
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਤਹੁਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਨਾਵਾ ਂ
ਬਣਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ੋਹਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹਏੋ 
ਹ,ੋ ਤਾ ਂਫੌਰਨ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 
ਹਲਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਇਥੱ ੇਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ

ਨਾਮ:  _________________________________________________________________

ਪਤਾ: ______________________________________________________________

ਟੇਲੀਫੋਨ:  ___________________________________________________________

ਜੇ ਹਰੋ ਥਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਲੂਤਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਥੱੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਹਲਖ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉੱਪਰ ਹਦੱਤੀ ਥਾ ਂਹਵੱਚ “ਨਥੱੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ”।  ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 24 ਘੰਹਟਆ ਂਦੇ ਅਦੰਰ ਅਪੱਡਟੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ 
ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤਹੁਾਡ ੇਹਕੱ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਹਕੱਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ 
ਅਹਧਕਾਰਾ ਂਸਬਧੰੀ ਸੰਗਠਨ, ਯਨੂੀਅਨ, ਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਹਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹਵਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂ
ਉਨ੍ਾ ਂਕੋਲ ਜਾਓ
1. ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹਕੱ ਹ,ੈ ਹਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਤਸੁੀਂ ਹਾਲ ਹਵੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਹਦਆ ਂਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਹ:ੈ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਜਾ ਂਸਾਈਟ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗਾ੍ ਹਕੱਥੇ ਹੈ

• ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਅਤ ੇਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹਵੋਗੇਾ

• ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬਦੰੀ ਵਾਲਾ ਵਕਫਾ (REI))
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸੰਹਖਆ, ਅਤ ੇਸਰਗਰਮ ਤਤੱ

• ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਸੁਰੱਹਖਆ ਡਟੇਾ ਸ਼ੀਟ (SDS)। SDS ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਖ਼ਤਹਰਆ ਂਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦਾ ਹ।ੈ

ਤਹੁਾਡੀ ਟ੍ਹੇਨੰਗ ਦ ੇਹਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਕੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਹਕ ਤਸੁੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ੋਇਹ ਹਰਕਾਰਡ ਹਬਨਾ ਂਪੁਛੇੱ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿਚੱ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰ ੇਇਥੱੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਖੇ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ

(ਮਾਲਕ: ਇਹ ਇਸਤਮੇਾਲ-ਹਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ)ੈ

ਪਤਾ:_______________________________________________________________________________

2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ ੇਦਾ ਹੱਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਜਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਬਲਾ ਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-
ਕਦੀਂ ਹਬਨਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਦਨਾ ਂਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਹਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3. ਰਵਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਵਆ ਦਾ ਹੱਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਹਰਕਾਰਡਾ,ਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸੀਰੀਜ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ), ਅਤੇ 
ਹਪਛਲੇ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਹਵੱਚ, ਹਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਸਾਰ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ SDSs ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਟ੍ੇਹਨੰਗ ਹਰਕਾਰਡ, ਹਚਹਕਤਸਾ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹਰਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਹਨਰੀਖਣ ਜਾ ਂਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਹਧਤ ਕੋਈ 
ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਾਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ੇਹਨੰਗ ਹਵੱਚ ਹਰਕਾਰਡਾ ਂਦ ੇਸਥਾਨ ਬਾਰ ੇਦੱਹਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਰਕਾਰਡ ਹੇਠ ਹਲਖੀ ਥਾ ਂ‘ਤ ੇਰੱਖ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ:

ਪਤਾ:__________________________________________________________________________

ਜ ੇਇਸ ਸਥਾਨ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇਦੰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾ ਂਹਕਸ ੇਹੋਰ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਵਰਤੋਂ ਦ ੇਹਰਕਾਰਡ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ੇਪੈਂਦ ੇਹਨ।
5. ਅਸੁਰੱਖਵਅਤ ਸਥਵਤੀਆਂ ਦੀ ਰਵਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਂਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਜ਼ਾ ਹਮਲਣ ਜਾ ਂਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ੇਜਾਣ ਦ ੇਡਰ ਦ ੇਹਬਨਾ ਂਅਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸਹਥਤੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਤਾ ਂਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਹਸਆ ਜਾਏਗਾ ਹਕ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਮੱਹਸਆਵਾ ਂਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹਬਆਨਾ ਂ
ਦੀ ਫੌਰਨ ਜਾਚਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਬਦਲੇ ਤੋ ਂਸੁਰੱਖਵਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਕਹਸ ੇਵੀ ਹੱਕਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਂਕੱਢ ੇਜਾਣ ਤੋ,ਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋ,ਂ ਅਤੇ ਕਹਸ ੇਵੀ 
ਬਦਲ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਹਅਤ ਰੱਖਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਂੈ ਕੰਮ ਤੇ ਖ਼ਤਰਵਆਂ ਬਾਰੇ ਕਵਸਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਹਸਰਫ ਇੱਕੋ ਹਕਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਬੰਧੀ 
ਸਮੱਹਸਆ ਬਾਰ ੇਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 
ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਪੰਹਨਆ ਂਹਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂDPR ਦੀ ਮੁਫਤ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 
1-87PestLine (1-877-378-5463) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆ ਂ
ਹਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ(ਗੁਸਲਖ਼ਾਹਨਆ,ਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਓ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਹਦ ਬਾਰ)ੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਦਯੋਹਗਕ ਸਬੰਧਾ ਂਦ ੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਵਭਾਗ (California Department of Industrial Relations) Cal/OSHA 
ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ: 1-844-522-6734.

ਮਨੈੂੰ ਵਕਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਟ੍ਵੇਨੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਹਸੱਹਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ 
ਹਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਹਕਸ ੇਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਝ ਲਓ।
ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਹੇਨੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਹਕ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ

• ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ੇਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ੇਹਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਹਕੇ 
ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ (ਟ੍ੇਹਨੰਗ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ A-1 
ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਲਈ ਕਹ)ੋ

• ਤਹੁਾਨੂੰ ਦਸੱ ੇਹਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਹਕਵੇਂ ਹਲਜਾਣਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਹਕਵੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹ ੈ(ਇਨ੍ਾ ਂਲਈ ਹਵਸ਼ਸ਼ੇ ਹਨਯਮ ਹਨ, ਹਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-2 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁਛੋੋੱ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟ੍ੇਹਨੰਗ ਦੇਵੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਜੰੀਨੀਅਹਰੰਗ ਹਨਯੰਤਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਹਜਵੇਂ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
(ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ A-3 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ)।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ (ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ A-4 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ 
ਲਈ ਪੁੱਛੋ)।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟ੍ੇਹਨੰਗ ਦੇਵੇ (ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ A-5 ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਲਈ ਕਹ)ੋ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸੱਹਖਅਤ ਕਰ ੇਹਕ ਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪਹੜਆ ਂਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਹੋਰ ਕੱਪਹੜਆ ਂਤੋਂ ਵੱਖਰ ੇਹਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਧੋਣਾ ਹੈ 
(ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ A-7 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ)।

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਜਨ੍ਾ ਂਹੋਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾ ਂ(ਪਰਵਚਆ)ਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਵਨੰਗ ਦਾ 
ਵਹੱਸਾ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤੋਂ, ਜਾ ਂDPR 
ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ http://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm ‘ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
ਤਹੁਾਡੀ ਟ੍ਹੇਨੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਖਤੀ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਏਗਾ ਹਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਟ੍ਹੇਨੰਗ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਹਕਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਤ ੇਟ੍ਹੇਨੰਗ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ‘ਤ ੇਟ੍ਹੇਨੰਗ ਖ਼ਤਮ 
ਹਣੋ ਅਤ ੇਜ ੋਕੁਝ ਤਸੁੀਂ ਸੁਹਣਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਕੀ ਬਹਤੁ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਹਰੋ ਿਾਧ ੂਵਨਯਮ ਿੀ ਹਨ?
ਹਾ,ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦ ੇਦ ੋਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਹਜਨ੍ਾ ਂਬਾਰ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਹੋਰ ਵਾਧੂ ਹਨਯਮ ਹਨ, ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: ਜੈਹਵਕ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ।

1. ਜੈਿਵਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕੋਹਲਨਸਟ੍ੇਜ਼ (cholinesterase) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਨਸਾ ਂਨੂੰ 
ਠੀਕ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਹਵਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੋਹਲਨਸਟ੍ੇਜ਼ ਦ ੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ “ਖ਼ਤਰਾ” ਜਾ ਂ“ਚੇਤਾਵਨੀ,” 
ਵਾਲੇ ਜੈਹਵਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦ,ੇ ਲੱਦਦ ੇਜਾ ਂਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ 
ਇਹ ਹਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਇਹਨਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਹਕਸ ੇਵੀ 30 ਹਦਨਾ ਂਦੀ ਹਮਆਦ ਹਵੱਚ ਛੇ ਹਦਨਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦ ੇਹਨਯਮਾ ਂ
ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਹਨਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ A-10 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਲਈ ਕਹੋ।
ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੀਆ ਂ
ਹਸਫਾਹਰਸ਼ਾ ਂਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਜੈਹਵਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਵਧੇਰ ੇਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਹਰਹਾ ਹੈ:
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ: __________________________________________________________________

ਪਤਾ: ___________________________________________________________________________

ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:  ___________________________________________________________________

2.  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ:

• ਬਰੋਮੋਕਸੀਹਨਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਹਰੱਲ, ਮੈਸਟਰ)ੋ

• ਔਕਸੀਡੇਮੇਟੋਨ-ਮੇਥਾਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਾਹਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ (Metasystox-R) 
(MSR), ਇਜੰੈਕਟ-ਏ-ਸਾਈਡ (Inject-A-Cide)

• ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਇਟ (ਓਮਾਈਟ, ਕੋਮਾਈਟ)

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸੁਰੱਹਖਆ ਹਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ A-6 ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ) ਵਖੋੇ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਹੰਗ ਵਹੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਹਲਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਹਸ਼ਨਰ 
ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਰ ਨੰੂ ਫੋ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਫੈਦ ਪੰਨਹਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਹੱਚ 
ਕਮਹਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਹਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 1-87PestLine ‘ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
http://www.cdfa.ca.gov/exec/county/countymap
ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
• ਉੱਤਰੀ (ਿੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮਂੈਟੋ) 916/376-8960
• ਸਂੈਟਰਲ (ਕਲੋਇਸ) 559/297-3511 
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690
ਸੁਰੱਖਹਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ: https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm

EMERGENCY MEDICAL CARE
Your employer must make plans for emergency medical care before you start working with pesti-
cides. If you think that pesticides made you sick or hurt you at work, immediately tell your employer. 
They must make sure that you are taken to a doctor right away. DO NOT TAKE YOURSELF.
Emergency medical care is available at:

NAME:  ______________________________________________________________________

ADDRESS: ___________________________________________________________________

TELEPHONE:  ________________________________________________________________

If more space is needed, your employer may attach a list of medical facilities to this leaflet and write, 
“See attached list” in the above space.  If this information changes, your employer must update it 
within 24 hours.
REMEMBER: You DO NOT have to pay for medical care if you get sick or hurt from pesticides at 
work.

WHAT ARE MY RIGHTS?
Your employer must explain your rights to you. If you need help understanding your rights, call or go 
to your local County Agricultural Commissioner’s office, local legal aid and worker’s rights organiza-
tion, union, or the Department of Pesticide Regulation (DPR).

1. Right to Know
You have the right to know the following about pesticides that have been used recently where you 
work:
• The crop or site treated and where the treated area is
• When the application started and ended
• The restricted entry interval (REI)
• Name of the pesticide, U.S. EPA registration number, and active ingredient(s)
• The Safety Data Sheet (SDS) for the applied pesticide. The SDS tells you about the pesticide and 

its dangers.
As part of your training, your employer must tell you where this information is kept. Your employer 
must also let you see the records anytime you want without having to ask for them.
You can find information about recent pesticide use at:
(Employers: This is the application-specific information)

ADDRESS: ___________________________________________________________________

2. Right to Worker’s Compensation
If you get sick or hurt BECAUSE OF YOUR JOB, you have the right to file for worker’s compen-
sation. Worker’s compensation will pay for your medical bills, and sometimes, lost pay.

3. Right to Access and Review Records
You have the right to look at pesticide use records, applicable pesticide safety series leaflets, 
and SDSs for all pesticides used in the last two years where you work. You also have the right to 
review your training records, medical supervision records, and any other documents related to 
monitoring or potential exposure. You must be informed of the location of the records before you 
handle pesticides and in your annual training.
These records are kept at:

ADDRESS: ___________________________________________________________________

If this location changes, your employer must promptly tell you of the new location.
4. Right to Obtain Information
You, your doctor, or your representative designated in writing can receive information about your 
pesticide exposure, or any other pesticide record your employer is required to keep.
5. Right to Report Unsafe Conditions
Pesticide safety for workers is the top priority of the County Agricultural Commissioner and DPR. 
You have the right to report unsafe pesticide work conditions and suspected pesticide use viola-
tions without being punished or fired. Neither the grower nor your employer will be told who made 
the complaint. Your statements about the safety problems must be checked out right away.

6. Right to Be Protected From Retaliation

You are protected from being fired, from discrimination, and from any retaliatory action due to the 
exercise of any of your rights.

WHO DO I TELL ABOUT DANGERS AT WORK?
Pesticides are only one kind of danger at your work. If you have a complaint about a pesticide 
safety problem, call your County Agricultural Commissioner. You can look up the Commissioner’s 
number in the government pages of your local phone book, or by calling DPR’s information line, 
1-87PestLine (1-877-378-5463). If you have other health and safety complaints (bathrooms, heat 
stress, drinking water, etc.), file them with the California Department of Industrial Relations Cal/
OSHA office by calling: 1-844-522-6734.

WHAT PESTICIDE TRAINING SHOULD I GET?
Your employer must give you training in a way that you understand BEFORE you begin 
working with pesticides, and anytime you work with new pesticides.
You must get training EACH YEAR to remind you how to work with pesticides safely. Your 
employer must:
• Tell you the ways a pesticide can hurt you and how to safely use each pesticide you work 

with (ask your employer for the A-1 safety leaflet to learn more about training).
• Tell you how to move pesticides from one place to another, or dispose of empty pesticide 

containers (there are special rules your employer must tell you about. Ask for the A-2 safety 
leaflet for more information).

• Give you extra training if you use engineering controls such as closed mixing systems (ask 
your employer for the A-3 safety leaflet).

• Train you on first aid and emergency decontamination (ask your employer for the A-4 safety 
leaflet).

• Give you extra training if you have to use a respirator (ask your employer for the A-5 safety 
leaflet).

• Train you to wash your work clothes separately from other clothes before wearing them 
again (ask your employer for the A-7 safety leaflet).

Other safety leaflets mentioned in this document should be part of your training. They 
are free and are available from your employer, your County Agricultural Commissioner, 
or DPR’s website at http://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psisenglish.htm.
All the information about your training must be written down. You will be given a paper to sign 
to show you have been trained and what pesticides you have been trained on. Only sign this 
form after you have finished the training and you understand what you heard.

ARE THERE ANY EXTRA RULES FOR VERY DANGEROUS 
PESTICIDES?

Yes, there are two groups of pesticides that California has extra rules for because they could 
be especially dangerous to you: organophosphate and carbamate pesticides and minimal 
exposure pesticides.

1. Organophosphate and Carbamate Pesticides
Cholinesterase is a chemical in your body that helps your nerves work properly. Exposure to 
organophosphates and carbamates can keep cholinesterase from working and make you sick. 
If you mix, load, or apply organophosphates or carbamates with the signal word “Danger” or 
“Warning,” your employer must record how often you are exposed to these pesticides. If you 
handle these pesticides more than six days in any 30 day period, California’s rules say you 
must get extra medical care. Ask your employer for the A-10 safety leaflet for more information 
on these pesticides.
If you need extra medical care, your employer maintains test results and recommendations of 
the medical supervisor.  The doctor providing extra medical care for organophosphates and 
carbamates is:
DOCTOR’S NAME: ___________________________________________________________

ADDRESS: __________________________________________________________________

TELEPHONE NUMBER: _______________________________________________________

2. Minimal Exposure Pesticides
These are the agricultural minimal exposure pesticides:
•   Bromoxynil (Buctril, Maestro)
•   Oxydemeton-methyl (Metasystox-R (MSR), Inject-A-Cide)
•   Propargite (Omite, Comite)
See the A-6 safety leaflet for more information about safety rules if you have to work with these 
pesticides.

PROPOSITION 65
In 1986, a law called the Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 
65) was passed. It requires California to make a list of chemicals that can cause cancer, birth 
defects, or other reproductive harm. The Proposition 65 list contains many different chemicals, 
including dyes, solvents, pesticides, drugs, and food additives. If a pesticide you use is on the 
Proposition 65 list, your employer must warn you if you could be exposed to enough pesticide 
to cause a significant health risk. Your employer may also choose to tell you if a pesticide 
on the Proposition 65 list has been sprayed, even if health problems are not likely. As stated 
above, your employer must keep information on each pesticide application at the address list-
ed on page 2 and allow you to look at it. If you are not sure of this location, ask your employer.
You can find the list of pesticides that are on the Proposition 65 list and that might be 
used in California at http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/prop65.htm.
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• Wear clothes with long sleeves 
and long pants, shoes or boots
socks, a hat and/or scarf 
and gloves

• Make sure they are clean
and without holes

• Always wash your hands before
eating, drinking, smoking, 
chewing gum or going to 
the bathroom

• Do not cook food with wood
found in the �eld

• Take a bath or shower as soon
as you get home from work

• Wash with soap & water and
use shampoo on your hair

• Put on clean clothes

• Pesticides get on work clothes
and then on your skin

• Wash work clothes before
wearing them again

• Wash work clothes separate
from other clothes

PESTICIDE

• Never put pesticides in 

GROWER:

FIELD IDENTIFICATION:

REI EXPIRATION DATE:

KEEP OUT
NO ENTRE

DANGER

food containers
• Do not take farm pesticides

or their containers home
• Keep children away 

from pesticides

• Pesticides get on your skin and clothes when you touch sprayed plants,
soil, and irrigation water or are exposed to spray drift

• They can move from your clothes and onto your skin

• Some pesticides easily go through your skin and can make you sick

• Tell your employer if you are sick or hurt at work

• If the illness/injury is work-related, your employer will pay for all medical care of that illness

• If the condition is work-related, you may be paid for your time o� work while sick or hurt

Have someone else drive you to the doctor if you are sick or injured

• Wash immediately with the
closest clean water if pesti-
cides are spilled or sprayed
on your clothes or skin

• Change into clean clothes
• Tell your employer about the

spill after washing

• Wash if your eyes or skin begin
to itch or burn

• Use lots of water
• Tell your employer you should

go to a doctor

• If you feel sick at work (headache,
stomach ache, vomiting, dizzy)
 tell your employer

• He or she can make sure
you are taken to a doctor

• Have someone else drive you 
to the doctor if you are sick 
or injured

HOW TO PROTECT YOUR SKIN

WHAT TO DO IN CASE OF ILLNESS

FIRST AID ALWAYS REMEMBER STAY SAFE!

Safety Tips

SUMMARY OF INFORMATION YOUR EMPLOYER MUST KEEP

Information Location

Training records Central workplace location

Written training program Central workplace location

Completed Pesticide Safety Information 
Series (PSIS) A-8

Display at central workplace location 
and post at decontamination facility 
serving 11 or more handlers

Respirator program and employee con-
sultations Employer’s headquarters

Respirator medical evaluation result Employer’s headquarters

Respirator fit test records Employer’s headquarters

Respirator voluntary use display (if 
allowed by employer)

Display alongside completed PSIS 
A-8

Accident response plan (fumigants) Work site

Pesticide label Work site

Applicable Pesticide Safety Information 
Series leaflets (A1-A10) Central workplace location

Emergency medical care posting Work site or work vehicle

Application-specific information Central workplace location

Safety Data Sheets Central workplace location

Pesticide use records Central workplace location

Pesticide Safety A No. 8 
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ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਿਾਲੀਆ ਂਥਾਿਂਾ ਂਵਿਚੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (ਹੈਂਡਲਰਾ)ਂ ਲਈ ਸਰੁਵੱਖਆ ਵਨਯਮ

ਮਾਲਕ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰਾ ਂਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਹਰਆ ਂਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ) ਹ।ੈ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਹਵਚੱ ਖਾਲੀ 
ਛਡੱੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤ ੇਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਂਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਜਗਾ੍ ‘ਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ‘ਤ ੇਇਸ ਇਸ਼ਹਤਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਹਦਓ (ਹਜਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਂ
ਦਾ ਬ੍ਰਕੇ ਕਮਰਾ)। ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਸਾਰੀਆ ਂਸਥਾਈ ਸ਼ਧੁੀਕਰਨ ਸਹਲੂਤਾ ਂਅਤ ੇ11 ਜਾ ਂਵਧੱ ਹੈਂਡਲਰਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਸ਼ਧੁੀਕਰਨ 
ਸਹਲੂਤਾ ਂ‘ਤ ੇਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਜ ੇਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ 
ਲੀਫਲੈਟ ਪੜ ੍ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹ।ੈ

ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨ

ਟ੍ਰੇਨਹੰਗ ਰਹਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਲਹਖਤੀ ਸਹਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਹਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ (PSIS) 
A-8

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਡਹਸਪਲੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਤ ੇਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਹੱਥੇ 11 
ਜਾ ਂਵੱਧ ਹੈਂਡਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਾਲਕ ਦ ੇਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜਾ ਮਾਲਕ ਦ ੇਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਫਹਟ ਟੈਸਟ ਰਹਕਾਰਡ ਮਾਲਕ ਦ ੇਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਹਸਪਲੇ (ਜ ੇਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵ)ੇ

ਭਰ ੇਹੋਏ PSIS A-8 ਦ ੇਨਾਲ ਡਹਸਪਲੇ ਕਰਨ 
ਲਈ 

ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਤਹਕਰਮ ਯੋਜਨਾ (fumigants) ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਹਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ 
ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ (A1-A10) ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪੋਸਟਹੰਗ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂਜਾ ਂਕੰਮ ਦਾ ਵਾਹਨ

ਇਸਤੇਮਾਲ-ਵਹਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਸੁਰੱਖਹਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋ ਂਦ ੇਰਹਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ

ਮਤਾ 65
1986 ਹਵਚੱ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਬਾਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ (Safe Drinking 
Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਾ 65) ਨਾਮ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਗਆ।  ਇਸਦੇ 
ਹਠੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਲ੍ੱੋਂ ਉਨ੍ਾ ਂਰਸਾਇਣਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਹਜਨ੍ਾ ਂਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਮ ਹਵਕਾਰ, ਜਾ ਂ
ਹਰੋ ਪ੍ਰਜਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਮਤਾ 65 ਸੂਚੀ ਹਵਚੱ, ਰੰਗ ਦ ੇਰਸਾਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਭਜੋਨ 
ਹਵਚੱ ਹਮਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਸਮੇਤ ਕਈ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤ ੇਹਦੱਤੇ ਗਏ ਹਕਸੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਹਕ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵਚੱ ਆਉਂਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਹਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤ ੇ
ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਹਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹਛੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਹਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਜਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਹਸਆ ਹਗਆ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਲਕ ਵਲੱੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 2 ‘ਤ ੇਹਦੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤ ੇਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 
ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾ ਂਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਛੋੱ।
ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸਚੂੀ ‘ਤ ੇਜ ੋਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜ ੋਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਵਿਚੱ ਿਰਤੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਚੂੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 
http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/prop65.htm ‘ਤ ੇਿੇਖ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

C A L I F O R N I A  E N V I R O N M E N T A L  P R O T E C T I O N  A G E N C Y

A No. 8
ਪੋਸਟਰ

ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ 
ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਟ, 
ਜੁਰਾਬਾਂ, ਟੋਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ, 
ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ।

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ 
ਹਨ।

•

•

ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ 
ਕਰਨ, ਚਿਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, 
ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਰਤਣ, ਜਾਂ 
ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ

ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ 
ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ

•

•

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ 
ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ 
ਹਨ

ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ 
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ

ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 
ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਧੋਵੋ

•

•

•

ਕੰਮ ਤਂੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਤੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰੂ ਮਿਲਣ ਤਂੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, 
ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ
ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ, 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਂੈ਼ਪੂ ਵਰਤੋ
ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ

•

•

•

• ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਛੰੂਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

• ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੀਮਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ (ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ) 

ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦੱਸੋ
• ਉਸਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਖੁਦ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ

• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 
'ਤੇ ਡੱੁਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਭ 
ਤਂੋ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਧੋਵੋ

• ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ
• ਧੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੱੁਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ 
ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧੋਵੋ

• ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ 
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 
ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ।

• ਖੇਤ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰੂ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰੱਖੋ

• ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਉਹਨਾਂ ਤਂੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਂੋ 
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜੋ਼ਨਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰਹਿਣ 
ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਫਸਟ ਏਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦ ੇ

ਹੋ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਫੌਰਨ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।  ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਲਜਾਇਆ ਜਾਏ।

IF YOU THINK
pesticides have made you sick at work, immediately tell your employer.  

Your employer must make sure that you are taken to the doctor 
IMMEDIATELY.

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਜ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ

ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ ਰ ਨ ੀ ਆ  ਦੇ  ਵ ਾ ਤ ਾ ਵ ਰ ਣ  ਦ ੀ  ਸੁ ਰੱ ਹ ਖ ਆ  ਬ ਾ ਰੇ  ਏ ਜੰ ਸ ੀ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਵੇਨੰਗ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਰੁਵੱਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ (PSIS) ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਤਵਰਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਦੀ ਹ।ੈ ਖੇਤੀ (ਖੇਤਾ,ਂ ਜੰਗਲਾ,ਂ ਨਰਸਰੀਆ ਂਜਾ ਂ
ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸਾ ਂਹਵਚੱ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟੱ ੋਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹਣੋੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ
ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਹਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਕਰਨੀ ਹ।ੈ ਕੀਟਟਨਾਸ਼ਕ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਹਨ, ਹਜਨ੍ਾ ਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਾ ਂਕੀਹੜਆ ਂਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ:ੈ ਵਾਧੂ ਕੀਟ, ਹਸ਼ਕਾਰਖੋਰ ਜਾਨਵਰ, ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਨਦੀਨ, ਅਤ ੇਪੌਹਦਆ ਂਦੀਆ ਂਬੀਮਾਰੀਆ।ਂ ਹਛੜਕਾਅ ਹਵਚੱ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਨੂੰਨ ਦ ੇਅਧੀਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ।

ਮਂੈ ਇਹ ਕਵਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਵ ਕਵਹੜੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਵਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?

ਬਹਤੇੁ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਲੇਬਲ ‘ਤ ੇਸਾਹਮਣ ੇਪਾਸੇ 
ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ (“ਖ਼ਤਰਾ,” “ਚੇਤਾਵਨੀ,” 
“ਸਾਵਧਾਨ”) ਵਡੱ ੇਅਖੱਰਾ ਂਹਵਚੱ ਹਲਹਖਆ ਹੁਦੰਾ 

ਹ।ੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇ
ਹਸਹਤ ‘ਤ ੇਗਭੰੀਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦਾ ਹ।ੈ
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ਝੁ
ਾ ਅIf you don’t get all the information you need in your training or want to make a pesticide use com-

plaint, you should call your County Agricultural Commissioner, or the DPR for more information. 
You can find the Commissioner’s number in your local white pages phone directory, by calling 
1-87PestLine, or at: www.cdfa.ca.gov/exec/county/countymap/
DPR’s Regional Offices are:
• Northern (West Sacramento) 916/376-8960
• Central (Clovis) 559/297-3511
• Southern (Anaheim) 714/279-7690
All safety leaflets are available at: www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psisenglish.htm

Safety Rules for Pesticide Handlers in Agricultural Settings
The pesticide label, your training, and the Pesticide Safety Information Series (PSIS) leaflets tell you about pesticide dangers at work. To 
handle pesticides in agriculture (on farms, forests, nurseries or greenhouses) you must be at least 18 years old. Your employer must teach 
you how to use pesticides safely and how to protect yourself when you use them. Pesticides are chemicals that are used to control pests: 
unwanted insects, predatory animals, rodents, weeds, and plant diseases. Spray adjuvants are also pesticides under California law.

HOW CAN I TELL WHICH 
PESTICIDES ARE MORE 

DANGEROUS?
Most pesticide labels have a signal word (“Danger,” 

“Warning,” “Caution”) on the front of the label. 
This word tells you about the acute health 

effect of the pesticide.

S A F E T Y  T I P
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EMPLOYERS: This is the hazard communication leaflet for pesticide 
handlers. Fill in the blank lines in this leaflet and display a copy of this 
handout at a central location in the workplace (such as an employee break 
room). This leaflet must also be posted at all permanent decontamination 
facilities and decontamination facilities serving 11 or more handlers. If 
requested, you must read this leaflet to an employee in a language the 
employee understands.
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