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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
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ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾ ਂਨਿਚੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਾਹ ਅਦੰਰ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੁਨੱਖਅਤ ਰਖੱਣਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧੜੂ, ਨਿਟੱ,ੇ ਜਾ ਂਿਾਸ਼ਪਾ ਂਦ ੇਅਸਰ ਹਠੇ ਆ ਜਾਦਂ ੇਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਰਸੈਪੀਰਟੇਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯਤੰਰ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੁਨੱਖਆ ਕਰਨ ਨਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਨਿੱੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ 
ਹ।ੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਲੇਬਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਂਦ ੇਜਨਯਮਾ, ਂ ਿਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਵਲੱੋਂ ਦਸੱੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਿ ਲੇਬਲ 'ਤੇ 
ਜਲਜਿਆ ਹਇੋਆ ਹ ੈ“ਧੂਿ, ਵਾਸ਼ਪ, ਿਾ ਂਧੁਦੰ ਜਵਚੱ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ” ਤਾ ਂਵੀ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਜਕ ਤਹੁਾਡ ੇਕੰਮ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦ ੇਜਕਹਿੇ 
ਪਕ੍ਾਰ ਦੀ ਲੋਿ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਵਲੱੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮੁਫਤ ਜਦੱਤਾ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿਦੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋਿ ਹਵੋ ੇਅਤ ੇਤਹੁਾਡਾ ਇਸਨੂੰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਕੀ ਕੋਈ ਿੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਹਤੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਸ਼ੈਰ, ਜਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਿਾ ਂਫੇਫਜਿਆ ਂਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹਵੋ,ੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਉਹ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਾ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਹਣੋ। ਿ ਤਸੁੀਂ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਲਈ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਜਕ ਤਸੁੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋ, ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ 
ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਿਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪਸ਼੍ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਹੁਾਡਾ 
ਮਾਲਕ ਤਹੁਾਡ ੇਤੋਂ ਭਰਵਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਹੁਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦ ੇਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋਗ,ੇ ਤਹੁਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਜਵਧੀਆ, ਂ ਅਤ ੇਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਾਏ ਹਣੋ ਵਲੇੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਕੰਨਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਜਕ ਤਸੁੀਂ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਪੋਰਟ (ਅਤ ੇਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵੀ) ਦੇਣੀ 
ਪਏਗੀ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਹ ੈਿਾ ਂਨਹੀਂ। ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆ ਂ
ਜਲਿਤੀ ਜਹਦਾਇਤਾ ਂਮੰਨਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਿ ਤਹੁਾਡੀ ਜਸਹਤ ਜਵਚੱ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀਆ ਂਿਾ ਂਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਜਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਲੋਿ ਹ,ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਿ 
ਅਜਿਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਸੱ ੋਜਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਲਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ, 

ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ ਦੇ ਨਨਯਮਾ 
ਨਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨਸਾਰ 

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨਣਾ  
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੇਰੀਆ ਮੁੱਿਾ ਜਾ ਦਾੜ੍ੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨ 
ਸਕਦਾ ਹਾ?
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ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਿੀ, ਸੰਘਣੀਆ ਮੁੱਛਾ, ਿਾ ਲੰਮੇ ਕਤਰ ੇਹੋਏ ਗਲਮੁੱਛ ਹਨ, ਤਾ ਂਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਸੁਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 
ਦੇਣਗੇ। ਿਦੋਂ ਮੁਿੌਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
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ਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰ ੇਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਿਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 
ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਪਣਾਲੀ ਿਾ ਕੁਝ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਿਨੀਅਜਰੰਗ ਜਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ PPE ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ N-3 ਸੁਰੱਜਿਆ ਲੀਫਲਟ 
(ਪਰਚਾ) ਦੇਿ)।
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ਮਨੈੂੰ ਰਸੈਪੀਰਟੇਰ ਪਨਹਨਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਹਰੋ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

1. ਨਿਟ ਟੈਸਨਟੰਗ
ਿਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਿ ਦੇਵੇ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ 
ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਫਟ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰ ੇਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਫਟ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਾਈਜ਼ਾ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਿ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਜਫਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਮਾਲਕ ਿਾ ਜਿਸ ਜਕਸ ੇਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ 'ਤੇ 
ਜਫਟ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਫਟ ਟੈਸਜਟੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰ ੇ'ਤੇ 
ਜਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਚਹਰੇ 
'ਤੇ ਜਕਨਾ ਜਫਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਿੇਤਰ ਜਵੱਚ ਪਜਹਨ, ਜਿੱਥ ੇਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ 
ਦੀਆ ਐਨਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਾ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਜਿਆ ਐਨਕਾ ਿਾ ਧੁੱਪ ਦੀਆ 
ਐਨਕਾ ਪਾਉਂਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਜਫਟ ਹੋਣ ਜਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ।
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2. ਟ੍ਨਨਗੇ ੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਟ੍ੇਜਨਗ ਜਮਲੀ ਹੈ: ਂ ੰ

• ਤਹੁਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਜਕਉਂ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,

• ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ, ਿਾਚਂ, ਅਤ ੇਸਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ 

• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵਚੱ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਕਵੇਂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਸਮੇਤ ਜਕ ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ 
ਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਵੋ,ੇ

• ਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਵੋ ੇਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਜਕਹ ੋਜਿਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇੇ

• ਿਦੋਂ ਵੀ ਤਸੁੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨੋ ਤਾ ਂਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦ ੇਜਫਟ ਹਣੋ ਅਤ ੇਬਦੰ ਹਣੋ ਦੀ ਿਾਚਂ 
ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ 

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ ਜਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ 
ਸਾਲ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨ।  ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਜਨਗ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਾਲੀਂ ਜਫਟ ਹੈ ਿਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾ ਦੇ ਜਿਹਿ ਪਕਾਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਿਭਾਲ ਅਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਿਾ ਨਹੀਂ।
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ੋ ੰ ੋਂ

ਂ ਂ ੇ ੍ ਂ
ੇ ਂ

ੇ ਂ ੁ
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ਿ
ਰੁ

ਸ

ਜੇ ਕੰਮ 'ਤ
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ੁੱਖ ਝ
ਾ ਅ

 ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ 
ਜਾਿ ਜਾ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ 

ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
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ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਅਸਲ ਜਵੱਚ “ਹਵਾ ਸਾਫ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਜਿਆ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ 
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਫਲਟਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਨ, ਿ ਵੱਿ-ਵੱਿ 
ਖ਼ਤਜਰਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਬਲ, ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਯਮ, ਿਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਜਕਹਿ ਪਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ 
ਰੱਿਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਸ਼ਪ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਿਾਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫਜਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ 
ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਫਲਟਰਾ (ਕਾਰਟਜਰਿ) ਵਾਲ ਅੱਧੇ-ਜਚਹਰ ੇਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ 
ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਜਥਤੀਆ ਜਵੱਚ, ਜਿੱਥ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਧੂਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਫਲਟਜਰੰਗ ਫੇਸ 
ਪੀਸ (ਜਿਵੇਂ ਜਚੱਤਰ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵੈ-ਸਜਮਜਲਤ ਸਵਾਸ 
ਉਪਕਰਨ (SCBA) ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤਸੁੀਂ ਪਜਹਨੋ, ਉਸਦੇ ਉੱਤ ੇਜਕਸੇ ਥਾ ਂਤ ੇ“NIOSH” ਸ਼ਬਦ ਜਲਿੇ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ, ਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ਦੁਾ ਮੁਿੌਟਾ ਹ।ੈ NIOSH ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਜਵਵਸਾਇਕ 
ਸੁਰੱਜਿਆ ਅਤ ੇਜਸਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (National Institute for Occupa-
tional Safety and Health)। NIOSH ਦ ੇਜਚਨ੍ੰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਂਵਾਲੇ ਮਿੁਟ ੇਪੂਰੀ ਸੁਰੱਜਿਆ 
ਮੁਹਈੱਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ੋ
ੋ

ੌ

ਮੈਂ ਇਹ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾ ਨਕ ਮੇਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 
ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ?

ਂ

ਜਫਲਟਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਾਏਗਾ, ਿਾ ਜਫਲਟਰ ਜਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕਉਂਜਕ ਬਹੁਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ ਿਾ ਕੋਈ ਿਲਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਫਲਟਰਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਜਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ ਆਏ, ਅਿੀਬ ਜਿਹਾ ਸੁਆਦ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ,ੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਿਾ 
ਅਤੇ ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਿਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਿਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਾ 
ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਜਕਸੇ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਿਗ੍ਾ 'ਤੇ ਿਾਓ, ਜਿੱਥ ੇਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਫਰ ਆਪਣਾ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿੋ। ਕੀ ਇਹ ਫਟ ਜਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਵੱਚ ਤਰੇਿਾ 
ਆਈਆ ਹਨ, ਪੁਰਾਣਾ, ਿਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ? ਿ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਜਸਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਜਫਲਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਨਿਲਟਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਜਵੱਚ ਇਹਨਾ ਜਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਕ ਜਫਲਟਰ ਕਦ 
ਬਦਲਣਾ ਹੈ (ਿ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਫਰ ਅੱਗੇ ਿਾਓ):

ਂ ਂ ੇ ੋ
ੇ

1. ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ, ਸੁਆਦ, ਿਾ ਿਲਣ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋਵੇ;ੇ ਂ

2. ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਦੱਤੀਆ ਜਹਦਾਇਤਾ ਜਵੱਚ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ;ਂ ਂ

3. ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਜਹੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸ ੇਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਿਾਂ

4. ਿ ਕੋਈ ਜਹਦਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲ।ੇ ਂ ੋ
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ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਉਸਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਇਸਦੀ ਿਾਚਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ 
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾ ਦੀ ਮਹੀਨ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਾਚਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਾਚਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਿੀ ਿਾਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਟੁੱਟ ਿਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾ 
ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।

ਜਕਸ ੇਹੋਰ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਿਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤ ੇਿਾਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਅਜਿਹਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰ ੇPPE, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤ ੇਿਾਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਧੂਿ, ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਵੱਚ ਵੱਡੀਆ 
ਤਬਦੀਲੀਆ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋਿ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਿਾ ਕਈ ਿਾਸ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਜਫਲਟਰਾ ਿਾ 
ਕਾਰਟਜਰਿਾ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਮੁਿੌਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਾਭੋ ਜਕ ਇਹਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਹੱਸਾ ਮੁਿ ਨਾ। ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦੇ 
ਕਟੇਨਰ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਢੱਕਣਾ ਜਵੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ (ਏਅਰ ਟਾਈਟ) ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਹੀ ਹਨ।
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ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਕਹੜੇ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਤੰਨ ਮਹੀਜਨਆ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:ਂ

• ਜਲਿਤੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਗਰਾਮ।ੋ

• ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਨਤੀਿਾ।ਂ

• ਟ੍ੇਜਨਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅਤੇ ਜਫਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ।ੰ

ਤੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

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/count

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




