
ਦਸਤਾਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਣ ਕ ੁੰਜੀ 
 

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਲੇਬਲ ਤੇ ਪੀਪੀਈ ਨ ਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱਨਿਆ ਉਪਕਰਣ ਾਂ ਭਾਗ 

ਦਸਤਾਨਨਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰਤੀਰੋਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਦੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ ਕਕ ਖੇਤ ਾਂ ਕਵਚ ਕੀਟਨ ਸ਼ਕ ਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਅਤ ੇਜੰਗਲ ਾਂ ਕਵਚ, ਨਰਸਰੀਆਾਂ 

ਅਤ ੇਗਰੀਨਹ ਉਸ ਾਂ ਕਵਚ ਕਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣ ਾਂ (ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ) ਦੀ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ 

ਉਤਪ੍ ਦ ਦੇ ਨ ਲ ਪ੍ਕਹਨੇ ਜ ਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ । ਲੇਬਲ ਦਸਤ ਕਨਆਾਂ ਲਈ ਰਸ ਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕਕਰਆ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ (ਏ-ਐਿੱਚ) 

ਦ  ਹਵ ਲ  ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਆਰ. ਦਆੁਰ  ਕਵਕਸਤ ਕੀਤ ੇ" ਦਸਤ ਨੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਚੋਣ ਕੰੁਜੀ" ਕ ਰਡ ਕਵਿੱਚ 

ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਦਸਤ ਨੇ ਪ੍ਦ ਰਥ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੀਟਨ ਸ਼ਕ ਾਂ ਦੇ ਕਨਰਮ ਣ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਰਸ ਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡ  ਪ੍ਿੱਧਰ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਕੀਟਨ ਸ਼ਕ ਾਂ ਕਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜ ਾਂਦੇ 

ਘੋਲਨੂਆਾਂ ਦੇ ਅਧ ਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕੀਟਨ ਸ਼ਕ ਾਂ ਦੇ ਅਧ ਰ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ, ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਉਦ ਹਰਣ ਹੋਣਗੇ ਕਕ 

ਦੋ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਫ ਰਮੂਲੇ (ਉਦ ਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੇਟਟੇਬਲ ਪ੍ ਊਡਰ-ਡਬਲਯੂਪ੍ੀ ਅਤੇ ਇਮਲਕਸਕਫਏਬਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ-ਈਸੀ) 

ਦੇ ਨ ਲ ਇਕੋ ਕੀਟਨ ਸ਼ਕ ਦੋ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਲੇਬਲ ਕੋਡ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਕਵਚੋਂ ਦਸਤ ਨੇ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਕਨਰਧ ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ । 
 

ਦਸਤ ਨੇ ਪ੍ਦ ਰਥ ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਸਫ ਰਸ਼ ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦ  ਹੈ ਕਕ ਦਸਤ ਨੇ ਦੀ ਮੋਟ ਈ 14 ਕਮਲੀ ਜ ਾਂ ਇਸਤੋਂ 

ਵਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ (ਲੈਮੀਨੇਟ ਅਤ ੇਪ੍ੋਲੀਐਥੀਲੀਨ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਛਿੱਡ ਕੇ) । 
 

ਇਹ ਕ ਰਡ ਤੁਹ ਡੇ ਸਥ ਨਕ ਖੇਤੀਬ ੜੀ ਕਕਮਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਜ  ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ਾਂ ਕੀਟਨ ਸ਼ਕ ਕਨਯਮ ਾਂ 

ਬ ਰੇ ਕਵਭ ਗ (DPR), ਵਰਕਰ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਸ਼ ਖ , ਉਦਯੋਕਗਕ ਸਫ ਈ ਸੇਵ ਵ ਾਂ ਨ ਲ 916-445-

4222 'ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਕੋਡ ਕ ਰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

 
 

 

ਇਸ ਕ ਰਡ ਕਵਚਲੇ ਦਸਤ ਨੇ ਪ੍ਦ ਰਥ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਸਫ ਰਸ਼ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਰਰਵੀਊ ਮੈਨੁਅਲ, ਚੈਪ੍ਟਰ 10: 

ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੇਬਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰ ਜ ਦੀ ਈਪ੍ੀਏ (U.S. EPA) ਵੈਬਸ ਈਟ ਤੋਂ  ਕਿੱਕਿਆ ਕਗਆ ਸੀ । 

ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-02/documents/chap-10-

feb-2016.pdf ‘ਤੇ ਸਫੇ 10-9 ਅਤ ੇ10-10 'ਤੇ ਪ੍ ਈ ਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ. 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fsites%2Fproduction%2Ffiles%2F2016-02%2Fdocuments%2Fchap-10-feb-2016.pdf&data=02%7C01%7CEmily.Bryson%40cdpr.ca.gov%7Ca0350d4850a84530665608d6442c45f1%7C0fc528a55d144d0da7bef2487d8d0e30%7C0%7C0%7C636771354271352461&sdata=gDytlFIxKmrpGDA%2FiUR98dJhskJ4w2W8%2Fs2hqWE1PHE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epa.gov%2Fsites%2Fproduction%2Ffiles%2F2016-02%2Fdocuments%2Fchap-10-feb-2016.pdf&data=02%7C01%7CEmily.Bryson%40cdpr.ca.gov%7Ca0350d4850a84530665608d6442c45f1%7C0fc528a55d144d0da7bef2487d8d0e30%7C0%7C0%7C636771354271352461&sdata=gDytlFIxKmrpGDA%2FiUR98dJhskJ4w2W8%2Fs2hqWE1PHE%3D&reserved=0
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