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ਗ਼ੈਰ-ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਥਾਵਾ ਂਖਵਚੱ 
ਬਦੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ, ਂ ਪਾਣੀ ਖਵਚੱ
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪ਼ੈਕੇਖਿੰਗ, ਅਤੇ 
ਬਦੰ ਗਡੱੀਆਂ

ਕਝੁ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੁਖੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਖਵਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧ ੂ
ਸਰੁਖੱਖਆ ਖਨਯਮ, ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ਼ੈਕੇਿ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ 
ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਾਂ ਜਨਯਮਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹ।ੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ 
ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦ ੇਕਈ 
ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਜਲਖੀਆ ਾਂ ਜਹਦਾਇਤਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ 
ਕੱਪੜੇ ਅਤ ੇਜਨਿੱੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਜਹਣਨਾ (PPE), ਅਤ ੇਸਹੀ ਉਪਕਰਨ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 

ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਖਆ ਦੇ ਖਤੰਨ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹਨ

1. ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
“ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ, ਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿੱਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੈਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ 
ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ੋ

ਮੈਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾ?ਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਲਜਖਆ ਹੋਿ ਜਕ ਬੰਦ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ੇ ੇ

ਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਲਾਉਂਦੇ ਿਾਾਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਸ PPE ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-6 ਸੁਰੱਜਖਆ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।
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ਅੱਖਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਜਆ ਿਾਲੀਆ ਚੀਿ਼ਾ 
ਪਹਜਨਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਤੁਸੀ 
ਬੰਦ ਸਜਸਟਮਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਖਖਆ ਿ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ
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ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਨਹੀਂ 
ਰੱਖੇਗੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ।

ੇ

2. ਪਾਣੀ ਖਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪ਼ੈਕੇਖਿੰਗ
ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਲਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਜਨਰਮਾਤਾ ਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਕਦਮ 
ਚੱਕੁ ਦਾ ਹੈ। “ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ” ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰ ਿਾਾਂ ਪੈਕੇਿ ਹੈ। 
ਿਦੋਂ ਪੈਕੇਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਪਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪੈਕੇਿ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੋਿ ਹੀ ਘੁਲ ਿਾਦੇ 
ਹਨ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਉਿ ਹੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ 
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਿ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਜਹੱਸਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰਨ ਿਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰਚਾਉਣੁ  ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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3. ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ
“ਬੰਦ ਗੱਡੀ” ਅਜਿਹੀ ਥਾਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੋਿ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਾਂ ਬੰਦ 
ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਜਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਜਿਆਾਂ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਟੈ੍ਕਟਰ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਿਾਹਨ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਿੀ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਜਗਆ ਹੋਿ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਲਜਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਜਕਸੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਿੀ ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਬੰਦ ਗੱਡੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਦੇ ਅੰਤ ਜਿੱਚ ਸਾਰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ 
PPE ਜਕਿੇਂ ਬਦਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ।
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ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ PPE ਨਾ 
ਪਜਹਨਣੇ ਪੈਣ, ਜਿਰ ਿੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿੱਚ ਸਾਭੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹਨ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਚ ਹੋਿ ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚੋਂ ਜਨੱਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
PPE ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਚ PPE ਪਜਹਨੋ, ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚ 
ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਿ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਖਆ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤਾ, ਤਾ ਂਕੀ ਤਦ ਵੀ ਮਨੂੰ 
ਖਨਿੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਖਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?

ੇ ਂ ਼ੈ
ੱ ਼ੈ

ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾ ਦੀਆ ਸੁਰੱਜਖਆ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾ 
ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਜਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕਜਿੰਗ ਜਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਪਰ ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਖਰੇ PPE ਪਜਹਨ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਜਨਯਮਾ ਜਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੜੇ PPE ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠਾ ਜਦੱਤ ੇਚਾਰਟ 
ਜਿੱਚ ਉਹ PPE ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਿ ਤੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਪਜਹਨ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਭਾਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਲਖ ੇ
ਅਨਸਾਰ ਸਾਰ ੇPPE ਨਾ ਪਜਹਨਣੇ ਪੈਣ, ਜਿਰ ਿੀ ਜਕਸ ੇਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਲਈ ਸਾਰ ੇPPE ਉਸ ਥਾ 
'ਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਲਾਉਂਦ ੇਿਾ ਲੱਦਦ ੇਹੋ।
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ਉਹ PPE, ਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ ਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 1

ਲੇਬਲ ਿਾ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਜਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ PPE

ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾ “ਖਤਰਾ” ਿਾ “ਚੇਤਾਿਨੀ” 
ਸੰਕਤ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਪਾਣੀ 
ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰਦ ੇਹੋ

ਕਿਰਆਲ, ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ 
ਦਸਤਾਨ, ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਐਪਰਨ, ਅਤੇ 
ਅੱਖਾ ਦੀਆ ਸੁਰਜਖਆ ਿਾਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾ 

ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਲੇਬਲ ਿਾ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਜਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ PPE

ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾ “ਸਾਿਧਾਨੀ” ਸੰਕਤ 
ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਪਾਣੀ 

ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕਟ
ਕੰਮ ਿਾਲ ਕੱਪੜੇ (ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟਾ, 
ਿੁੱਤੀਆ) ਅੱਖਾ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ

ਲੇਬਲ ਿਾ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਯਮਾ ਦੇ 
ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ PPE, ਜਕਸੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 

(ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਿਾਲ ਕੱਪੜੇ

ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਿਾ ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ ਦੇ 
ਜਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ ਜਿਲਟਜਰੰਗ 

ਿੇਸ ਪੀਸ ਿਾ ਜਮੱਟੀ/ਿਾਲ ਨੂੰ ਜਿਲਟਰ 
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) 

ਸਮੇਤ PPE

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ ਅਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਿਾਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ 

ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਿਾਲ ਕੱਪੜੇ

ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, 2 ਿਾ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਜਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦ ਿੱਖਰੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਸਮੇਤ PPE

ਬੰਦ ਗੱਡੀ
ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦ ਕੰਮ 
ਿਾਲ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 

(ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ)
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1 ਲੇਬਲ ਿਾ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦ ੇਸਾਰ ੇPPE ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਾਂ ੈ ਾਂ ੁ ੋ

2 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਜਿਕ ਿਾਸ਼ਪ ਕਾਰਟਜਰਿ ਿਾਲਾ ਅੱਧੇ-ਜਚਹਰ ੇਦਾ ਿਾ ਪੂਰ-ੇਜਚਹਰ ੇਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ)।ੈ ਾਂ
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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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ਂ ਂ
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ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ: ੈ
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm




