
 

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 
2020-2021 

ՎՆԱՍԱՏՈՒԱՍՊԱՆՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 
 
Շրջանը ընդունել է Վնասատուների դեմ ինտեգրված պայքարի քաղաքականություն: Քաղաքականությունը ներառում 
է ծնողներին/խնամակալներին վնասատուասպանների օգտագործման մասին ծանուցելը: Ուսումնական տարվա 
ընթացքում կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ օգտագործելու վնասատուասպաններ ձեր երեխայի դպրոցում` 
խուսափելու լուրջ առողջական խնդիրներից, որ կարող են առաջացնել վնասատուները, ինչպես նաև կառույցի 
ամրությունը պահպանելու նպատակով: Սակայն, եթե դուք կարծում եք, որ վնասատուասպան նյութերի հետ շփվելը 
կարող է ազդել ձեր երեխայի կամ ձեր (դպրոցի անձնակազմի համար) առողջության և (կամ) վարքագծի վրա, ապա դուք 
ծանուցվում եք հետևյալ կերպ 
 

 Ուստարվա ընթացքում կարող են օգտագործվել հաստատված ցուցակում ներառված միջոցները (տես 
վնասատուասպանների կցված ցուցակը, որոնք հաստատվել են Շրջանի դպրոցներում օգտագործվելու 
համար): 

 Եթե պահանջվի օգտագործել որևէ արտադրատեսակ, որը հաստատված ցուցակում ներառված չէ, ապա դուք 
կծանուցվեք 72 ժամ առաջ: (Բացառություն: Արտակարգ հանգամանքներ, որոնք պահանջում են անհապաղ 
արձագանք): 

 Վնասատուասպանների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ, այդ թվում` Շրջանի հաստատված ցանկում 
ներառվածների, կարելի է ստանալ առցանց` https://www.cdpr.ca.gov/ հասցեում: 

 
Խնդրում ենք ստորև բերված ձևը լրացնել, կտրել և վերադարձնել դպրոցի գլխավոր գրասենյակ, նշելով, թե ցանկանու՞մ 
եք արդյոք, որ ձեզ նախապես ծանուցեն` ամեն անգամ, երբ պլանավորվում է դպրոցում օգտագործել վնասատուասպան 
միջոց: 
 
 
 
 

 
ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾՆՈՂԻ/ԽՆԱՄԱԿԱԼԻ ԽՆԴՐԱՆՔ 

2020-2021 
 

 Կցանկանայի նախապես ծանուցում ստանալ` ամեն անգամ, երբ իմ երեխայի դպրոցում պետք է օգտագործվի 
պեստիցիդ միջոց (բացի տարեկան ծանուցումներից): Հասկանում եմ, որ ծանուցումը կուղարկվի տուն` 
երեխայիս հետ, կամ կտրամադրվի ինձ` դպրոցի աշխատակազմի անդամի կողմից` դրա կիրառումից 
առնվազն 72 ժամ առաջ: (Բացառություն. արտակարգ հանգամանքներ, որոնք պահանջում են անհապաղ 
արձագանք): 
 

 Կարիք չկա ինձ ծանուցել` ամեն անգամ, երբ պետք է օգտագործվի վնասատուասպան միջոց: Ես հասկանում 
եմ, որ կստանամ տարեկան ծանուցում դպրոցներում օգտագործման համար հաստատված 
վնասատուասպանների մասին «Ծնողի և ուսանողի ձեռնարկ»-ով, կամ այլ միջոցներով: 

 
Երեխայի անունը (գրել տպատառերով)   Դասարան` _____________________  
 
Դպրոցը:  ________________________________________________ Սենյակի համարը _______________________  
 
Ծնողի/խնամակալի անունը (գրել տպատառերով) ______________________________________________________________  
 
Ծնողի/խնամակալի ստորագրությունը ____________________________________________ Ամսաթիվ __________________  
 

 
Note to Site Administrator 

 
File the original in the Main Office. If the above “I would like to be notified” box is checked,  
forward a copy of this notice via school mail to Pest Management Unit. 

 
Maintenance and Operations Central 3 and Special Services 

Attn. Pest Management Unit 

ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ` ԼՐԱՑՐԵՔ, ՍՏՈՐԱԳՐԵՔ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՐԵՔ ԱՅՍ ՀԱՏՎԱԾԸ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԴՊՐՈՑ 



 

 

Լոս Անջելեսի միացյալ դպրոցական շրջանը հավատարիմ է նախազգուշական սկզբունքին և տեղեկացված լինելու իրավունքին: Ստորև թվարկված բոլոր ապրանքատեսակները հաստատվել են Լոս Անջելեսի 
միացյալ դպրոցական շրջանի կողմից ` Շրջանի տեղամասերում օգտագործելու համար: Այնուամենայնիվ, այս ցանկը չի նշում, որ ստորև նշված բոլոր հաստատված արտադրատեսակներն օգտագործվում են: 
Իրականում, այդ արտադրատեսակների մի մասը հազվադեպ է օգտագործվում, կամ գրեթե չի օգտագործվում: 

Նշված արտադրատեսակների մի մասը պահանջում է վնասատուների կառավարման հարցերով պատասխանատու անձի հաստատումը և / կամ ուղղակի վերահսկումը կիրառման ընթացքում, և օգտագործվում են 
միայն այն ժամանակ, երբ առողջապահական կամ անվտանգության խոչընդոտներ են ներկա, ինչպես նշված է «Վնասատուների կառավարման ինտեգրված ծրագրի» քաղաքականության մեջ: Այս ապրանքները 
նշված են այս ցուցակի ներքևում, ինչպես նաև` սահմանափակումները նույնպես նշված են «մեկնաբանությունների» սյունակում: 
  
ՎՆԱՍԱՏՈՒԱՍՊԱՆ ՆՅՈՒԹԻ 
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

(1) 
ԱԿՏԻՎ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ 

  
ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻ Ն 
ՎԻՃԱԿԸ 

  
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ 

  
ՀԵՏԵՎՅԱԼ 
ՎՆԱՍԱՏՈՒ- ՆԵՐԻ 
ԴԵՄ 

ԹՈՒՆԱՎՈՐՈ
ՒԹՅԱ Ն 
ԱՍՏԻՃԱՆԸ՝ 
ԸՍՏ ԱՄՆ 
Բնապահպան
ական 
գործակալությ
ան (USEPA) 

(2) 
ՆՇՈՒՄԸ՝ ՊԻՏԱԿԻ 
ՎՐԱ 

  
ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

  
EPA REG. NO.  or 
CA. REG. NO. 

Մրջյունների նախնական 
հատիկավոր խայծ 

աբամեկտին B1 0.011% Հատիկավոր Շենքերի ներսում՝ 
ճեղքերում, ճաքերում և 
անցքերում Շենքերից 
դուրս՝ ըստ պիտակի 

Մրջյուններ 3 Նախազգուշացում Խայծ Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից 
անձի պաշտպանվածության 
համապատասխան միջոցների (PPE), 
վերաբերյալ տեղեկանալ ապրանքի պիտակից 

499-370 

Ալպիական ուտիճների գելային 
խայծ 

Դինոտեֆուրան Գել Շենքերի ներսում՝ 
ճեղքերում, ճաքերում և 
անցքերու 

(Սև) ուտիճներ 3 Նախազգուշացում Խայծ Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից 
անձի պաշտպանվածության 
համապատասխան միջոցների (PPE), 
վերաբերյալ տեղեկանալ ապրանքի պիտակից 

499-507 

Ուտիճների կանխարգելիչ չոր 
լցնովի խայծ (Բանաձև 1) 

աբամեկտին B1 0.05% Փոշի Ճեղքերում և ճաքերում 
լցվող փոշի խայծ 

(Սև) ուտիճներ 3 Նախազգուշացում Խայծ Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից 
անձի պաշտպանվածության 
համապատասխան միջոցների (PPE), 
վերաբերյալ տեղեկանալ ապրանքի պիտակից 

499-294 

Բորա-Քեր տերմիտասպան, 
միջատասպան և սնկասպան 
խտանյութ 

երկնատրիում օկտաբորատ 
տետրահիդրատ 40% 

Կախույթ Փայտը 
ծակող 

Փայտը ծակող միջատների 
դեմ կիրառվող օդափոշի  

Տերմիտներ 3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

64405-1 

Կոնտրակ Բլոքս միջոց բրոմադիալոն 0.005% Ամբողջական 
կտորով խայծ 

Կրծողների խայծ. 
Կիրառվում է միայն 
կրծողների խայծերի 
համար նախատեսված 
սարքերում 

Կրծողներ 3 Նախազգուշացում Երբեմն գործածվում է կրծողների խայծերի 
համար նախատեսված սարքերում Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակի 

12455-79 

Distance Կրակե մրջյունների 
դեմ խայծ 

2-1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy) 
ethoxyl pyridine .5% 

Հատիկ Տեղային կամ տարածված Կարմիր մրջյուններ 3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

1021-1728-59639 

Էմ-Փիդ ճարպաթթուների կալիումական աղեր 
49% 

Հեղուկ Փչել անմիջապես 
միջատների վրա 

Աֆրիկյան մեղուներ, 
տրիպսեր և 
սպիտակաթիթեռներ 

2 Զգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

53219-6 

Նիբան հատիկավոր խայծ և 
Նիբան - Էֆջի 

Բորաթթու -5% Հատիկավոր և 
մանր 
հատիկավոր 

Շենքերի ներսում և դրսում 
կիրառվող խայծ 

Զանազան միջատներ 3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

64405-2 

Նիբոր -Դի (NiBor -D Երկնատրիում օկտաբորատ 
տետրահիդրատ -98% 

Փոշի Կիրառվում է թե՛ չոր, թե՛ 
թաց վիճակում 

Զանազան միջատներ 3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

64405-8 

Ռիքրութ IV Էյջի (Սենթրիքոն) Նովիֆլումուրոն 0.5% Պինդ Միայն կրծողների 
խայծերի համար 
նախատեսված սարքերում 
գործածվող խայծ 

Ստորգետնյա 
տերմիտներ 

3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

62719-454 

Ռիքրութ IV (Սենթրիքոն) Նովիֆլումուրոն 0.5% Պինդ Միայն կրծողների 
խայծերի համար 
նախատեսված սարքերում 
գործածվող խայծ 

Ստորգետնյա 
տերմիտներ 

3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

62719-453 



 

 

Թիմ -բոր պրոֆեսիոնալ երկնատրիում օկտաբորատ 
տետրահիդրատ 98% 

Փոշի Կիրառվում է թե՛ չոր, թե՛ 
թաց վիճակում 

Փայտը ոչնչացնող 
օրգանիզմներ և սնկեր 

3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

64405-8 

ՊրոՓրփուր պլատինում Նատրիումի Լաուրիլսուլֆատ, 
Նատրիումի լաուրոամֆոացետատ, 
Նատրիումի Լաուրիլսուլֆատ .......60% 

Փրփուր Փրփրեցնող միջոց. 
վնասատուասպան չ 

Զանազան 
կիրառություններ 

3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

Ca. Reg. 1051148-
50001-AA 

Լողացող Բիթիայ բրիկետներ Bacillus thuringiensis, ենթատեսակ՝ 
israelensis. պինդ նյութեր, սպորներ և 
միջատասպան թունանյութեր -10% 

Պինդ բրիկետ Լողացող թրթուրասպան 
միջոց 

Մոծակի 
թրթուրասպան 

3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

6218-47 

Էքովիա Ի Սի Ուրցի Յուղ - 20%                              
2- Փենոփիլի Պրոպիոնատ - 14% 
Խնկունու Յուղ - 8% 

Հեղուկ Օդափոշի Ինչպես նշված է 
պիտակի վրա 

3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

Exempt- FIFRA 
25 (b) 

Էքովիա Դաբյու Դի Ուրցի Յուղ - 10%                              
2- Փենոփիլի Պրոպիոնատ - 7% 

Փոշի Կիրառել՝ ըստ պիտակի Ինչպես նշված է 
պիտակի վրա 

3 Նախազգուշացում Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

Exempt- FIFRA 
25 (b) 

 
Հետևյալ արտադրատեսակը պետք է օգտագործվի ըստ կոնկրետ հրահանգների, ինչպես նշված է յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի համար: Այս ապրանքները առօրյա չեն օգտագործվում: Վնասատուների 
կառավարման հարցերով ղեկավարի կամ այլ անձի հաստատումները, ինչպես նշված է, անհրաժեշտ են նախքան օգտագործումը: 

Ջենըրեյշն փոքր բլոկ դիֆեթիալոն 0.0025% Ամբողջական 
կտորով խայծ 

Միայն կրծողների 
խայծերի համար 
նախատեսված սարքերում 
գործածվող խայծ 

Կրծողներ 3 Նախազգուշացում Գործածել խայծերի համար նախատեսված 
ամուր փակվող սարքերում Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

7173-218 

Փիթի 565 Պլյուս Իքսելո Բանաձև 
2 

պիրեթրիններ -0.5% պիպերոնիլ 
բուտօքսիդ - 1% n -օկտիլ 
բիցիկլոհեպտեն դիկարբօքսիմիդ 1% 

Օդափոշի 
(աէրոզոլ) 

Կիրառել՝ ըստ պիտակի Լվեր, մոծակներ, 
մժեղներ, մեղուներ, 
փետրակերներ 

3 Նախազգուշացում Ապրանքը գործածելուց հետո բնակելի 
տարածքը մտնել միայն 24 ժամ անց։ Այս 
ապրանքից օգտվելիս պահպանեք սննդի հետ 
վարվելու անվտանգության կանոնները 
Դեղարկիչ. վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

499-290 

Փիթի կրետների դեմ միջոց ֆենոթրին 0.12% d-տրանս ալետրին 
0.129% 

Օդափոշի 
(աէրոզոլ) 

Շենքից դուրս կիրառվող 
օդափոշի. փչել 
անմիջապես կրետների և 
մեղուների վրա 

Կրետներ 
(իշամեղուներ), 
ձիաստացներ 
(ձիաբոռեր) և մեղունե 

3 Նախազգուշացում Յուրաքանչյուր անգամ գործածեք վերադասից 
թույլտվություն ստանալուց հետո։ Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

499-362 

Ռոզոլ՝ պարկավոր առնետների 
դեմ խայծ 

Քլորֆացինոն……0.005% Հատիկավոր 
խայծ 

Միայն պարկավոր 
առնետների բներում 
տեղադրելու համար 

Պարկավոր առնետներ 3 Նախազգուշացում Գործածվում է դաշտերում և բաց 
տարածքներում, երբ աշակերտները 
մոտակայքում չեն։ Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

7173-184 

Սուսպենդ Էսսի (SC) դելտամեթրին 4.75% Հեղուկ Օդափոշի Լվեր, տզեր, կարմիր 
մրջյուններ 

3 Նախազգուշացում Գործածել միայն շենքերից դուրս՝ լվերի, 
տզերի և կարմիր մրջյունների դեմ։ Ապրանքը 
գործածելուց հետո տվյալ տարածքին 
մոտենալ միայն 24 ժամ անց։ Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

432-763 



 

 

Վիլկո՝ գետնասկյուռի խայծ Դիֆացինոն 0.005 % Հատիկավոր 
խայծ 

Միայն կրծողների 
խայծերի համար 
նախատեսված սարքերում 
տեղադրելու համար 

Գետնասկյուռներ 3 Նախազգուշացում Չօգտագործել երբ անձրև է սպասվում։ 
Յուրաքանչյուր անգամ գործածեք վերադասից 
թույլտվություն ստանալուց հետո։ Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբ 

36029-20 

Մոծակի թրթուրասպան Ջիբի 
1111 

Նավթի ալիֆատիկ ածխաջրածիններ - 
98.7% 

Հեղուկ Կիրառվում է ջրի 
մակերեսին 

Մոծակի 
թրթուրասպան 

3 Նախազգուշացում Այս ապրանքի ցանկացած գործածության 
դեպքում անհրաժեշտ է տվյալ տարածքի 
շուրջն ամրացնել «Վնասակար» նշումով 
երիզներ կամ փակել մուտքը տվյալ տարածք և 
տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ։ 
Յուրաքանչյուր գործածությունից հետո պետք 
է տեղեկացնել Վնասատուների դեմ 
միավորված պայքարի անձնակազմին 
(Integrated Pest Management Team, IPM) ՝ 
հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Անհրաժեշտ 
է ձեռք առնել գույքի պաշտպանության 
միջոցներ։ Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբերյալ տեղեկանալ 
ապրանքի պիտակից 

8329-72 

Ալտոսիդային բրիկետներ S -Մեթոպրեն - 8.62% Բրիկետ Լողացող թրթուրասպան 
միջոց 

Մոծակի 
թրթուրասպան 

3 Նախազգուշացում Այս ապրանքը նախատեսված չէ հոսող ջրով 
տարածքներում գործածելու համար, ինչպես 
օրինակ՝ ջրհորդաններում, լյուկերում և 
ցանկացած այլ տարածքում, որտեղով 
հավանական է, որ ջուր հոսի։ Դեղարկիչ. 
վնասատուասպաններից անձի 
պաշտպանվածության համապատասխան 
միջոցների (PPE), վերաբ 
 

2724-375 
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