בחירת מדביר לא תמיד זה היא בחירה פשוטה
מדביר מקצועי ומוסמך זה הוא אדם המחזיק בתעודות ורישיונות לעבוד
בהדברה כמובן מטעם המשרד להגנת הסביבה וכאשר בוחרים מדברים חשוב
לשים לב שיש לו את התעודות הדרושות והוא איש מקצוע מוסמך.
ישנם כמה סוגים של מדבירים
מדבירי חרקים אלו למשל מדברים שעוסקים בשיטות ההדברה המוכרות כמו
ריסוס ,איבוק ,מלכודות דבק לחרקים וכדומה אך איש מקצוע מוסמך להדברת
חרקים חייב להיות אדם הנושא תעודה ורישיון המראים שפרוש שהוא איש
מקצוע מוסמך להדברה של חרקים וללא ספק עדיף לבקש את הרישיון לפני
הגעת המדביר לביתכם באמצעות המייל או וואטסאפ וכדומה.
מדבירי מכרסמים אלו למשל אנשים שחייבים גם כן תעודה ורישיון המראים
שהם מוסמכים בהדברה של מכרסמים ושהם מוסמכים בשימוש במלכודות,
פיתיונות ,ריסוס ועוד כל מיני חומרי הדברה שונים תוך כדי עבודה בהתאם
לדאגה לבטיחות של אנשי הבית שבהם מדבירים ולמנוע הרעלה או מוות של
חיות המחמד בבית הלקוח.
מדביר בעל רישיון איוד למשל זה הוא מדביר שיודע לבצע הדברה באמצעות גז
כזה או אחר לנגד מזיקי מזון ,עץ ומזיקים נוספים אחרים.
חושב להבין שכאשר מדבירים באמצעות גז זה הוא דבר מאד מסוכן ואין מקום
לטעיות כי כל טעות קטנה אחת עלולה להיות מאד מסוכנת לבני אדם ואפילו
לסכן חיים.
עוזר מדביר למשל זה הוא אדם אשר עובד באופן שכיר אצל מדביר מוסמך ויש
לו איזה שהיא הסמכה מסוימת אולם לא רישיון להדברה אך זה אדם המכיר
ויודע איך להשתמש בחומרי ההדברה באשר הם ומקבל הוראות ממדביר
מוסמך בעל תעודה ורישיון הדברה.
מדבירים מוסמכים אלו אנשים העוברים קורס לא פשוט של שמונה חודשים
לפחות והם מסיימים את הקורס בקיעים בכל חומרי ודרכי ההדברה ולכן חשוב
מאד לא להעסיק אדם ללא רישיון הדברה מכיוון שלא רק שזו עבירה פלילית
אלו יכול להיות שהעבודה שהוא יעשה לכם תסכן את חייכם או את חיי ילדכם
ואפילו את חיי חיות המחמד שלכם וחיות הבר באזורכם ולכן חשוב מאד
להעסיק רק מדביר מוסמך ומורשה.

