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dovedește că proprietarul nu ia măsuri, contactați, 
printr-o scrisoare sau telefonic, serviciul municipal 
de semnalare a problemelor ori trimiteți un e-mail la 
adresa ordnungsamt@stadt-hagen.de.

Combaterea infestării
Combaterea infestării – pe cont propriu 
sau cu ajutorul unei întreprinderi specia-
lizate
Proprietarii au libertatea de a decide dacă solicită - 
contra unei remunerații - serviciile unei întreprinderi 
de deratizare ori dacă se ocupă pe cont propriu de 
combaterea dăunătorilor, folosind rodenticide apro-
bate pentru uz privat.

Deoarece șobolanii sunt animale foarte inteligente și 
extrem de adaptive, combaterea acestora este deo-
sebit de dificilă. Prin urmare, poate fi util să apelați 
la serviciile unei întreprinderi specializate pentru 
combaterea dăunătorilor, deoarece deratizatorii sunt 
specialiști instruiți și calificați, care asigură combate-
rea dăunătorilor, respectiv contribuie la prevenirea 
infestării cu dăunători. Solicitați imediat, din timp, 
serviciile unui deratizator profesionist.

Infestarea în spații publice
Raportați cazul de infestare prin intermediul serviciu-
lui municipal de semnalare a problemelor, printr-o 
scrisoare sau telefonic, ori trimiteți un e-mail la adresa 
ordnungsamt@stadt-hagen.de.

Administrația orașului Hagen se va asigura că de-
ratizarea șobolanilor în spații publice (urbane) va fi 
realizată de un deratizator extern.

Persoană de contact
E-Mail: ordnungsamt@stadt-hagen.de

Doamna Homburg: Telefon  02331 207-4508
Doamna Kühl: Telefon  02331 207-4932

Pentru informații mai detaliate, consultați pagina de 
internet a orașului https://www.hagen.de/irj/portal/
FB-32-0109

rumänisch



Șobolanii sunt animale active la amurg și noap-
tea. Atunci când întâlniți șobolani și în timpul 
zilei pe suprafețe din spații deschise, în aer liber, 
vă confruntați cu o infestare puternică. Deoarece 
șobolanii pot transmite oamenilor agenți patogeni, o 
infestare acută trebuie oprită urgent.

Prin comportamentul lor, rozătoarele care scormonesc 
pot provoca daune materiale semnificative la nivelul 
instalațiilor structurale, pieselor de mobilier, cablurilor, 
zidăriei, pereților din lemn, izolațiilor de cablu, materi-
alelor termoizolante, țevilor și altor obiecte similare.

Măsuri de prevenire

Toate informațiile importante referitoare la elimi-
narea ca deșeu, precum și broșurile și pliantele 
corespunzătoare (și în alte limbi) sunt disponibile la 
adresa:

https://www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/
broschueren-und-flyer.html

Pubelă pentru deșeuri biodegradabile/
reziduale
Pubelele pentru deșeuri biodegradabile/reziduale 
trebuie păstrate închise în curtea din spate sau în 
subsolul locatarului. Dacă este necesar, verificați 
dimensiunile containerelor de care aveți nevoie - 
volumul standard este de 20 de litri per persoană 

În primul rând, pentru a preveni infestarea, 
este esențial ca deșeurile să fie eliminate în 
mod ecologic și corespunzător!

săptămânal. Dacă este cazul, ajustați în funcție de 
necesități și frecvența operațiunii de golire a con-
tainerelor - săptămânal sau o dată la 14 zile; în acest 
scop, adresați-vă biroului pentru clienți al HEB.

Deșeuri de materiale reciclabile (sacul 
galben)
Șobolanii sunt atrași și de deșeurile de materiale re-
ciclabile, deoarece aici pot găsi resturi de mâncare. 
Dacă „sacii galbeni” sunt păstrați în aer liber, în garaj 
sau într-o construcție anexă din grădină, rozătoarele 
vor fi atrase de mirosul resturilor alimentare. Din acest 
motiv, trebuie să vă asigurați întotdeauna că, până 
la colectarea sacilor, aceștia sunt depozitați într-o 
încăpere închisă (se recomandă curățarea material-
elor reciclabile înainte de eliminarea ca deșeu).

Pentru informații mai detaliate, precum și pentru 
informații privind măsurile de prevenire, accesați: 

https://www.hagen.de/irj/portal/FB-32-0109

Identificarea infestării

Semnele infestării cu șobolani includ, printre altele, 
vizuini, sisteme de galerii și găuri care indică faptul că 
în compost, în interiorul clădirii ori în grădină poate 
exista un cuib de șobolani. Excrementele de șobolani 
produc un miros puternic și înțepător.

Infestarea pe proprietăți private
Administrația orașului Hagen nu asigură deratizarea 
pe proprietăți private ori în imobile private. 

Măsurile trebuie luate de către proprietari sau de 
către alte persoane care dețin drepturi asupra 
proprietății. Răspunderea proprietarului și comba-
terea acestor dăunători sunt reglementate în Legea 
privind protecția împotriva infecțiilor. 

Adresați-vă în primul rând (în scris) proprietarului 
clădirii/proprietății respective. În cazul în care se 
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