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ਮਨੈੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਬਾਰਂ  ੇਚਿਤੰਾ ਚਕਉਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਵਕਆ ਨਾਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ 
‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ (ਗੰਭੀਰ) ਅਤੇ ਲਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ (ਗੰਭੀਰ) ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ   

ਂ
ੰ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕ, ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਫੇਫਵੜਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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• ਜੇ ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਿੇ ਜਾ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਦੇਿੇ ਤਾ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਵਕਹਾ 
ਜਾਦਾ ਹੈ। 
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• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਲਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਮਹੀਨ ਜਾ ਸਾਲ) ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਅਸਰ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਇਸਨੂੰ ਵਸਹਤ ਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਵਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 'ਤੇ ਲੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਂ ੇ
ਬਹਤੇੁਰੇ ਲੇਬਲਾ 'ਤਂ  ੇਸਾਹਮਣ ੇਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿੱਡ ੇਅਖੱਰਾ ਵਿਂ ਚੱ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਵਲਵਖਆ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤਹੁਾਡੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਵਕਹੜਾ ਗਭੰੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹ।ੈ

ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੇਖੋ, ਉਹ ਹਨ:

• ਖ਼ਤਰਾ ਜਾ ਖ਼ਤਰਾ-ਜ਼ਚਹਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।ਂ

• ਿੇਤਾਵਨੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

• ਸਾਵਧਾਨ, ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੱਟ ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਲਵਕਨ ਫੇਰ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੁ ੇ

ਚਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ ਦਾ ਆਪਣੀ 
ਸੁਰੱਚਿਆ ਲਈ ਚਸਚਿਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਜਹੜੇ ਮੁਲਾ਼ਿਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
(ਫਾਰਮਾ, ਜੰਗਲਾ, ਨਰਸਰੀਆ ਜਾ ਬੰਦ ਥਾਿਾ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ (ਹੈਂਡਲ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ, ਲੱਦਣਾ, ਜਾ 
ਿਰਤਣਾ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾ ਸਫਾਈ; 
ਜਾ ਵਫਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆ ਦੇ ਵਬਨਾ ਧੋਤੇ ਕਟਨਰਾ ਨੂੰ ਛਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਲੀਫਲਟ (ਪਰਚੇ) ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 
ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨਾਲ ਕਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਗੀ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਂ  ੇਹਥੱਾ ਤਂ ੋਂ ਪਰ ੇਰਿੋੱ
ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ 

ਿਰਤਣ, ਤਮੰਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾ ਬਾਥਰਂ ਮੂ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਹਮਂ ਸ਼ੇਾ ਆਪਣਂ  ੇਹਥੱ ਧੋਿੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਚਿਆ ਜ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ
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ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆ ਥਾਂ ਵਾਂ  ਂਚਵੱਿ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਸਂ ੁਰੱਚਿਆ  
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
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ਲੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅਂ ਖੱਾ ਜਾਂ  ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗਂ ਭੰੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਲੇਬਲ 'ਤੇ 

ਅਵਜਹਾ ਕੁਝ ਵਲਵਖਆ ਹਿੇੋਗਾ “ਿਾਰ,ੂ ਅਿੱ ਅਤੇ ਿਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਿੰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ”

• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਤੁ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਲਂ ੇਬਲ ਉੱਤ ੇਖੋਪਰੀ-ਅਤ-ੇਖ਼ਤਰੇ ਜਾ ਮਂ ਤੌ ਦਾ 
ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਵਣਆ ਅਤ ੇਸ਼ਬਦ “ਜ਼ਚਹਰ” ਵਲਵਖਆ ਹਿੇੋਗਾ।

• ਸ਼ਬਦ ਵਜਿੇਂ, “ਘਾਤਕ” ਜਾ ਂ“ਵਨਗਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਦੰਰ ਲੈਣ ਜਾ ਚਮੜੀ ਦਂ ਆੁਰਾ ਸੋਖੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇ
ਘਾਤਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਤੁ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾ ਤਂ ਹੁਾਡੀ ਮੌਤ 
ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਮੈਨੂੰ ਚਕਹੜੇ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਂ   
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

1. ਸਚਥਤੀਆ 'ਤੇ ਚਧਆਨ ਚਦਓਂ
ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾ ਂਸੰਿਦੇਨਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾ, ਂ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਮਾਰਤਾ, ਂ ਜਾ ਂਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 
ਸਕੂਲਾ ਂਵਜਹੀਆ ਂਚੀ਼ਿਾ ਂਲਈ ਆਪਣ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਦੀ ਸਵਥਤੀ (ਵਜਸ ਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਤਹੁਾਡਾ ਉਪਕਰਨ 
ਅਤ ੇਮੌਸਮ ਸਬਧੰੀ ਸਵਥਤੀਆ) 'ਂ ਤ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ।  ਜੇਕਰ ਹਿਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਅਸਰ ਹਿਾ ਵਿਚੱ ਬਵਣਆ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਵਫਰ ਜਦੋਂ ਹਿਾ ਚੱਲਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਿਾ ਦ ੇਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਬਹਤੁ ਵ਼ਿਆਦਾ ਤ਼ੇਿ ਹਿਾ 
ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੋਕਾ ਂ'ਤ ੇਪ ੈਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਹਰੋ ਫਸਲਾ 'ਂ ਤ ੇਜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਸਵਥਤੀਆ 'ਂ ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿੀ 
ਨ਼ਿਰ ਰਖੱ ੋਵਕ ਅਜੇ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹ ੈਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾ ਂਠਵਹਰੋ ਅਤ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਜਾ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ।

2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਖੁੱਲ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ 
ਵਲਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਟੇਨਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕ ਹਨ।  ਵਜਨਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਤਦ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਨਾ ਜਾ ਵਕਸ ੇਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਖੁਦ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਲਬਲ 'ਤੇ ਇਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਿਨੀਆ, ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਉਪਕਰਨ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਸਾਭ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਈਟਾ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਬਲ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀਆ ਵਹਦਾਇਤਾ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਕ ਉਸ 'ਤੇ 
ਕੀ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਦੇ ਵਨਯਮ, 
ਲਬਲ 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਯਮਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋਰ ਿੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵਨਯਮਾ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ੇ ਂ ਂ ੁ ਂ
ੇ ਂ

ਂ ੈ ੋ
ੇ ਂ ੇ ਂ ਂ

੍ ਂ
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3. ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਸੁਰੱਚਿਆ ਿੀਜ਼ਾ ਪਚਹਨਂ ਂ ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਲੇਬਲ 
ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਿ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ 
ਪਵਹਨਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, 
ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਿਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-
ਮੁਕਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਵਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਪਵਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।

ੇ

ਆਪਣੀਆ ਅੱਿਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:ਂ ਂ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਦਦੇ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂ
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਸਮੇਂ ਵਜਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾ ਂ
ਪਵਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

ੇ

• ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਗਅਰ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਐਨਕਾਂ (ਪੁੜਪੁੜੀ ਅਤੇ ਭਰਿੱਵਟਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਨਾਲ), ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਵਚਹਰ ੇ
ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ, ਜਾਂ ਫੁਲ-ਫੇਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ ਯੰਤਰ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਅੱਖਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਿਾਲਾ ਹੈਲਮੇਟ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਐਨਕਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆ ਐਨਕਾ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾ ਂਐਨਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਂ ਂ ਂ ਂ
ਂ ਂ ਂ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:ਂ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਹੋ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਹਦੇ ਹੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਤੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ, ਤੰਮਾਕੂਨਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾ ਬਾਥਰੂਮ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ।

ਂ ਂ
ਂ

ਂ ਂ ਂ ਂ
ੂ ੰ ਂ

ੋ ਂ
ਂ ਂ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਦਦੇ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
ਵਜਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ। 

ਂ
ੇ

• ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ 
ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਨਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਵਨਓਪਰੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ 
ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਲੇ 
ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਿੀ ਫੈਬਵਰਕ-ਲਾਈਵਨੰਗ ਿਾਲੇ 
ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਨਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੋਿ। ੇ

• ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਲ ਵਲਵਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ।  ਜੇ 
ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵਹਨੋ।

ਲੇਬਲ ਕੋਡ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A
B
C
D
E
F
G
H

1 ਲਮੀਨਟ
2 ਿਬਉਟਾਇਲ
3 ਿਨਟ�ਾਇਲ
4 ਿਨਓਪ੍ਰੀਨ
5 ਨਚੁਰਲ
6 ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ
7 PVC
8 ਿਵਟੋਨ

ਸਮੱਗਰੀ ਕਡ*

1, 2, 3, 4, 7, 8 

1, 2, 3, 8 
1, 8 
1, 8 

1, 3, 4, 8 

1, 2

1, 2

ਕ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੜ�ਦੀਆ 
ਸਮੱਗਰੀਆ

ਦਸਤਾਨਾ ਸ਼੍ਰਣੇੀ ਚਣੋ ਕੁਜੰੀ

*ਸਾਰ ੇਪਰ ਲਮੀਨਟ ਅਤੇ ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ 14 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਜਾ ਗਾੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ

ੈ ੇ

ੈ

ੋੋ ਂ
ਂ

ੈ ੇ ਂ
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ਆਪਣੇ ਫੇਫਚੜਆ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:

ਜਦੋਂ ਿੀ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂ
ਨੂੰ ਰਲਾ, ਲੱਦ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ 
ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਪਵਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰਾਂ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ A-5 ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ A-6 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਦਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਾਫ ਉੱਪਰੀ 
ਪੁਸ਼ਾਕ (ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਾਲੀ ਕਮੀ਼ਿ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ) ਪਵਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ।ੇ

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਅਵਜਹਾ ਸੂਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੋਿ, ਪੇਸ਼ਬੰਦ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ) ਦੇਣੇ 
਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੇ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।

ੇ

• ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦਾ 
ਹੋਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੇਬਲ 
ਜਾਂ DPR ਦੇ ਵਨਯਮ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ 
਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਼ਿਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80°F (27°C) ਤੋਂ ਿਧ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾ ਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ 85°F (29°C) ਤੋਂ ਿਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ੇ

ੱ
ੱ

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਤਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ A-3 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) 
ਲਈ ਕਹੋ।

4. ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਕੱਪੜੇ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਅਤੇ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਦਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿ, ਤਾਂ ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ, ਦੋਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ 
¼ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਾਧੂ ਉੱਪਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਾਬੁਣ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖਣੇ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਹਨ। 

ੋ ੱ

ੇਂ ੱ

ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਪਵਹਨੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਿ (ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਰੱਖਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ)।  ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ 
ਥਾਂ 'ਤੇ, 15 ਵਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਿਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਬਵਣਆ ਹੋਣਾ ਿੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

ੇ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਕਵੇਂ ਚਸੱਿਾ?ਂ
ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਸਵਖਅਤ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਲੀਫਲਟ A-2 ਤੋਂ A-10 ਵਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਵਖਅਤ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟ੍ੇਵਨਗ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲ ਤਰੀਕ ਨਾਲ, ਵਬਨਾ ਵਿਘਨ ਿਾਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਵਖਅਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

ੈ ੋ ੁ ਂ
ਂ ੱ
ੈ ਂ

ੱ ੰ
ੇ ੇ ਂ ੇ

ਂ ੱ

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਜਾ ਉਨ੍ਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਵਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜਹੇ 
ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਵਨਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਚੀ਼ਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆ 
਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ:

ਂ ਂ ੍ ਂ ੋ
ੰ ਂ ਂ ਂ

ਚਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਕੱਥ ੇਅਤੇ ਵਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ।
ੇਂ ਂ

• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੋ 
ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਂ
ਂ

• ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਿ ਰੋਵਕਆ ਜਾਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ 
ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ ਹੈ।

ੇਂ ੇ
ਂ

• ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾ ਂਖੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ।ੇ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 
ਵਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ A-10 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ (ਪਰਚ)ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ)।

ਂ
ੈ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰ,ੇ ਇਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ੇ

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਚਵਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:ੱ
• ਫਸਟ ਏਡ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀਆ ਤਕਨੀਕਾ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ A-4 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ (ਪਰਚ) ਵਿੱਚ ਹੈ)।
ਂ ਂ ਂ

ੈ ੇ

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਵਕਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।ੱ

ਚਨਿੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE):ੱ
• ਤੁਹਾਨੂੰ PPE ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ।

• PPE ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।ੇਂ

• ਵਕਹੜਾ PPE ਇਨ੍ਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹੜਾ ਨਹੀਂ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਿਆ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ੋਤਾ ਂਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਨਿਰਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ 

ਸੁਰੱਵਖਆ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ 
ਹਨ।

ਂ ਂ
ਂ

• ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀਆ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ।ਂ ਂ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਵਖਆ ਵਨਯਮ (ਵਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਨਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ ਡੁੱਲ੍ੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੀ 
ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।

ਂ ੱ ੍ ਂ
ਂ ਂ ਂ
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• ਖੇਤਰੀ ਪੋਸਵਟੰਗ ਸ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲ ਿਕਫੇ।ਂ ੇ ੇ

• ਖ਼ਤਰ ੇਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਬਲਾ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟਾ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾ 
(SDSs) ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। SDS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਖ਼ਤਵਰਆ, 
ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦ ੇਹਨ।

ੇ ਂ ੈ ਂ ਂ
ਂ ਂ ਂ

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵਲਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ।

• ਬੱਵਚਆ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਇਸਤਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਬੱਵਚਆ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲ ਖੇਤਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਬੂਟ ਜਾ ਜੁੱਤੀਆ ਉਤਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ 
ਦੇ ਸਦੱਸਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਾਲ ਕੱਪੜ ੇਉਤਾਰਨਾ 
ਅਤੇ ਹੱਥ-ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਜਾ ਨਹਾਉਣਾ।

ਂ ਂ ੍ ਂ
ਂ ਂ ੇ ਂ

ਂ ਂ ਂ
ਂ ਂ ੇ

ਂ

• ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰ,ੇ ਵਜਿ ਿਹਾਅ, ਰਨ-ਆਫ, ਜਾ ਿਾਇਲਡ-
ਲਾਇਫ ਖ਼ਤਰੇ। 

ਂ ੇਂ ਂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?ੋਂ
ਇੱਕ ਮੁਲਾ਼ਿਮ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਨ:

• ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ, ਨਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟਾ ਅਤੇ SDS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਂ ੌ
ੈ ਂ

• ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਮਾਇਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਣਾ, ਵਜਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਂ ੁ ੰ ਂ ਂ
੍ ਂ

• ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲ ਇਨਾ ਹੱਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਤੋਂ ਰੱਵਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ੋਂ ੍ ਂ ਂ ੇ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਾ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। 

ਂ ਂ
ਂ ਂ

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

ੰ ੋ
ਂ ਂ

ਂ
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ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
• �ਤਰੀ (ਵਸਟ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲਇਸ) 559/297-3511 
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690

ੈ
ੋ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ: 
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm

ੈ




