
 

                           Bed Bug Prep - Vietnamese 

Giường lỗi chuẩn bị 

1 bạn phải rời khỏi căn hộ cho tối thiểu là hai (02) giờ.  

2 Loại bỏ tất cả các loại vải trãi giường từ giường và có họ rửa sạch và lưu trữ trong túi nhựa 
cho đến khi sau khi điều trị.  Loại bỏ các nệm và hộp mùa xuân từ khung giường.  

3. Rỗng ngăn kéo từ dressers và văn phòng, với bất kỳ quần áo hoặc vải nguyên liệu, và lưu trữ 
trong túi nhựa cho đến khi sau khi điều trị.  Rửa nếu cần thiết.  

4. Tất cả đồ nội thất cho Upholstered phải được di chuyển ra khỏi tường. Ít nhất là 6 inch, và 
hoàn toàn có thể truy cập mà không có lộn xộn hoặc mảnh vỡ. 

5. Có sản phẩm nào tất cả các sàn buồng riêng và kệ.  Treo quần áo có thể vẫn còn trong tủ 
quần áo.  

6. Chân không tất cả các thảm và đồ nội thất trước khi dịch vụ. Một ngày sau khi dịch vụ máy 
hút tất cả các thảm và đồ nội thất một lần nữa.   

7. Loại bỏ tất cả các áp phích, hình ảnh và hangings tường trước khi dịch vụ.  

8. Bao gồm bể cá, và tắt máy bơm trước khi dịch vụ. Máy bơm có thể được bật trở lại sau khi 
dịch vụ bởi cư dân 

 
 

Xin vui lòng không sử dụng cửa hàng mua sản phẩm để điều trị chúng tôi 

sẽ điều trị đơn vị của bạn một lần một tuần cho đến khi chúng tôi xóa nó 

giường lỗi. Mỗi khi chúng tôi xử lý, chuẩn bị những phải hoàn toàn hoàn 

thành  

* dịch vụ có thể không thực hiện mà không có đúng chuẩn bị * 


