỗ 
nhỏ. Báo cho người quản lý tòa nhà biết về bất kỳ vết nứt 
hoặc lỗ hổng nào mà chuột bọ có thể sử dụng để vào nhà 
quý vị.

Để biết thêm thông tin về diệt chuột bọ, hãy truy cập 
trang web www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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NHÀ CỬA SẠCH SẼ • GIA ĐÌNH KHỎE MẠNH

NGĂN CHẶN ĐỘNG VẬT GÂY HẠI VÀO NHÀ

Hãy nói cho người quản lý tòa nhà biết nếu quý vị 
nghĩ rằng quý vị đang có động vật gây hại trong 
nhà. Không sử dụng thuốc diệt chuột bọ hoặc tự 
mình diệt chuột bọ.



Everyone has pest problems, but there are easy ways 
to help prevent them. Make sure pests don’t have food, 
water, places to hide, or ways to get in. If you keep your 
home clean and get rid of clutter, you will be less likely to 
have pests.

Don’t feed the bugs
• Clean up food spills and 

crumbs.
• Keep all food, including dry 

goods such as � our, sugar 
and grains, in the fridge or in 
tightly sealed containers. 

• Clean up greasy areas with 
soapy water. 

• Take out garbage and recycling every night and remind 
your building manager to keep trash cans and recycling 
bins covered and clean. 

Keep it dry — Let your building manager know about any 
leaky pipes or dripping faucets. Keep bathroom and kitchen 
� oors, countertops, and places around and under sinks dry. 

Reduce clutter — Cardboard boxes and piles of papers, 
books, and clothing make good hiding places for pests like 
roaches, mice, rats, and bed bugs. Keep � oors, furniture, 
and countertops clear so that these pests have fewer 
places to hide. 

Block them out — Bugs and rodents come in through tiny 
openings. Let your building manager know about any cracks 
or holes that pests might use to get in to your home.

For more information on managing pests, go to 
www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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Tell your building manager if think you have a 
pest problem. Do not use pesticide sprays, which 
aren’t e� ective for long and may make family 
members sick, or cause asthma.

HEALTHY BUILDINGS • HEALTHY FAMILIES

KEEPING PESTS OUT


