
Sprache: Rumänisch 

Informaţii - Procedee de combatere a infestării cu păduchi 
 

Dragi părinţi! 

 

Păduchii sunt enervanţi, dar nu au nimic de a face cu o igienă precară! 

Infestarea cu păduchi are loc prin contactul direct cu ceilalţi oameni sau prin folosirea comună 

a obiectelor (de exemplu piepteni, obiecte de acoperit capul etc...).  

Unde se îngrămădesc mulţi oameni în spaţii înguste, ca de exemplu în şcoli, grădiniţe şi în 

timpul programului prelungit (after-school), păduchii se extind deosebit de uşor.  
 

Cum se recunoaşte infestarea cu păduchi? 

Mâncărimi puternice pe pielea capului 

 Scărpinare ( eventual iritații ale pielii) 

 Pe firele de păr sunt vizibile ouă de păduchi lipicioase (lindini).  

(Locurile preferențiale de localizare a păduchilor sunt în zona tâmplelor, cefei și urechilor.)  

 

Dacă constataţi la copilul dumneavoastră o infestare cu păduchi sau cu ouă de păduchi, vă  

rog să înştiinţaţi fără reţineri persoanele responsabile din instituţii pentru a se putea evita pe 

cât posibil continuarea extinderii.  

 

Ce trebuie făcut?  

1. Toţi membrii familiei îşi spală părul cu un şampon împotriva păduchilor  

(vezi modul de utilizare). La spălarea capului, la ultima clătire a părului se foloseşte un 

amestec de apă cu oţet. Astfel substanţa cu care sunt lipite ouăle de firele de păr se va înmuia. 

Îndepărtarea ouălor se efectuează apoi cu un pieptene special împotriva păduchilor.  

2. Pieptenii, periile, agrafele şi cordeluţele de păr se spală cu acest şampon.  

3. Lenjeria de pat se spală şi aşternutul se aeriseşte.  

4. Şepcile, banderolele şi baticurile se spală cu un şampon împotiva păduchilor sau se 

pulverizează cu un spray împotriva păduchilor.  

5. Spălarea părului cu un şampon împotriva păduchilor se repetă după o săptămână.  
6. Toţi lindinii (ouăle de păduchi) trebuiesc îndepărtaţi.  

 

Frecventarea instituţiei educaţionale pentru copii este din nou posibilă după primul tratament 

riguros. Dacă la copilul dumneavoastră apar însă păduchi sau ouă de păduchi în mod repetat, 

vă rugăm, ca înainte de a fi din nou preluat în instituţie,să aduceţi o adeverinţă prin care se 

confirmă îndepărtarea păduchilor şi a lindinilor.  
 

Colectivul instituţiei educaţionale pentru copii 


