
חשוב למזער את החשיפה של ילדים לחומרי הדברה!
חומרי הדברה עלולים להזיק לבריאות ילדיכם.
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יש לשמור  על ניקיון הבית וסביבתו.  •
יש לאחסן  מזון במיכלים אטומים.  •

יש להקפיד על פח אשפה סגור.  •
יש לסגור רווחים מתחת לדלתות.  •
יש להתקין רשתות בכל החלונות.  •

יש לוודא כי המדביר מופיע ברשימת המדבירים   •
המוסמכים של המשרד להגנת הסביבה.

http://www.sviva.gov.il/
InfoServices/LicencesPerMissions/

Pages/Exterminators.aspx

יש לדרוש מהמדביר להציג את רישיונו.    •
אין לשהות בבית בזמן פעולת   •

ההדברה על-ידי מדביר. 

בקשו יומן סיכום ההדברה.  •
בקשו מהמדביר את ההנחיות הבאות: כמה זמן יש להיעדר   •

מהבית לאחר הריסוס, כמה זמן לאוורר את הבית וכיצד לנקות 
את הבית לאחר הריסוס. 

מניעת כניסה
של מזיקים

לבית

שימוש בטוח
בחומרי
הדברה

יש להשתמש  בפיתיונות או בג’ל במקום בריסוס, כדי להפחית  את   •
החשיפה והסיכון של ילדים. 

יש לרכוש  מוצרים עם סגר בטיחות ולהקפיד על החזרת סגר   •
הבטיחות למקומו בגמר השימוש. 

יש לקרוא את התווית, להקפיד על הוראות השימוש בתכשיר ולנקוט   •
בכל אמצעי הבטיחות המופיעים בתווית.

אין לאפשר לילדים להשתמש בתכשירי הדברה, גם לא של חיות   •
מחמד )כולל שמפו וקולרים המכילים חומרי הדברה(. 

אם מרססים חומר   •
הדברה בבית, יש לפנות 
ילדים ומבוגרים מהאזור 

המטופל, לאסוף ולהרחיק 
צעצועי ילדים, לכסות 

מזון טרם הריסוס ולאוורר 
את החדר אחרי ביצוע 

ההדברה.

אין להשתמש בבית   •
בחומרי הדברה המיועדים 

לשימוש חקלאי. 

יש לאחסן חומרי הדברה   •
הרחק מהישג ידם של 

ילדים, עדיף מחוץ לטווח 
הראיה שלהם.

יש לאחסן חומרי הדברה   •
במיכלים המקוריים ועם 

התוויות המקוריות שלהם.

אין לאחסן חומרי הדברה בכוסות שתייה או בבקבוקי משקה.  •
אין לאחסן חומרי הדברה ליד מוצרי מזון.   •

למידע על מזיקים ותכשירי הדברה ניתן לפנות לאתר משרד 
הגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/
PestControl/Pages/ExterminatorsPublic.aspx

אחסון בטוח

הזמנת מדביר
מורשה בלבד  

במקרה של הרעלה, או חשד להרעלה, ניתן לפנות 
למרכז הארצי למידע בהרעלות במרכז רפואי רמב”ם,               

טלפון  04-8541900.


