مرسوم شيكاغو املحيل لبقة الفراش

ورقة التعريف التابعة ملركز الغرب االوسط ملكافحة وابادة اآلفات

شيكاغو أقرت قانونا جديدا ينص على ان بقة الفراش هي ازعاج عام ولذلك
وفرت ورقة ارشادات في كيفية السيطرة على هذه الحشرة .
في ما يلي خالصة لمحتويات هذه الورقة:
متى بدأ هذا المرسوم :
مرسوم شيكاغو المحلي بدأ سريانه في 12-23-2013
ماذا ينص:
مرسوم شيكاغو المحلي غ َير قوانين شيكاغو بحيث تصبح السيطرة على بقة
الفراش افضل .انه يخبر مواطني شيكاغو عن مسؤولياتهم للسيطرة على بقة
الفراش في البنايات التي تحتوي على وحدات سكنية متعددة ومن ضمنها الشقق
المملوكة لالشخاص .
المرسوم المحلي يضع المسؤوليات بخصوص بقة الفراش بكل وضوح على مالك
البناء وكذلك المسأجر تقع عليه المسؤولية ايضا ً .
ما هي مسؤولية مالك البناء
ينص المرسوم المحلي على ان مالك البناء يجب عليه:
• ارفاق النشرة الخاصة ببقة الفراش [ ]http://bit.ly/Zdut1Mمع عقود
األيجار الجديدة والمعاد تجديدها
• يوفر ويقوم بدفع اجور خدمات كشف ومكافحة الحشرة
• استخدام اشخاص اكفاء في السيطرة ومعالجة اآلفات للقيام بعملية الكشف وتقديم
خدمات المكافحة .
• األستجابة ألي تبليغ عن بقة الفراش خالل  10ايام عن طريق اجراء عملية
الكشف والمكافحة اذا لزم األمر.
ما هي مسؤولياتي (كمستأجر):
المرسوم المحلي ينص على ان المستأجر يجب عليه:
• االبالغ عن اي اشتباه لوجود مشكلة بقة الفراش عن طريق الكتابة لألدارة .
• التعاون مع مالك البناء ألجراء عملية الكشف والسيطرة ثم المكافحة (هناك
بعض األستثناءات وذلك لظروف سكنية خاصة)  .يجب األطالع على المرسوم
المحلي كامال لمعرفة التفاصيل .
يجب على المستأجر أن:
○السماح بالوصول الى الوحدة السكنية الخاصة بك في الوقت المناسب ألجراء
عملية الكشف او المكافحة .
○تحضير الوحدة السكنية لغرض الفحص او المكافحة بالطريقة المطلوبة منك
وبحسب ارشادات المراقب المسؤول على السيطرة على اآلفات.
○التخلص بطريقة مناسبة من األشياء الشخصية التي تم تحديدها من قبل المراقب
المسؤول على السيطرة على اآلفات والتي ال يمكن معالجتها من بقة الفراش .

متطلبات أخرى مهمة في المرسوم المحلي :
التخلص من الممتلكات الموبوئة :
األغراض الموبوئة التي تترك في األزقة واألقبية أو على جوانب
الطريق قد تؤدي الى انتشار المشكلة لآلخرين و لمنع حدوث ذلك
من المهم جداً التخلص من هذه األشياء الموبوئة بطريقة صحيحة:
• وضع عالمة على األشياء الموبوئة مثل
( )BED BUG DO NOT USEوتعني بقة الفراش ال
تستعملها مع ابقاء األشياء مغلقة في اكياس بالستيكية الى ان يتم
التخلص منها بطريقة مناسبة .
• التقوم بالتخلص من اي اسرة  ,فراش  ,مالبس او اي اشياء
اخرى موبوئة في الطرق العام ( مثل  :الزقاق  ,الرصيف  ,مدخل
المبنى  ,الغرفة المشتركة )
• ال تعيد استخدام الممتلكات المبووئة
تطبيق المرسوم المحلي:
المرسوم المحلي يتم تطبيقه من قبل قسم المباني في شيكاغو وقسم
الصحة العامة .
• يجب على المستأجر ان يبلغ عن اشتباه وجود مشكلة بقة الفراش
خالل خمسة أيام عن طريق اشعار خطي وكذلك يجب عليه
التعاون مع الفعاليات المترتبة عن عملية المكافحة.
• مالك العقار لديه مدة عشرة ايام من استالمه األشعار الخطي
لبدء عملية المكافحة من خالل الكشف واذا لزم األمر مكافحة بقة
الفراش بأستخدام اشخاص محترفين بمكافحة الحشرات.
• في حالة عدم استجابة اي طرف  ,يجب األتصال ب 311
لتوثيق هذا األنتهاك  ,اتصالك سوف يتم تحويله الى قسم المباني
وسوف يتم ارسال مفتش من المدينة للتحقق من الموضوع .
اي شخص ( بضمنه المستأجر ) يثبت انه َخ َرق هذا المرسوم
سيواجه غرامة مالية مقدارها  300دوالر ( المخالفة األولى )
وقد تصل الى مبلغ  2000دوالر في حالة المخالفة الثانية لكل
يوم انتهاك لهذا القانون خالل  21شهر .
لألطالع على المرسوم المحلي كامالً يرجى زيارة
الموقع األلكتروني www.cityofchicago.org
والبحث عن  - bed bugs -او الذهاب مباشرة ال ..
http//bit.ly/1dR6ggH
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