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ਕੰਮ ਦ ੇਕਪੱਨਿਆਂ
ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਧਣੋਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦ ੇਕਪੱਨਿਆ 'ਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਿੀ 
ਿਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿ ਤਸੁੀਂ ਜਨਿੱੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਜਹਨੋ, ਜਿਿੇਂ ਆਪਣ ੇ
ਖੁਦ ਦ ੇਕੱਪਜੜਆ 'ਂ ਤ ੇਕਿਰਆਲ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਜਿਚੱ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਜਸਆ 
ਜਗਆ ਹ ੈਜਕ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੱਪਜੜਆ ਂਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
ਤਹੁਾਡ ੇPPE ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ ਇਨ੍ਾ ਂਜਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਹੁਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਨ 
ਜਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲ ਕੱਪਨਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਕਰਾ?
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਅਜਿਹ ੇਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨੋ, ਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਰਜਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਜਿਚੱ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ। ਇਸ ਜਿਚੱ ਲੰਮੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਮੀਆ ਂਪੈਂਟਾ, ਂ ਿੁਤੱੀਆ, ਂ ਅਤ ੇਿਰੁਾਬਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ 
ਤੋਂ ਜਮਲਣ ਿਾਲੀ ਤਹੁਾਡੀ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਨ ਜਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੰਮ 'ਤ ੇਜਕਹੜੀ ਿਗਾ੍ ਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਅਸਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਦ ੇਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋ 'ਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ, ਂ ਆਪਣ ੇਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ। ਿ ਤਹੁਾਡ ੇਕੱਪਜੜਆ, ਂ ਿੁਤੱੀਆ, ਂ ਬਟੂਾ 'ਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਪਾਊਡਰ, ਦਾਣ,ੇ ਿਾ ਂਖੁਲੱੀ ਧੂੜ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੰਮ ਛਡੱਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਝਾੜ ਲਓ। ਆਪਣ ੇਕਫ 
ਅਤ ੇਿਬੇਾ੍ ਂਿਲੱ ਖ਼ਾਸ ਜਧਆਨ ਜਦਓ।

ਆਪਣੇ ਪਨਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਿਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿਚੱ ਿਾ ਂਘਰ ਜਿਚੱ ਿਾਓ, ਤਾ ਂਅਦੰਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਕੰਮ ਦੀਆ ਂਿੁਤੱੀਆ ਂ
ਿਾ ਂਬਟੂ ਉਤਾਰ ਜਦਓ। ਤਹੁਾਡ ੇਕੰਮ ਦੀਆ ਂਿੁਤੱੀਆ ਂਅਤ ੇਬਟੂਾ 'ਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਗੱ ੇਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਕੰਮ 
ਿਾਲੀਆ ਂਿੁਤੱੀਆ ਂਿਾ ਂਬਟੂਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਜਦਓ।

ਿਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪਜੜਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ। ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕਪਜੜਆ (ਂ ਿਰੁਾਬਾ ਅਤਂ ੇ 
ਅਡੰਰਿੀਅਰ-ਬਜਨਆਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕਪਜੜਆ ਤਂ ੋਂ ਿੱਖ ਰੱਖੋ। ਤਸੁੀਂ ਪਜਰਿਾਰ ਅਤ ੇਪਾਲਤੂ ਿਾਨਿਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦ ੇਇੱਕ ਬਦੰ ਬਗੈ ਜਿਚੱ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 
ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ, ਸ਼ਾਿਰ ਲੈਣ ਿਾ ਂਨਹਾਉਣ, ਆਪਣ ੇਿਾਲ ਧੋਣ, ਅਤ ੇਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾ ਂਆਪਣ ੇਪਜਰਿਾਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਜਮਲੋ ਿਾ ਂਛੂਹ ੋਨਾ। ਆਪਣ ੇਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਸੁਝਾਅ
u ਰਬਿ ਦੇ ਦਸਤਾਨ ਪਾਓ।

u ਕਮ ਿਾਲ ਕਪਨਿਆ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲ 
ਕਪਨਿਆ ਤੋਂ ਿੱਖ ਰੱਖੋ।

u ਪਨਹਲਾ ਨਭਓਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾ ਦੋ 
ਿਾਰੀ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

u ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

u ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਧੋਿ।

u ਅਸਰਦਾਰ ਨਡਟਰਜੈਂਟ ਿਰਤੋ।

u ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿ, ਤਾ ਂਕੱਪਨਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਰ 
'ਤੇ ਸੁਕਾਓ।

u ਿਾਨਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਬਨਾ ਕੱਪਨਿਆ ਦੇ 
ਚਲਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਨਿਆ ਨੂੰ ਧੋਣਾਂ
ਜਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ, ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪਜੜਆ ਂਨੂੰ ਧਿੋ, ਜਿਹਨਾ ਂਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਰਜਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਲੱਗੀ 
ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਜਬਹਤਰ ਹ।ੈ ਜਿੰਨੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰੋਗ,ੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਿਧੱ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਿੋਗੇਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਜਹਨਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਿ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ'ਤ ੇਹਰੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ ੈਿਾਣਗ।ੇ ਤਹੁਾਡ ੇਕੱਪਜੜਆ ਂ
ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਅਦੰਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ੋ

ੇ

ਆਪਣ ੇਕੱਪੜੇ ਧਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ, ਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਅਕਤੀ ਘਰ ਜਿਚੱ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਜਦਓ ਜਕ 
ਤਹੁਾਡ ੇਕੱਪਜੜਆ ਂਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਜਗਆ ਹਇੋਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਉਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਕ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਜਕਿੇਂ ਧੋਣਾ 
ਹ।ੈ

ਤਸੁੀਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ, ਂ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਘੜੀ ਦ ੇਪੱਜਟਆ, ਂ ਬਲੈਟਾ, ਂ ਅਤ ੇਬਟੂਾ ਂਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ 
ਸਕਦੇ। ਿ ਇਨ੍ਾ ਂ'ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਣੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਟੱ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿ ਤਸੁੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 
ਪਜਹਨਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ ਅਦੰਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ੇ ੇ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਜਿਿੇੱ ਕੱਪਜੜਆ ਂਨੂੰ ਸੁਟੱ ਜਦਓ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿ ਧੋਂਦੇ ਹੋ:ੇ
• ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪਜੜਆ ਂਨੂੰ ਘਰ ਦ ੇਹਰੋ ਮੈਲੇ ਕੱਪਜੜਆ ਂਜਿਚੱ ਨਾ ਰਲਾਓ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱਜਰਆ ਂਕਰਕੇ 

ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡ ੇਪਜਰਿਾਰ ਦ ੇਕੱਪਜੜਆ 'ਂ ਤ ੇਿੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਗਦੰ ੇਕੱਪਜੜਆ ਂਨੂੰ ਰਬੜ ਦ ੇਦਸਤਾਜਨਆ ਂਨਾਲ ਛੂਹ।ੋ ਕੱਪਜੜਆ ਂਨੂੰ ਛੂਹ ੇਜਬਨਾ ਂਪਲਾਸਜਟਕ ਬਗੈ ਤੋਂ 
ਜਸੱਧਾ ਿਾਜਸ਼ਗੰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਚੱ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜਫਰ ਦਸਤਾਜਨਆ ਂਨੂੰ ਧਿੋ, ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਤਾਰ ਜਦਓ, 
ਅਤ ੇਜਫਰ ਸੁਟੱ ਜਦਓ, ਿ ਉਹ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਨ। ਜਫਰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂ
ਅਤ ੇਹਥੱ ਧੋਿ।ੋ

ੋ
ੇ

• ਕਪੱਜੜਆ ਂਦ ੇਜਡਟਰਿੈਂਟ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਜਧਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਿਰਤ,ੋ ਅਤ ੇਇੱਕ ਿਾਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ 
ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਚੱ ਜਸਰਫ਼ ਥੜੋ ੍ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਓ। ੇ

• ਪਜਹਲਾ ਂਹਗੰਾਲੋ, ਪਜਹਲਾ ਂਜਿਓਂ ਕੇ ਰਖੱ,ੋ ਿਾ ਂਦ ੋਿਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਚੱ ਚਲਾਓ।

• ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਅਸਰਦਾਰ ਜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਦੇਰ ਤਕੱ (ਘਟੱ ੋਘੱਟ 12 ਜਮਟੰਾ ਂਤਕੱ) 
ਧੋਿ।ੋ ਠੰਡ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਨਕੱਲਣਗੇ। 

• ਫੈਬਜਰਕ ਸੌਫਟਨਰ, ਬਲੀਚ ਅਤ ੇਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਨਕੱਲਦੇ। ਬਲੀਚ ਅਤ ੇਅਮੋਨੀਆ
ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਰਲਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਜਹਰੀਲੀਆ ਂਗਸੈਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਬਹਤੁ ਜਜ਼ਆਦਾ 
ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਆਪਣੇ ਕੱਪਿ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
• ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆ ਲਈ ਿਾਜਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਉਸਨੂੰ

ਜਬਨਾ ਕੱਪਜੜਆ ਦੇ—ਜਸਰਫ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

• ਿ ਸੰਿਿ ਹੋਿ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕੱਪੜ ੇਬਾਹਰ ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਕਾਓ। ਿ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਜਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾ
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਇਰ ਜਿੱਚ ਰਜਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

• ਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਰ ਜਿੱਚ ਕੱਪੜ ੇਸੁਕਾਉਂਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੁੱਕ ਨਹੀਂ 
ਿਾਦੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਿ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸੈਜਟੰਗ ਜਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜ ੇਸਜਹਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, 'ਤੇ ਚਲਾਓ। 
ਜਫਰ 10 ਜਮੰਟਾ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਡਰਾਇਰ ਚਲਾਓ। ਕੰਮ ਦੇ ਧੋਤੇ ਕੱਪਜੜਆ ਨੂੰ ਦੂਿ ਕੱਪਜੜਆ ਨਾਲ ਨਾ 
ਰਲਾਓ। 
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਕੱਪਨਿਆਂ
ਹਰੋ ਮੈਲੇ ਕੱਪਜੜਆ ਂਨਾਲ ਨਾ 

ਜਮਲਾਓ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਬਲਕੁਲੱ ਿਖੱਰ ੇ
ਧਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ
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ਜ ੇਮਰੇ ੇਕਪੱਨਿਆ 'ਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੱੁਲ੍ ਜਾਏ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ
ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਜੜਆ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁੱਲ੍ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਤਾਰ ਜਦਓ। ਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਜਿੱਚ (ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਰਲਾਣ ਤੋਂ ਜਬਨਾ) ਜਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੱਪਜੜਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕਜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਜਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ(ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ)।

ੇ ਂ ੇ
ਂ ਂ

ੋ
ਂ ੋ

ਨਨੱਜੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ?
PPE ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਜਕ 
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਿਾਲ ਕਿਰਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ PPE ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤ ੇਿਾਦੇ 
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੰਮ ਤੇ PPE ਜਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਹਨ। ਕਦੇ ਿੀ 
PPE ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਿਾਓ।

ੇ ਂ
ੰ ੇਂ ੇ

ਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯਜਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕਤਕ ਸ਼ਬਦ “ਖ਼ਤਰਾ” ਿਾ “ਚੇਤਾਿਨੀ” ਿਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਿਗ੍ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜਨਿੀ ਕੱਪੜ ੇਸਾਿਂ ਸਕੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ PPE ਉਤਾਰ ਸਕੋ, ਨਹਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਸਕੋ। ਕਦੇ ਿੀ ਉਹ PPE ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਿਾਓ, 
ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਜਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

           ,
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ  ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਕਿਰਆਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਟੇਨਰ (ਇੱਕ ਪਲਾਸਜਟਕ ਬੈਗ ਸਹੀ ਹੈ) ਜਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਕਰ ਜਦਓ। 

ਂ
ੰ

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




