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Safety Rules for Pesticide Handlers in Non-Agricultural Settings

ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਨਿਯਮ

The pesticide label, your training, and the Pesticide Safety Information Series (PSIS) leaflets tell you about pesticide dangers at work.
You must be at least 18 years old to mix or load a pesticide that requires an air-supplied respirator, a closed system or full-body
chemical-resistant clothing.

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ (PSIS) ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ
ਜਾਂ ਲੱਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਵਾ-ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ), ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

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). If requested, you must read this leaflet to an employee in a language
the employee understands.

ਮਾਲਕ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚਾ) ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ
ਛੱਡੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ (ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ
ਬ੍ਕ
ਰੇ ਕਮਰਾ)। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

EMERGENCY MEDICAL CARE
Your employer must make plans for emergency medical care before you start working with
pesticides. 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 to list medical facilities, your employer may attach a list to this
leaflet and write, “See attached list” in the above space.
REMEMBER: You DO NOT have to pay for medical care if you get sick or hurt from pesticides at work.
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.

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 organization, union, or the Department of Pesticide Regulation (DPR).
1. Right to Access and Review Records
You have the right to look at pesticide use records, applicable safety series leaflets, and
Safety Data Sheets (SDSs) for all pesticides used in the last two years where you work. A
SDS tells you about the pesticide and its dangers. You also have the right to review your
training records and any other documents related to monitoring or potential exposure. You
must be informed of this location 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.
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 compensation. Worker’s compensation will pay for your medical bills, and sometimes, lost pay.
3. 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.

SUMMARY OF INFORMATION YOUR EMPLOYER MUST KEEP
Information

Location

Training records

Central workplace location

Written training program

Central workplace location

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ

Completed Pesticide Safety Information Series (PSIS) N-8

Display at central workplace
location

Respirator program and employee consultations

Employer’s headquarters

Respirator medical evaluation result

Employer’s headquarters

Respirator fit test records

Employer’s headquarters

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਓ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਨਾਮ: __________________________________________________________________

Respirator voluntary use display (if allowed by employer)

Display alongside completed
PSIS N-8

Accident response plan (fumigants)

Work site

Pesticide label

Work site

Applicable Pesticide Safety Information Series leaflets
(N1-N7)

Central workplace location

ਜੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ
ਦਿੱਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ”।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ
ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Emergency medical care posting

Work site or work vehicle

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ

Safety Data Sheets

Central workplace location

Pesticide use records

Central workplace location

ਹੋ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ।

ARE THERE ANY EXTRA RULES FOR VERY DANGEROUS
PESTICIDES?
Yes, there is a group of pesticides called minimal exposure pesticides that California has extra
rules for because they could be especially dangerous for you.
These are the pesticides on this list:
• Bromoxynil (Buctril, Maestro)
• Oxydemeton-methyl (Metasystox-R (MSR), Inject-A-Cide)
See the N-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 listed 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.

ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ: _______________________________________________________________

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਿਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ

1. ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲੜੀ ਲੀਫ਼ਲੈਟ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ (SDSs) ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। SDS
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ
ਸੰਭਾਵੀ ਪਭ
੍ਰ ਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਾਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਪਤਾ: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀਂ
ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

If you don’t get all the information you
need in your training or want to make a
pesticide use complaint, 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: http://www.cdfa.
ca.gov/exec/county/countymap/
DPR’s Regional Offices are:
l

Northern (West Sacramento) 916/376-8960
Central (Clovis) 559/297-3511

l

Southern (Anaheim) 714/279-7690

l

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਚਗ
ੰ ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਰਹਿਕੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-1 ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-2 ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਪਣ
੍ਰ ਾਲੀ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
N-3 ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-4 ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ)
ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-5 ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ
(ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਹੈ
(ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-7 ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾਂ (ਪਰਚਿਆਂ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਨ
ੇ ਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋ,ਂ ਜਾਂ DPR ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
http://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ (PSIS)
N-8

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸ਼ਵਰੇ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜਾ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਫਿਟ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇ (ਜੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵ)ੇ

ਭਰੇ ਹੋਏ PSIS N-8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ

ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਯੋਜਨਾ (fumigants)

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) (N1-N7)

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਹਨ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ

ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁਪ
ੱ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ:
• ਬਰੋਮਕ
ੋ ਸੀਨਿਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਰਿੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)
• ਔਕਸੀਡੇਮਟ
ੇ ਨ
ੋ -ਮੇਥਾਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਾਸਿਸਟੌਕਸ-ਆਰ (Metasystox-R) (MSR), ਇੰਜਕ
ੈ ਟ-ਏਸਾਈਡ (Inject-A-Cide)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ N-6 ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ
(ਪਰਚੇ) ਵੇਖ।ੋ

ਮਤਾ 65
1986 ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ (Safe Drinking
Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਾ 65) ਨਾਮ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ
ਹੇਠ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ
ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਮਤਾ 65 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 2 ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਛ
ੱ ੋ।
ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/prop65.htm ‘ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ
ਜਾਂ ਤੁਸ� ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਰ � ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਫੈਦ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ
ਨੰਬਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 1-87PestLine 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
http://www.cdfa.ca.gov/exec/county/countymap
ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
• �ਤਰੀ (ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲੋ ਇਸ) 559/297-3511
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690

ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

All safety leaflets are available at:
www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psisenglish.htm

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

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

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.

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.

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ

ਮੈਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਨੂੰ ਦੱਸਾਂ?

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 (unsafe equipment, heat stress, drinking water, etc.), file them with the
California Department of Industrial Relations Cal/OSHA office by calling: 1-844-522-6734.
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ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ
ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨੰ ਬਰ ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ DPR ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 1-87PestLine (1-877-378-5463) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
(ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਓ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿਭਾਗ (California Department of Industrial Relations) Cal/OSHA
ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ: 1-844-522-6734.

WHO DO I TELL ABOUT DANGERS AT WORK?

HOW CAN I TELL WHICH PESTICIDES ARE
MORE DANGEROUS?

ਸਥਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲੇ
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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

AF

ਜਾਣਕਾਰੀ

5. ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ

5. Right to Be Protected From Retaliation

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 N-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 N-2
safety leaflet for more information).
• Give you extra training if you use engineering controls such as closed systems (ask your
employer for the N-3 safety leaflet).
• Train you on first aid and emergency decontamination (ask your employer for the N-4
safety leaflet).
• Give you extra training if you have to use a respirator (ask your employer for the N-5 safety
leaflet).
• Train you to wash your work clothes separately from other clothes before wearing them
again (ask your employer for the N-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.

_________________________________________________________________________

4. ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ

4. 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
use violations without being punished or fired. Your employer will not be told who made
the complaint. Your statements about the safety problems must be checked out right
away.

WHAT PESTICIDE TRAINING SHOULD I GET?

ਪਤਾ:_______________________________________________________________

ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?
ਬਹੁਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ
ਸੰਕਤ
ੇ ਕ ਸ਼ਬਦ (“ਖ਼ਤਰਾ,” “ਚੇਤਾਵਨੀ,” “ਸਾਵਧਾਨ”)
ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

