
Cockroaches in your home can cause asthma attacks, but 
pesticides used to kill roaches can also make asthma worse. 
Do not use pesticide sprays or foggers. 

Find where roaches hide
Check in cabinets and under appliances

Clean up with soapy water
Dead cockroaches and roach droppings 
can cause asthma

Keep roaches out
Caulk to close cracks where roaches hide

Keep roaches away from food
Keep food in sealed containers

Kill roaches
Place enclosed bait stations in places 
away from children and pets

Don’t use sprays or foggers
(bug bombs)
They can make asthma worse, and they 
don’t kill roaches that are hiding

KEEP YOUR FAMILY HEALTHY

GET RID OF ROACHES SAFELY — AND EFFECTIVELY



BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO GIA ĐÌNH QUÝ VỊ

DIỆT TRỪ GIÁN AN TOÀN—VÀ HIỆU QUẢ!DIỆT TRỪ GIÁN AN TOÀN
Những con gián trong nhà quý vị có thể gây ra các cơn hen suyễn, 
nhưng thuốc diệt côn trùng dùng để diệt gián cũng có thể làm cho 
bệnh hen suyễn trầm trọng hơn. Đừng sử dụng thuốc diệt côn trùng 
dưới dạng xịt hoặc phun sương. 

Tìm ra nơi ẩn náu của gián
Kiểm tra phía bên trong tủ đựng và bên dưới máy 
móc gia dụng

Lau rửa sạch bằng nước xà bông
Xác gián và phân gián có thể gây bệnh hen suyễn

Ngăn chặn không cho gián vào nhà
Bít kín những vết nứt nơi gián có thể ẩn náu

Ngăn chặn không cho gián tới gần đồ ăn
Đựng đồ ăn trong hộp đậy kín

Tiêu diệt gián
Đặt các hộp bẫy gián ở những nơi cách xa trẻ em 
và thú cưng

Không sử dụng thuốc dạng xịt hoặc 
phun sương (bình diệt rệp)
Những loại thuốc này có thể làm cho bệnh hen 
suyễn trầm trọng hơn, và cũng không tiêu diệt 
được những con gián đang ẩn náu


