Vår kompetens – Er trygghet
INFORMATIONSBREV

Skadedjursutbildning!
Att utbilda sig själv och sin personal inom skadedjur är ett effektiv sätt att undvika och förebygga större
skadedjursproblem.
Deltagarna lär sig känna igen de vanligaste skadedjuren, hur man beter sig för att undvika dem samt vad
man gör då man får problem.
Utbildningen anpassas efter er verksamhet, inriktning sker mot de skadedjur som kan orsaka problem inom
just den bransch ni arbetar inom.
Vägglöss är ett mycket stort problem inom hotell och fastighetsbranschen. Vår utbildning om vägglöss kan
vara till stor hjälp vid dessa problem. Personalen lär sig känna igen tecken på vägglöss och hur de ska
kontrollera rummen vid t.e.x. städningen. Upptäcks detta i tid kan insatser göras innan gästerna upptäcker
problemet vilket innebär stora besparingar i tid, pengar och renommé.

Inom storhushåll kan myror bli ett stort problem, speciellt på våren, enkla knep lärs ut så att detta problem
kan minimeras. Det finns många olika skadeinsekter som kan orsaka problem i ett kök, ett exempel är
kackerlackor. Det kan bli mycket stora problem om dessa etablerar sig i köket, så att kunna upptäcka detta
i god tid är väldigt viktigt. Kackerlackor och andra skadeinsekter i livsmedel är det vi framför allt tar upp i
utbildningar riktade mot storhushåll.
Gnagare, råttor och möss, kan ställa till problem inom de flesta branscher. Under utbildningen lär sig
deltagarna hur man upptäcker spår av dessa, hur man ska agera för att undvika få in gnagare i fastigheten,
vad som är viktigt att tänka på gällande gnagare och vad man gör om de ändå tagit sig in.
Utbildningen hålls på plats hos er, dag eller kvälls tid. Utbildningens längd bestäms i samråd.

För mer information välkommen att kontakta vår kundtjänst, tel 020-47 45 00,
e-post kundtjanst@sveamiljo.se eller besök vår hemsida www.sveamiljo.se
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