
Rệp sống trong những ngôi nhà 
rất sạch sẽ và cả những ngôi nhà 
không sạch sẽ.

Rệp trưởng thành là những con rệp 
hút máu kích thước nhỏ có màu 
nâu hoặc màu đỏ thẫm. Rệp non 
có màu vàng kim. Rệp không nhảy 
hoặc bay.

Rệp thường tấn công vào ban đêm. 
Vết rệp cắn trông giống như nốt 
phát ban, mề đay, hoặc giống như 
vết cắn của muỗi hay bọ chét. Đôi 
khi vết cắn có hình bán nguyệt 
hoặc một đường kẻ. Vết cắn của rệp 
không gây bệnh cho quý vị, nhưng 
có thể gây ngứa và bị nhiễm trùng.

Cách Tìm Rệp
Nếu trong nhà quý vị có người bị cắn vào ban đêm mà quý 
vị không thấy có bọ chét hay muỗi, hãy kiểm tra xem đó có 
phải là do rệp gây ra hay không. Dùng đèn pin và kính lúp 
tốt để tìm rệp, phân, và da lột của rệp. Việc tìm những dấu 
hiệu của rệp có thể dễ dàng hơn là tìm rệp.

Những nơi nên tìm kiếm rệp:
• Nệm và lớp lò xo dưới nệm, đặc 

biệt là trong các đường may
• Nệm trong giường cũi trẻ em
• Ghế tựa và ghế sofa nơi mọi người 

hay dùng để ngủ

Nếu Quý Vị Nghĩ Rằng Nhà Quý Vị Đang Có Rệp
Không sử dụng thuốc diệt sâu bọ — thuốc diệt côn trùng 
dạng và phun sương (bình diệt côn trùng) sẽ không diệt 
trừ được rệp mà còn có thể gây hại cho gia đình và thú 
cưng của quý vị. Quý vị cần phải mời chuyên gia kiểm 
soát động vật gây hại đến diệt rệp.

• Thông báo ngay cho người quản lý tòa nhà biết nếu 
quý vị nghĩ rằng nhà quý vị đang có rệp. Chúng sinh sôi 
nảy nở rất nhanh nhưng cũng dễ diệt trừ ngay từ khi mới 
chỉ có một vài con.

• Trao đổi với chuyên gia kiểm soát động vật gây hại 
trước khi quý vị vứt bỏ bất cứ đồ vật nào đi. Hầu hết các 
đồ vật đều có thể xử lý được, kể cả nệm và đồ nội thất.

Để biết thêm thông tin về diệt chuột bọ, hãy truy cập 
trang web www.ourwaterourworld.org/FactSheets.aspx
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Quý vị có nghĩ rằng nhà quý vị có thể có RỆP không?


