Κρατήστε τα Ζωύφια
Μακριά από την Κουζίνα Σας!

Μην αφήνετε τα
ζωύφια µέσα!
• Ελέγξτε όλες τις παραδόσεις πριν
την αποθήκευση.
• Κρατήστε τις πόρτες κλειστές
όταν δεν τις χρησιµοποιείτε.
• Κρατήστε τις σήτες των
παραθύρων κλειστές.
• Κρατήστε τους εξωτερικούς
κάδους απορριµµάτων µακριά από
τις πόρτες και τα παράθυρα.
• Να αναφέρετε τρύπες στους
τοίχους, στις σήτες, και στις
πόρτες.

Μην δίνετε
στα ζωύφια
νερό!
• Καθαρίστε άµεσα χυµένα νερά
• Κρατήστε τους χώρους
αποθήκευσης και προετοιµασίας
καθαρούς κα στεγνούς.
• Καθαρίστε τις σφουγγαρίστρες
και κουβάδες µετά από κάθε
χρήση. Στεγνώστε τους κουβάδες
και κρεµάστε τις σφουγγαρίστρες
σε ράφια πάνω από σιφόνι.
• Αναφέρετε χαλασµένες βρύσες,
βουλωµένα σιφόνια, και διαρροές
ή αλλά υδραυλικά προβλήµατα .

Μην δηµιουργείτε
χώρους για να
µένουν τα ζωύφια.

Μην τα ΐζετε τα
ζωύφια!
• Κρατήστε τα φαγητά µ έσα σε
ειδικές σφραγισ µ ένες
συσκευασίες.

• Ελέγξτε χώρους αποθήκευσης για
σηµάδια από ζωύφια .

• Μην ανα µ ιγνύετε καινούργια
φαγητά µ ε παλιά.

• Ενηµερώστε τον επιστάτη σας για
ΟΠΟΙΟ.ΗΠΟΤΕ ΣΗΜΑ.Ι ΑΠΟ
ΖΩΥΦΙΑ .

• Καθαρίστε τις συσκευασίες πριν
τις πετάξετε.

• Αποθηκεύστε χάρτινα προϊόντα
και κουτιά σε στεγνούς χώρους , 6
ίντσες πάνω από τα πατώ µ ατα
και µ ακριά από τοίχους .
• Ανακυκλώστε ή πετάξτε χάρτινες
συσκευασίες το συντο µ ότερο .
• Κρατήστε χώρους σκουπιδιών και
ανακύκλωσης καθαρούς και
στεγνούς .
• Κρατήστε σιφόνια στο πάτω µ α
στεγνούς .
• Μπαλώστε ρωγ µ ές και σχίσ µ
ατα µ ε στόκο η µ πογιά .
• Μεταφέρετε σκουπίδια και τα
ανακυκλώσι µ α είδη έξω από το
χώρο τουλάχιστον εβδο µ αδιαία.

• Καθαρίστε και απολυ µ άνετε τα
εργαλεία για την προετοι µ ασία
φαγητού µ ετά την χρήση.
• Σκουπίστε και σφουγγαρίστε το
πατώ µ ατα καθη µ ερινά.
• Καθαρίστε το γράσο από τους
απορροφητήρες και τις κουζίνες.
• Κρατήστε τα σκουπίδια σε
κλειστούς και σκεπασ µ ένους
κάδους , και αδειάστε τους καθη µ
ερινά.
• Τοποθετήστε σκουπίδια σε
σφραγισ µ ένες πλαστικές
σακούλες πριν τα βάλετε στους
κάδους.
• Κρατήστε κάδους απορρι µµ άτων
καθαρούς.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ.
Μόνο όσοι έχουν επαγγελ µ ατική άδεια µ πορούν να χρησι µ οποιήσουν τα παραπάνω στην Μασαχουσέτη
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Συνεργασία του Τµήµατος Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών. ∆ηµιουργήθηκε απο το
Εκπαίδευτικο Πρóγραµµα ∆ιατροφής του UMass Extension, σε συνεργασία µε το
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Ασφάλεια των Τροφίµων, µε την υποστήριξη του Τµήµατος Εκπαίδευσης της
Μασσαχουσέττης. Το UMass Extension παρέχει ίσες ευκαιρίες σε προγράµµατα και
εργασία. NU-0142:07/2002.

Massachusetts Department of

ELEMENTARY & SECONDARY

