
Không ð¬ choKhông ð¬ choKhông ð¬ choKhông ð¬ choKhông ð¬ cho
sâu b÷ vàosâu b÷ vàosâu b÷ vàosâu b÷ vàosâu b÷ vào!

• Ki¬m tra t¤t cä nhæng hàng hoá

ðßþc ðßa ðªn ð¬ phát hi®n ra sâu

b÷ trß¾c khi c¤t giæ.

• Ðóng cØa ra vào khi không sØ

døng.

• Ðóng cØa kính.

• Ð£t thùng rác · bên ngoài nhà xa

cØa ra vào và cØa s±.

• Thông báo khi phát hi®n ra nhæng

l² h±ng trên tß¶ng,

Gìn giæ Không ð¬ Sâu
B÷ vào Bªp Cüa BÕn!

Không Dùng Thu¯c Tr× Sâu — Trong Bªp.Không Dùng Thu¯c Tr× Sâu — Trong Bªp.Không Dùng Thu¯c Tr× Sâu — Trong Bªp.Không Dùng Thu¯c Tr× Sâu — Trong Bªp.Không Dùng Thu¯c Tr× Sâu — Trong Bªp.

Chï nhæng ngß¶i có gi¤y phép hành ngh« m¾i ðßþc phép dùng thu¯c tr× sâu · trß¶ng h÷c, trÕm y tª, và bªp ån phøc vø cho công

vi®c quäng cáo · Massachusetts.

Không nuôi sâu b÷!Không nuôi sâu b÷!Không nuôi sâu b÷!Không nuôi sâu b÷!Không nuôi sâu b÷!

• Giæ thÑc ån trong nhæng ch² ðñng

thÑc ån ðßþc ðóng ch£t. Thùng các

tông hay gi¤y bìa không phäi là

nhæng thÑ ch¯ng lÕi sâu b÷.

• SØ døng phß½ng thÑc FIFO (c¤t

vào ð¥u tiên, ðem ra ð¥u tiên)

• Không trµn lçn nhæng thÑc ån cû

và m¾i vào v¾i nhau.

• RØa qua nhæng hµp ð¬ thÑc ån

trß¾c khi bö ði.

• RØa sÕch và làm v® sinh nhæng

døng cø làm bªp sau khi dùng.

• Lau nhà hàng ngày.

• Lau sÕch nhæng d¥u mÞ · l² thông

h½i, bªp, và lò.

• Giæ ð° phª thäi · trong nhà ·

trong thùng rác ðßþc ð§y kín, và

ð± ði hàng ngày.

• Bö ð° phª thäi vào trong mµt túi

ðßþc b¸t kín, trß¾c khi bö chúng vào

mµt thùng rác có th¬ ch¯ng lÕi

nhæng loài g£m nh¤m.

Không ð¬ choKhông ð¬ choKhông ð¬ choKhông ð¬ choKhông ð¬ cho
sâu b÷ có nß¾c!sâu b÷ có nß¾c!sâu b÷ có nß¾c!sâu b÷ có nß¾c!sâu b÷ có nß¾c!

• Lau sÕch ch² nß¾c tràn mµt cách

nhanh chông.

• Giæ kho và n½i chu¦n b¸ thÑc ån

sÕch s¨ và khô ráo.

• Làm sÕch gië lau sàn và xô nß¾c

sau m²i l¥n sØ døng. Làm khô xô

nß¾c và ph½i gië lau · trên giá

ph½i.

• Báo cáo sñ chäy nhö gi÷t cüa vòi

nß¾c, hay nß¾c không thông, và

nhæng sñ c¯ khác v« ðß¶ng ¯ng

nß¾c.

Không ð¬ cho sâuKhông ð¬ cho sâuKhông ð¬ cho sâuKhông ð¬ cho sâuKhông ð¬ cho sâu
b÷ mµt n½i ð¬ s¯ng!b÷ mµt n½i ð¬ s¯ng!b÷ mµt n½i ð¬ s¯ng!b÷ mµt n½i ð¬ s¯ng!b÷ mµt n½i ð¬ s¯ng!

• Ki¬m tra n½i c¤t giæ thÑc ån ð¬

phát hi®n ra sâu b÷.

• Báo cáo v¾i ngß¶i giám sát v«

nhæng d¤u hi®u xu¤t hi®n cüa sâu

b÷.

• Ð£t nhæng hàng hoá làm b¢ng gi¤y

và nhæng hµp các tông · n½i khô

ráo, 6 inches so v¾i m£t ð¤t và

cách xa tß¶ng.

• Tái chª ho£c vÑt ði nhæng thùng

các tông càng nhanh càng t¯t.

• Thùng rác và phòng chÑa các ð°

tái chª luôn ðßþc giæ khô ráo và

sÕch s¨.

• Giæ sàn nhà, ¯ng l÷c, và vïa nß¾c

mµt cách sÕch s¨.

• Hàn nhæng ch² nÑt và khe h· hay

b¸t lÕi b¢ng s½n.

• Chuy¬n nhæng ð° phª thäi và ð°

tái chª ði ít nh¤t là mµt tu¥n mµt

l¥n.
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