FAQ: Preventivní postřik proti štěnicím
Musí probíhat postřik i na našem bloku? Nikdo tady určitě štěnice nemá.
Ne každý hned výskyt štěnic rozpozná. Někteří také nemusí mít na štípnutí imunitní reakci. Lidé se
navíc mezi bloky navštěvují nebo stěhují. A pokud na vašem bloku nejsou, je prevence ten nejlepší
způsob, aby se u vás náhodou neobjevily. Tato prevence se pravidelně dělá například v
nemocničních zařízeních nebo potravinových skladech.
K čemu nám je preventivní postřik za pár týdnů/měsíců, když už na bloku štěnice jsou nebo
se v mezidobí objeví?
Samozřejmě na již postižených pokojích probíhá dezinsekce průběžně. Pokud na pokoji štěnice
objevíš, nahlas to hospodářce a dezinsekce na tvém pokoji bude provedena v příštích dnech.
Musím opravdu stěhovat nábytek?
Ano, měl bys. Opravdu stačí jen pár centimetrů od stěny. Jestli tak neučiníš, provede to dezinsekční
firma. Pokud pokoj takto nepřipraví více lidí, dezinsekce se protáhne a firma nebude schopna
dodržet stanovený termín pro daný blok.
Zajistí nám SÚZ náhradní ubytování?
Štěnice reagují na oxid uhličitý, pokud ho neucítí, nevyjdou ze skrýše na postřik a dezinsekce tak
bude neúčinná. Navíc štěnice dokáží hladovět i několik měsíců. Samotná dezinsekce trvá jen
několik minut. Do pokoje je možné se vrátit hned po provedení postřiku.
Proč se postřik neprovádí o prázdninách?
Každý blok má stanoven měsíc, ve kterém bude dezinsekce probíhat. Na určených blocích probíhá
tedy právě o prázdninách. Důležité také je, aby na pokojích v té době někdo bydlel viz předchozí
bod.
Účinkuje postřik i něco jiného kromě štěnic?
Postřik zabíjí veškerý hmyz, takže například i šváby.
V úložných prostorech mám spoustu věcí, bylo by možné zajistit místo, kam bych si je mohl
během dezinsekce dát?
Takový prostor zajištěn nebude. Důvodem je, že by vyklizené věci mohly být i z pokojů, na kterých
již štěnice jsou a dotyční si to neuvědomují (např. nemusí mít na kousnutí imunitní reakci –
štípanec). Tak by se mohly rozšířit i do věcí ostatních.
Co když zabráním dezinsekční firmě, aby vstoupila na můj pokoj?
Narušíš tak plošné systémové řešení. Navíc štěnice rády vyhledají pro sebe bezpečné místo bez
postřiku. V tom případě, pokud bys nějak zamezil, že by na tvém pokoji postřik neproběhl, je
pravděpodobnost, že je u sebe během dalších pár dní objevíš, pokud je náhodou budou mít
například tvoji sousedi.
Když ta postřiková látka hubí štěnice a veškerý hmyz, je bezpečná pro člověka/savce?
Ano, v této koncentraci bezpečná je. Savci nejsou na tuto látku citliví, kvůli lepšímu metabolismu,
vyšší tělesné teplotě a různým strukturám iontových kanálů. Postřiková látka by se ale neměla jíst a
vdechovat.
Stačí pak zasažené plochy jen otřít/omýt?
Ano, ale nábytek a zem lze umýt nejdříve po 3 dnech (látka působí 3 týdny), jinak bude dezinsekce
neúčinná. Doporučujeme ani nevysávat.

Co s kytkama na pokoji? Musím je někam vystěhovat?
Pro kytky je postřik nezávadný a není nutné, abyste je během postřiku museli stěhovat pryč z
pokoje.
Budou chodit po pokojích sami, když tam nebudu?
Po celou dobu bude s firmou provádějící dezinsekci chodit Zástupce bloku nebo jím pověřená
osoba. Proto se nemusíš bát, že by se tvému pokoji něco stalo.
Je možná změna termínu mimo zkouškové/státnice?
Termín je stanovený pevně. Nelze ho přesunout.
Bude možné opět získat igelit na zakrytí věcí na pokoji?
Budeme jich mít velmi omezené množství. Doporučujeme si sehnat malířskou folii (velká a za pár
korun).
Co když mám na pokoji místo lina koberec
Koberec bude postříkaný stejně jako lino. Nemusíš se ale bát, že by se koberci něco stalo.
Známe přesné složení a název použité chemikálie?
Přípravek bude Mythic 10 sc a Fendona 6 sc. Jinak přesně tento přípravek se používá v
potravinářských průmyslech nebo ve zdravotnictví.
Bude se postřik opakovat?
Jedná se o preventivní postřik, postřik bude opakován až po stanovené periodě (nejdříve příští rok).
Co mám následně udělat s ložním prádlem?
Pokud máš kolejní povlečení, tak ti ho paní hospodářka vymění. Pokud máš své, je doporučeno ho
vyprat na 60 °C. Máme v jednání, že v tomto případě bude vyprání zdarma a bude umožněno vyprat
i na okolních blocích v omezenou dobu. Budeme tě ještě informovat.
Máš nějaké další dotazy nebo tě cokoliv zajímá?
Skoč za svým Zástupcem bloku (10/317) a on ti určitě poradí nebo s tebou skočí za paní
hospodářkou.

