sahibinin herhangi bir faaliyette bulunmadığı
kanıtlanabilirse, lütfen belediye şikayet bürosuyla, ya
da ordnungsamt@stadt-hagen.de adresinden e-postayla, mektupla ya da telefonla iletişime geçin.

İstila ile mücadele
İstila ile mücadele - kendi başına ya da
uzman bir şirket tarafından
Arsa sahipleri ücret mukabilinde zararlı ile mücadele firmasını görevlendirme ya da mücadeleyi şahsi
kullanıma izin verilen sıçanlarla mücadele ilaçlarıyla
kendi sorumluluğunda olarak şahsen gerçekleştirme
konusunda karar vermekte özgürdür.

sıçanla mücadelenin haricen görevlendirilen bir zararlı
ile mücadele firması tarafından gerçekleştirilmesini
sağlar.

İrtibat kişisi
E-Posta:

ordnungsamt@stadt-hagen.de

Bayan Homburg: Telefon 02331 207-4508
Bayan Kühl:
Telefon 02331 207-4932
Daha ayrıntılı bilgiyi belediyeye ait internet sayfasında
bulabilirsiniz
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-32-0109

Sıçan istilası mı var?
 Önleyici önlemler
 İstilayı fark etme
 İstila ile mücadele

Sıçanlar zeki ve özellikle öğrenme yeteneğine sahip
hayvanlar olduğundan mücadele son derece güçtür. Bu nedenle zararlılarla mücadelenin uzman bir
firmaya yaptırılması makul olacaktır, çünkü zararlı
ile mücadele firmaları zararlılarla mücadele eden ve
zararlı istilasının önlenmesinde etki eden eğitimli,
kalifiye uzmanlardır. Erkenden ve hemen profesyonel
bir zararlı ile mücadele firması çağrılmalıdır.
Künye

Kamusal alanda istila
Bu durumda istila hakkında lütfen belediye şikayet
bürosuyla, ordnungsamt@stadt-hagen.de adresinden
e-postayla, mektupla ya da telefonla iletişime geçin.
Hagen Belediyesi kamusal (belediyeye ait) alanda

Yayınlayan:
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Böhmerstr. 1 58095 Hagen
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Sıçanlar alacakaranlıkta ve gece aktif olan
hayvanlardır. Serbest ve açık yerlerde ve ayrıca
gün ışığında görülmesi güçlü bir istila olduğuna
işaret eder. Sıçanlar insanlara hastalık bakterileri
bulaştırabildiğinden, akut istilanın durdurulması acilen zorunludur.
Hayvanların kazma ve kemirme davranışı nedeniyle,
yapısal tesisatlara, mobilyalara, hatlara, duvarlara,
ahşap duvarlara, kablo izolasyonlarına, yalıtım malzemelerine, borulara ve diğer eşyalara yönelik büyük
maddi hasar tehlikesi vardır.

Önleyici önlemler
İlk planda çöpün çevreye zarar vermeden
ve usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi
önlem olarak önemlidir!

Bertaraf konusu ile ilgili tüm önemli bilgileri, ilgili
broşürleri ve el ilanlarını (diğer diller de dahil) burada
bulabilirsiniz:
https://www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/
broschueren-und-flyer.html

Organik/Atık çöp konteynerleri
Organik/Atık çöp konteynerleri bağlamakla yükümlü
kişinin arka avlusunda veya kilerinde muhafaza edilmelidir. Gerektiğinde sizin için gerekli olan konteyner
büyüklüğünü kontrol edin - Kişi başına haftada 20
litre standart hacimdir. Gerekirse ihtiyaca göre haftada

bir veya 14 günde bir boşaltma işlemini uyarlayın ve
bu durumda lütfen HEB müşteri bürosuyla iletişime
geçin.

İstilayı fark etme

Geri dönüştürülebilir atıklar (sarı poşet)
Geri dönüştürülebilir atıklar da yiyecek artıkları
içerdiğinden sıçanları cezbederler. „Sarı poşetler“
açık havada, garajda veya bahçe kulübesinde
depolandığında, yemek artıklarının kokusu kemirgenleri cezbeder. Bu nedenle bu poşetlerin
teslim alınması için daima kapalı bir mekanda depolanmasına dikkat edilmelidir (geri
dönüştürülebilir maddelerin bertaraf öncesinde temizlenmesi tavsiye edilir).
Daha fazla ve ayrıntılı bilgileri ve önleyici önlemlerle
ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz:
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-32-0109

Bir sıçan istilası, özellikle kompostta, binada veya
bahçede bir fare yuvası olduğuna işaret eden yerdeki deliklerden, kanal sistemlerinden ve deliklerden
tanınabilir. Fare dışkısı güçlü ve keskin bir kokuya neden olur.

Özel arsalarda istila
Hagen Şehri özel arsalarda veya özel konutlarda
sıçanla mücadeleyi üstlenmez
Önlemlerin uygulanması için arsa sahipleri veya
diğer arsa sorumluları yükümlüdür. Arsa sahibinin
sorumluluğu ve bu zararlılarla mücadele Enfeksiyondan Korunma Yasası‘nda düzenlenmiştir.
Lütfen ilk planda (yazılı olarak) ilgili arsanın/binanın
ilgili sahibi/sahipleri ile iletişime geçin. İlgili mal
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