
PAGTUTUKLAS SA MGA PALATANDAAN: 
   Ang surot ay karaniwang nagtatago sa araw, kaya mahirap itong matuklasan
   Sa halip, maghanap ng maliliit na kulay kalawang na mantas na iniwan ng  
surot sa:

        Sa etiketa ng kutson at sa mga lilip nito
        Kisame
        Sa ilalim ng upuang almuhadon
         Sa likod ng uluhan ng kama (inspeksyunin ang banding likod sa  

bawat 3-4 buwan)
   Punahin ang mga lugar na maaaring pagtaguan (sa mga naka-umbok na wallpaper 
o karpet) o mga kondisyon na umaakit sa mga insekto gaya ng init o halumigmig

  Mabilis na iulat ang mga bagay na ito sa mga kinauukulan

KUNG MAY NAKITANG MGA BAKAS NG SUROT: 
HUWAG:
   Gambalain ang kuwarto (makakatulong sa Orkin kung iiwanang hindi nagagalaw 
ang “lugar” para sa pagsusuri sa problema)

  Ilabas ang kahit ano mang gamit galing sa kuwarto

DAPAT GAWIN:
  Huwag gamitin ang kuwarto at i-kuwarentenas
   Kung may gumagamit ng kuwarto, makipag-usap sa namamahala upang ilipat ang 
bisita sa ibang kuwarto

  Agad na makipag-ugnayan sa Orkin upang:
      1. siyasatin ang pinamumugaran sa kuwarto
      2. gamutin ang bawat kuwarto bago tumanggap ng bisita

KUNG ANG PAGSI-SIYASAT NG ORKIN AY NAGKUKUMPIRMA NA MAY 
SUROT: 
   Ihanda ang nasabing kuwarto ayon sa listahan ng Preparasyon ng Serbisyo ng 
Orkin, sa surot:

        Hatakin sa gitna ng kuwarto ang mga kagamitan at ituwad
        Alisin or paluwagin ang mga bagay na naka-dikit sa dingding
        Paluwagin ang karpet sa buong gilid ng bawat kuwarto
         I-bakyum ang kutson, mga kahon ng spring at karpet sa mga gilid-gilid  

ng kama

SUROT SA KAMA 101:
ANG GABAY SA PAGTANGGAP NA PROPESYONAL UPANG ALAMIN AT HADLANGAN
Napaka-bilis dumami ng surot, ito ay kritikal na dapat tuklasin at maagap na gamutin ang pinamumugaran. Ang mga sumusunod ay 
ilan lamang sa mga tips para sa pagtutuklas sa mga bakas at katibayan na may surot at kung ano ang maaaring ninyong itulong upang 
sugpuin ito.
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