
 ZAWIADOMIENIE O DEZYNSEKCJI W BLOKU 

124 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz – Zachód” informuje, że w dniach:  

    

1)  9 luty 2017 ( czwartek ) w godzinach 10.00 – 18.00 

2)  10 luty 2017 ( piątek ) w godzinach 15.00 - 19.00 

3)  11 luty 2017 ( sobota ) od godziny 9.30 

 

 będzie przeprowadzona DEZYNSEKCJA w Państwa bloku. 

Aby uzyskać najlepsze efekty wytępienia robactwa, należy przeprowadzić  zabieg  

WE WSZYSTKICH MIESZKANIACH,  odpowiednio je przygotowując:  

- w kuchniach należy zapewnić dostęp do szachtu i ścian, 

- należy zapewnić dostęp do kanałów wentylacyjnych w kuchni, łazience i WC, 

- należy opróżnić miejsca pod zlewozmywakiem i wanną. 

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności, opryskanych powierzchni nie wolno zmywać. 

Stosowany środek jest bezwonny i bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Działa tylko na owady, które 

będą miały kontakt ze spryskaną powierzchnią. 

Apelujemy, aby w ramach sąsiedzkiej solidarności udostępnili Państwo wszystkie mieszkania, 

bo tylko przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji w 100% pomieszczeń daje szansę pełnej 

skuteczności. 

Szczegółowych informacji na temat dezynsekcji udzieli Państwu pracownik firmy 

przeprowadzającej zabieg. 

FIRMA PASS – tel. kontaktowy : 601 07 77 55 

 

 



ZAWIADOMIENIE O DEZYNSEKCJI W BLOKU 

125 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz – Zachód” informuje, że w dniach:  

    

1)  2 luty 2017 ( czwartek )  w godzinach 10.00 – 18.00 

2)  3 luty 2017 ( piątek) w godzinach 15.00 - 19.00 

3)  4 luty 2017 ( sobota ) od godziny 9.30 

 

 będzie przeprowadzona DEZYNSEKCJA w Państwa bloku. 

Aby uzyskać najlepsze efekty wytępienia robactwa, należy przeprowadzić zabieg  

WE WSZYSTKICH MIESZKANIACH, odpowiednio je przygotowując:  

- w kuchniach  należy zapewnić  dostęp  do szachtu i ścian, 

- należy zapewnić dostęp  do kanałów  wentylacyjnych w kuchni, łazience i WC, 

- należy opróżnić miejsca  pod zlewozmywakiem i wanną. 

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności, opryskanych powierzchni nie wolno zmywać. 

Stosowany środek jest bezwonny i bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Działa tylko na owady, które 

będą miały kontakt ze spryskaną powierzchnią. 

Apelujemy aby w ramach  sąsiedzkiej solidarności  udostępnili Państwo  wszystkie  mieszkania, 

bo tylko przeprowadzenie zabiegu dezynsekcji w 100% pomieszczeń  daje szansę pełnej 

skuteczności. 

Szczegółowych informacji na temat dezynsekcji udzieli Państwu pracownik firmy 

przeprowadzającej zabieg. 

FIRMA PASS – tel. kontaktowy : 601 07 77 55  

 

 


