BED BUGS 101:
GABAY SA PAGTUKOY
AT PAG-IWAS PARA
SA HOSPITALITY
PROFESSIONAL
Ang mga surot ay maaaring dumami nang mabilis, kaya napakahalagang
matukoy ang mga ito sa simula pa lang at lutasin nang maaga ang pamumugad.
Nasa ibaba ang ilang tip sa pagkilala ng ebidensya ng namumuong problema sa
surot at kung ano ang magagawa mo para tumulong na pigilin ito.

“PAGKILALA” SA MGA PALATANDAAN:
Ang mga surot ay karaniwang nagtatago kapag araw, kaya mahirap makita ang mga
ito. Kabilang sa mga palatandaan ng mga surot ang mga buhay na surot, mga nalagas
na balat (cast skins), mga mantsa ng dumi at mga kagat ng surot.
Hanapin ang maliliit, at kulay-tintang mantsang na naiiwan nila sa:

▪
▪

Mga tag at tupi ng kutson ng kama
Mga kisame

▪
▪

Ilalim ng mga kutson ng upuan
Likod ng mga headboard

Magmatyag para sa mga posibleng pinagtataguan (mga lukot na wallpaper
o alpombra o mga kondisyong nakakaakit sa mga surot tulad ng init.
Iulat kaagad sa maintenance ang mga palatandaan ng mga surot

KUNG MAY
MATAGPUANG
EBIDENSYA
NG MGA
SUROT:

HUWAG GAWIN ANG
MGA SUMUSUNOD:

GAWIN ANG
MGA SUMUSUNOD:

Guluhin ang lugar (makatutulong sa
Orkin na tukuyin ang problema kung
iiwanang hindi nagalaw ang “eksena”).
Ilabas ang anumang bagay mula
sa kuwarto.

KUNG MAKUKUMPIRMA NG INSPEKSYON NG
ORKIN ANG PAGKAKAROON NG SUROT:

Huwag ipagamit ang kuwarto at i-quarantine ito.
Kung okupado ang kuwarto, makipagtulungan
sa namamahala para ilipat ang mga bisita
sa ibang kuwarto.
Kaagad na makipag-ugnayan sa Orkin para
magawa nilang:
1. Inspeksyunin ang kuwarto na hinihinalang
may pamumugad ng surot
2. Linisin ang kuwarto kung saan lilipat ang
mga bisita bago sila lumipat

Ihanda ang mga itinalagang kuwarto na seserbisyuhan ayon sa Listahan ng Paghahanda para sa Serbisyo ng Orkin sa
pagtanggal ng Surot, na kinabibilangan ng:

▪
▪
▪
▪

Paghila sa mga muwebles sa gitna ng silid at pagbaliktad sa mga ito
Pagtanggal o pagpapaluwag sa lahat ng bagay na nakakabit sa mga dingding
Pagpapaluwag sa mga alpombra sa paligid ng bawat silid
Pagba-vacuum sa mattress, mga box spring at alpombra sa mga baseboard
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