
QUẢN LÝ 
VẬT GÂY HẠI

GIÁN CÓ THỂ

CHUỘT NHẮT CÓ THỂ

CHUỘT CỐNG CÓ THỂ

• Ẩn nấp trong bất kỳ ngóc ngách nào
có khe hở chỉ mỏng như đồng một xu

• Chạy với tốc độ lên đến 3 dặm mỗi
giờ (khoảng 5 km/h)

• Sống dưới nước trong 30 phút.
• Có thể gây ra cơn hen suyễn khi nước

bọt, phân và mảnh vụn cơ thể của
chúng phân tán trong không khí

• Ăn hầu hết mọi thứ để tồn tại, bao
gồm cả phân và đồng loại

• Di chuyển tới 1-1/2 dặm (khoảng 2 km)
• Gặm nhấm nhiều loại vật liệu
• Leo trèo lên hầu hết mọi mặt phẳng

thẳng đứng
• Đào hang dưới chân các công trình
• Vắt vẻo trên lưới
• Tồn tại và sinh sản ở nhiệt độ thấp đến 24˚ 

• Leo trèo bên ngoài các ống thẳng đứng
• Bò trong các ống thẳng đứng rộng 1

inch (3 cm)
• Gặm nhấm nhiều loại vật liệu
• Nhảy cao 3 feet (91 cm) và nhảy xa 4

feet (khoảng 122 cm)
• Rơi xuống từ độ cao 50 feet (15 mét)

mà không bị thương
• Đào hang sâu 3 feet (91 cm) dưới lòng

đất
• Cơ thể duỗi ra dài tới 13 inch (33 cm)
• Bơi tối đa nửa dặm (1 km)
• Lặn qua các vũng nước

NGĂN CHẶN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN 
ĐỀ VỀ VẬT GÂY HẠI AN TOÀN VÀ DỄ DÀNG 

NGĂN CHẶN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN 
ĐỀ VỀ VẬT GÂY HẠI AN TOÀN VÀ DỄ DÀNG 

HÃY BÁO CÁO CÁC 
LOÀI PHÁ HOẠI BÊN 

TRONG VÀ BÊN NGOÀI 
ĐƠN VỊ NHÀ 
Ở CỦA BẠN

Việc này phải được thực hiện 
trực tiếp ở Văn Phòng Quản Lý 

Nhà Đất địa phương

Thông tin này được
cung cấp bởi 

VIETNAMESE



Vật gây hại bị hấp dẫn bởi những thứ mà chúng 
thích ăn và những lối dễ dàng xâm nhập vào nhà 

bạn. 

Một số ví dụ bao gồm:

Nếu bạn thấy gián, chuột cống hay chuột nhắt gần nhà 
mình, hãy thông báo ngay lập tức cho văn phòng quản lý 

để ngăn chặn sự phá hoại lớn hơn.

Điều quan trọng là phải kiểm soát vật gây hại mà không sử 
dụng những hóa chất độc hại có thể gây nguy hiểm cho 

con người. Chúng tôi đề nghị sử dụng:

Các loài vật gây hại phổ biến nhất của hộ gia đình 
trong khu vực chúng ta là Gián Đức, chuột nhắt và 

chuột cống. 

Dưới đây là các hình ảnh về chúng và hậu quả mà 
chúng để lại.

THÓI QUEN DỌN DẸP
•  Ngay lập tức dọn dẹp các   
đống tràn đổ
•  Dọn dẹp đống lộn xộn
•  Cất thức ăn vào hộp   
đóng chặt
•  Không để thức ăn lên bàn
•  Đóng kín thùng rác và   
thường xuyên đổ rác
•  Sửa các đường ống và   
chỗ rỉ nước
•  Bít chặn các vết nứt, lỗ và   
khe hở

LEAKS:

• Attracts insects, rodents
and promotes mold growth and
rot

RODENT
ENTRY
POINTS

TÔI CÓ VẬT GÂY HẠI KHÔNG? VẬT GÂY HẠI THÍCH GÌ?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ 

NGĂN CHẶN CHÚNG?

GIÁN ĐỨC

CHUỘT NHẮT CHUỘT CỐNG

  

Những viên cầu nhỏ dẹt, giống như hạt gạo lứt nhỏ

Nhìn giống như hạt cà phê rang xay hoặc hạt tiêu đen

KHAY THỨC 
ĂN CHO CHIM ĐỐNG LỘN XỘN 

LỐI VÀO DỄ DÀNG CÁC VỊ TRÍ RÒ RỈ 

RÁC BẨN PHÂN CHÓ BÍT CÁC LỐI VÀO

LỒNG BẪY KEO DÍNH

MẢNH VỤN 
TRONG SUỐT

KHÔNG XỊT 




