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ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਪੜਰਵਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰੱੁੜਿਆ ਕਰਨ ੜਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਿੇਾ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱੜਖਆ ਿ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਧੋਣਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾ ਂਦ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦ ੇਨਾਲ, ਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਉਪਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪੱੜਿਆ 'ਂ ਤੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਤੁਹਾਡ ੇ'ਤ ੇਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ ੈਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 
ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਕੱਪੜਿਆ 'ਂ ਤ ੇਕਵਰਆਲ ੜਿਹ ੇੜਨਿੱੀ ਸੁਰੱੜਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) 
ਪਾਏ ਹਣੋ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ੜਵਚੱ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱੜਸਆ ੜਿਆ ਹ ੈੜਕ ਆਪਣ ੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆ ਂਨੂੰ ੜਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡ ੇPPE ਨੂੰ ਸਾਫ਼ 
ਕਰਨਾ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾ ਂੜਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਹੁਾਡੀ 

          

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਕੱਪੜਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ੜਕਸ 
 ?

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਅੜਿਹ ੇਕੱਪਿੇ ਪੜਹਨੋ, ਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਰੜਹਦੰ-ਿੂਹੰਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱੜਿਆ ਕਰਨ ੜਵਚੱ ਤਹੁਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ।  ਇਸ ੜਵਚੱ ਲੰਮੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਮੀਆ ਂਪੈਂਟਾ, ਂ ਿੁਤੱੀਆ, ਂ ਅਤ ੇਿਰੁਾਬਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਤੋਂ ੜਮਲਣ ਵਾਲੀ ਤਹੁਾਡੀ ਟ੍ੜੇਨੰਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਨ ੜਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ ੜਕ ਕੰਮ 'ਤੇ 
ੜਕਹਿੀ ਿਿਾ੍ ਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਅਸਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਦੁ ਦੀ ਸੁਰੱੜਿਆ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ 
ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ ਪੜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋ 'ਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ, ਂ ਆਪਣ ੇਕੱਪਿੇ ਦੇਿੋ। ਿ ਤਹੁਾਡ ੇਕੱਪੜਿਆ, ਂ ਿੁਤੱੀਆ, ਂ ਬਟੂਾ ਂਤੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਊਡਰ, ਦਾਣ,ੇ ਿਾ ਂਿਲੀ ਧੂਿ ਲੱਿੀ ਹਈੋ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੰਮ ਛਡੱਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਝਾਿ ਲਓ। 
ਆਪਣ ੇਕਫ ਅਤ ੇਿਬੇਾ੍ ਂਵਲੱ ਖ਼ਾਸ ੜਧਆਨ ੜਦਓ।

ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱੜਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਿਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ੜਵਚੱ ਿਾ ਂਘਰ ੜਵਚੱ ਿਾਓ, ਤਾ ਂਅਦੰਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਕੰਮ ਦੀਆ ਂ
ਿੁਤੱੀਆ ਂਿਾ ਂਬਟੂ ਉਤਾਰ ੜਦਓ। ਤਹੁਾਡ ੇਕੰਮ ਦੀਆ ਂਿੁਤੱੀਆ ਂਅਤ ੇਬਟੂਾ ਂਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਿੱ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਵਾਲੀਆ ਂਿੁਤੱੀਆ ਂਿਾ ਂਬਟੂਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ੜਦਓ।

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪੜਿਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆ (ਂ ਿਰੁਾਬਾ ਅਤਂ ੇ 
ਅਡੰਰਵੀਅਰ-ਬੜਨਆਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕਪੜਿਆ ਤਂ ੋਂ ਵਿੱ ਰੱਿੋ। ਤਸੁੀਂ ਪੜਰਵਾਰ ਅਤ ੇਪਾਲਤ ੂ
ਿਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਪਲਾਸੜਟਕ ਦ ੇਇੱਕ ਬਦੰ ਬਿੈ ੜਵਚੱ 
ਕੱਪਿੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਸੁਝਾਅ
u ਰਬਿ ਦੇ ਦਸਤਾਨ ਪਾਓ।

u ਕਮ ਵਾਲ ਕਪੜਿਆ (ਜੁਰਾਬਾ ਅਤੇ 
ਅੰਡਰਵੀਅਰ-ਬੜਨਆਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ 
ਮੈਲ ਕਪੜਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖੋ। 

u ਪੜਹਲਾ ੜਭਓਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾ ਦੋ 
ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

u ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

u ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ੜਵੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਧੋਵ।

u ਅਸਰਦਾਰ ੜਡਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ।

u ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ, ਤਾ ਂਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਰ 
'ਤੇ ਸੁਕਾਓ।

u ਵਾੜਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ੜਬਨਾ ਕੱਪੜਿਆ ਦੇ 
ਚਲਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲ ਕੱਪਿ ਬਦਲਣ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਿਾ ਨਹਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿ 
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਲੇ ਨਾ ੜਮਲ ਿਾ ਛੂਹ ੋਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 
ਤੋਂ ਸੁਰੱੜਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਧੋਣਾਂ
ੜਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ੜਿਹਨਾ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੀ ਰੜਹੰਦ-ਿੂੰਹਦ 
ਲੱਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਿ ਧੋਣਾ ੜਬਹਤਰ ਹੈ। ੜਿੰਨੀ ੜਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰੋਿ, 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਿਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਨਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਆਪਣੇ 
ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਿ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪਿ ਪਾਈ ਰੱਿਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈ 
ਿਾਣਿੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।
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ਆਪਣੇ ਕੱਪਿ ਧਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ, ੜਿਹਿਾ ੜਵਅਕਤੀ ਘਰ ੜਵੱਚ ਕੱਪਿ ਧੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ 
ੜਦਓ ੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ੜਕ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ੜਕਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ ਚਮਿ ਦੀਆ ਚੀਜ਼ਾ, ੜਿਵੇਂ ੜਕ ਘਿੀ ਦੇ ਪੱੜਟਆ, ਬੈਲਟਾ, ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਤੋਂ ਸਾਰ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ 
ਸਕਦੇ। ਿ ਇਨ੍ਾ ਂ'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਨਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ੜਭਿ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ੜਦਓ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਂ ੱ ੇ ਂ ੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿ ਧੋਂਦੇ ਹੋ:ੇ

• ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਲ ਕੱਪੜਿਆ ੜਵੱਚ ਨਾ ਰਲਾਓ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵੱਿਰੇ ਕਰਕ 
ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਰਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।
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• ਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਰਬਿ ਦੇ ਦਸਤਾੜਨਆ ਨਾਲ ਛਹੋ। ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ੜਬਨਾ ਪਲਾਸੜਟਕ ਬੈਿ ਤੋਂ 
ੜਸੱਧਾ ਵਾੜਸ਼ਿ ਮਸ਼ੀਨ ੜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ੜਫਰ ਦਸਤਾੜਨਆ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਤਾਰ 
ੜਦਓ, ਅਤੇ ੜਫਰ ਸੁੱਟ ੜਦਓ, ਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ੜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ ਹਨ। ੜਫਰ ਆਪਣੀਆ 
ਬਾਹਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
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• ੜਡਟਰਿੈਂਟ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ੜਸਫ਼ਾੜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋ।ੇ ਂ

• ਵਾੜਸ਼ਿ ਮਸ਼ੀਨ ੜਵੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲ ਥੋਿ ਕੱਪਿ ਪਾਓ। ੰ ੇ ੍ੇ ੇ

• ਪੜਹਲਾ ਿਿਾਲ, ਪੜਹਲਾ ੜਭਓਂ ਕੇ ਰੱਿ, ਿਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ੜਵੱਚ ਚਲਾਓ।ਂ ੰ ੋ ਂ ੋ ਂ

• ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਿਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ੜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ੜਮੰਟ
ਤੱਕ) ਧੋਵੋ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ੜਨੱਕਲਣਿੇ। 

• ਫੈਬੜਰਕ ਸੌਫਟਨਰ, ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ੜਨੱਕਲਦੇ। ਬਲੀਚ ਅਤੇ 
ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਲਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੜਹਰੀਲੀਆ ਿੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ੜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ
ੜਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਆਪਣੇ ਕੱਪਿ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

• ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆ ਲਈ ਵਾੜਸ਼ਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ
ਉਸਨੂੰ ੜਬਨਾ ਕੱਪੜਿਆ ਦੇ—ੜਸਰਫ਼ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ੜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸ
ਕਰੋ।

• ਿ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕੱਪਿ ਬਾਹਰ ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਕਾਓ। ਿ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੜਹ ਿਏ ਹ
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ੜਵੱਚ ਮਦਦ ੜਮਲਿੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਇਰ ੜਵੱਚ ਰੜਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ
ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆ ਂਨਾਲ ਨਾ 
ਰਲਾਓ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ੜਬਲਕੁੱਲ  

ਵੱਿਰੇ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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• ਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਰ ੜਵੱਚ ਕੱਪਿ ਸੁਕਾਉਂਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੁੱਕ ਨਹੀਂ 
ਿਾਦੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਰਮ ਸੈੜਟਿ ੜਵੱਚ, ੜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਿ ਸੜਹਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, 'ਤੇ ਚਲਾਓ। 
ੜਫਰ, ਿਾਲੀ ਡਰਾਇਰ ਨੂੰ 10 ੜਮੰਟਾ ਤੱਕ ਚਲਾਓ। ਕੰਮ ਦੇ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਦੂਿ ਕੱਪੜਿਆ ਨਾਲ ਨਾ 
ਰਲਾਓ। 
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ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੱੁਲ੍ ਜਾਏ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ਂ
ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁੱਲ੍ ੜਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਤਾਰ ੜਦਓ। ਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ੜਵੱਚ (ਪਾਣੀ ੜਵੱਚ ਰਲਾਣ ਤੋਂ ੜਬਨਾ) ੜਵੱਚ ਡੁੱਲ੍ ੜਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੱਪੜਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ੜਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ(ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ)।
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ੜਨੱਜੀ ਸੁਰੱੜਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਨੂੰ ੜਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ?
PPE ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ੜਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ੜਕ 
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲ ਕਵਰਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ PPE ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤ ੇਿਾਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇੜਨਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ੜਕ ਕੰਮ 'ਤੇ PPE ੜਕਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ 
PPE ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਿਾਓ।
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ਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਲਾਉਂਦ,ੇ ਲੱਦਦ,ੇ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਿਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ੜਿੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ 
ਆਪਣੇ ੜਨਿੀ ਕੱਪਿ ਸਾਭਂ ਸਕੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPE ਉਤਾਰ ਸਕੋ, ਨਹਾ ਸਕੋ ਅਤੇ 
ਕੱਪਿ ਬਦਲ ਸਕੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ PPE ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਿਾਓ, ੜਿਸ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਕਵਰਆਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਟੇਨਰ (ਇੱਕ ਪਲਾਸੜਟਕ ਬੈਿ ਸਹੀ ਹੈ) ੜਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ੜਦਓ। 

ਂ
ੰ

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਟ�ੇਿਨਗ ਿਵੱਚ ਲੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ 
ਜਾ ਤੁਸ� ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਾ ਡੀਪੀਆਰ � ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਸਫੈਦ ਪੰਿਨਆ ਦੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ 
ਨੰਬਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ 1-87PestLine 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 

http://www.cdfa.ca.gov/exec/county/countymap

ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
• �ਤਰੀ (ਵਸਟ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲਇਸ) 559/297-3511 
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690
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ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ: 
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm
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