
የተባዮች
መቆጣጠሪያ
የተባዮችን ችግሮችን በጥንቃቄ እና

በቀላሉ ይከላከሉ እና መፍትሔ ይስጡ
የተባዮችን ችግሮችን በጥንቃቄ እና

በቀላሉ ይከላከሉ እና መፍትሔ ይስጡ

እባክዎን በእርስዎ የመኖሪያ ውስጥ 

ወይም አካባቢዎ ማንኛውንም ተባዮች 

ከተመለከቱ ሪፖርት ያድርጉi

ይህም በአካባቢዎ በሚገኘው የንብረት 
አስተዳደር ጽ/ቤት በአካል በመሄድ መቅረብ 

አለበት

ይህ መረጃ የቀረበው በ 
Seattle Housing Authority ነው 

በረሮዎች ይህን ያደርጋሉ

አይጦች ይህን ማድረግ ይችላሉ

አይጠ መጎጦች ይህን ማድረግ ይችላሉ

· በማንኛውንም ቀጭን ክፍት ቦታ ውስጥ መደበቅ

· በሰዓት እስከ 3 ማይል (5 ኬሜ/ሰ)መሮጥ

· በውሃ ውስጥ ለ30ደቂቃ በህይወት መቆየት

· Yምራቃቸው፣ የተፀዳዱት እና የሰውነት አካል
ክፍሎቻቸው በአየር ውስጥ በሚሰራጭበት ጊዜ
አስም ሊያስይዝ ይችላል

· በሕይወት ለመቆየት ማንኛውንም ነገር ይበላሉ፣
ቆሻሻ እና ሌሎች በረሮዎችን ጨምሮ

· እስከ 1-1/2 ማይል (2 ኪሜ) ይጓዛሉ

· ብዙ ቁሳቁሶች ይቆረጣጥማሉ

· በጣም አስቸጋሪ ቀጥ ያሉ ወለሎች ላይ
መውጣት

· ከመሰረት/መዋቅር ስር ጉድጓድ መቆፈር

· iበኤሌትሪክ ማስተላለፊያ ገመድ ላይ ተዘቅዝቆ
መንጠላጠል

· ከ 24 ዲግሪ የሙቀት መጠን በታች በሕይወት
መኖር እና መራባት

· ቀጥ ብለው የቆሙ የቧንቧዎች ውጭ አካል
መውጥት

· በ1 ኢንች (3 ሴሜ) ስፋት ባለው ቀጥ ያለ
ቧንቧዎች ውስጥ መጓዝ

· ብዙ ቁሳቁሶች ይቆረጣጥማሉ

· 3 ጫማ (91 ሴሜ) ወደላይ እና 4 ጫማ
(122 ሴሜ) ወደፊት መዝለል

· እስከ 50 ጫማ (15 ሜትር) ካለ ከፍታ
ቢወድቁ ጉዳት አለማስተናገድ

· ከመሬት በታች እስከ 3 ጫማ (91 ሴሜ)
ጉድጓድ መቆፈር

· እስከ 13 ኢንች (33 ሴሜ) ድረስ መዘርጋት

· እሰከ ግማሽ ማይል (1 ኪሜ) ድረስ መዋኘት

· በውሃ ማስተላለፊ መስመር ውስጥ መጥለቅ

AMHARIC



ተባዮች መብላት በሚወዱት ነገሮች ይሳባሉ እና ወደ ቤትዎ 
ለመግባት ቀላል መንገዶች ይሆናሉ ፡፡ 

የተወሰኑ ምሳሌዎች የሚከተሉት ናቸው፡

ተባዮች እኔ ጋር ይገኛሉ? ተባዮች ምንድነው የሚመስሉት? እንዴት ማስቆም እችላለሁ?

የጀርመን በረሮ

አይጥ አይጠ መጎጥ

ቀጫጭን እንክብሎች፣ እንደ ትንንሽ ቡናማ የሩዝ ፍሬዎች የሚመስሉ

የሚመስሉት ቁንዶ በርበሬ ወይም የተፈጨ ቡና ነው

LEAKS:

• Attracts insects, rodents
and promotes mold growth and
rot

የአእዋፍ ምግቦች መዝረክረክ 

ለመግባት ቀላል ሲሆንየሚያፈስ ቀዳዳ

ቆሻሻ የውሻ አይነምድር 

ንፅህና ልማድ ማድረግ
·  የፈሰሱ ነገሮችን ወዲውኑ ማፅዳት

·  የተዝረከረኩ ነገሮችን ማስወገድ

·  ምግብን በጥብቅ በታሸጉ ዕቃዎች  
 ውስጥ ማስቀመጥ

·  ምግብ ከመመገቢያ ማንሳት

·  ቆሻሻ በተዘጋ ማጠራቀሚ ማስቀመጥ  
 እና ዘወትር ባዶ ያድርጉ

·  የውሃ ማስተላለፊ መስመሮችን እና  
 ሌሎች ውሃ የሚያፈሱን መጠገን

·  ቀዳዳዎችን እና ክፍት ቦታዎችን  
 መድፈን

RODENT
ENTRY
POINTS

  

መግቢያዎችን መዝጋት

ወጥመዶችን ማኖር የሚያጣብቅ እንጨቶችን

ፍርስራሾችን ማጽዳት

አይርጩ

በቤትዎ ወይም በሚኖሩበት አካባቢ በረሮ፣ አይጥ ወይም አይጠ መጎጥ 
ከተመለከቱ፣ እባክዎን የእርስዎን አስተዳደር ቢሮ (management 

office) ወዲውኑ ያሳውቁ ከፈተኛን ወረራን ለመከላከል፡፡

ሰዎች ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ኬሚካሎችን ሳይጠቀሙ ተባዮችን 
መቆጣጠር አስፈላጊ ነው ፡፡

እኛ የምናቀርበው ምክረ ሀሳብ፡

በአካባቢያችን በጣም የተለመዱ የቤት ውስጥ ተባዮች የጀርመን 
በረሮች፣ የቤት አይጦች እና አይጠ መጎጦች ናቸው ፡፡ 

ከዚህ በታች የተባዮቹ ፎቶዎች እና መኖራቸውን የሚገልፁ ተባዮቹ 
የሚተዉት ውዳቂዎች ናቸው።




