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ਆਪ ਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਨਿਆ ਿ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ
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ਫਾਰਮ ਿਰਕਰਾ ਂਲਈ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਰੁਨੱਿਆ ਨਨਯਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਨਨਗ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚਾ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਖ਼ਤਨਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਹ 
ਰਸਾਇਣ ਹਨ, ਜਿਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਲੜੇ ਕੀਜੜਆ, ਨਦੀਨ, ਪੌਜਦਆ ਦੀਆ 
ਬੀਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਦੀ ਹੈ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਜਵੱਚ, 
ਿੰਗਲ, ਗ੍ੀਨਹਾਊਸ, ਿਾ ਨਰਸਰੀ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 

      

ਿਾਦਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਿਨਾ 
ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਜਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਿਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾ ਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਲਿਾਇਆ ਿਾਏ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੀਮਾਰ 
ਹੋ ਿਾਓ ਤਾ ਾਂ ਖੁਦ ਡਾਈਵ ਕਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਿਾਓ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਡੈੀਕਲ ਦਿੇਭਾਲ ਇਥੱ ੇਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ

ਨਾਮ:  

ਪਤਾ:  _

ਟੇਲੀਫਨ:

ਿ ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨੱਥੀ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਦੱਤੀ ਥਾਾਂ ਜਵੱਚ “ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ”।

ਯਾਦ ਰੱਿ: ਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਿਾਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਾਲਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ 
ਇਹ ਖ਼ਤਜਰਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੀਫਲਟ 
(ਪਰਚਾ) ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫਲਟ ਜਵੱਚ ਖਾਲੀ 
ਲਾਈਨਾ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਫਲਟ ਦੀ 
ਕਾਪੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ, 
ਸਾਰੀਆ ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾ, 
ਅਤੇ 11 ਿਾ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਲੀਆ 
ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਿ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 
ਜਵੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਫਲਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਾ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਜਹਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਿੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਿਾਾਂ ਬੀਮਾਰੀ, ਿੋ ਫਲੂ ਹੋਣ, ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਰ 
ਦਰਦ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਾਂਸੀ, ਅੱਖਾਾਂ ਜਵੱਚ ਦਰਦ, ਨਜ਼ਰ ਜਵੱਚ ਧੰੁਦਲਾਪਣ, ਅੱਖਾਾਂ ਜਵੱਚ ਿਲਨ, 
ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ, ਿਾਾਂ ਖੇਤਰ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਜਦਆਾਂ ਧੱਫੜ ਹੋ ਿਾਣ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 
ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਿਾਏ। ਖੇਤ ਜਵੱਚੋਂ ਪੌਜਦਆਾਂ ਅਤੇ ਕੀਜੜਆਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ 
ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 
ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੜ ਹੈ, ਤਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, 
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ, ਿਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ 
ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾ ਬਾਰੇ ਜਵਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾ ਉਨਾ ਕਲ ਿਾਓ
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1. ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਜਦਆ ਾਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਿਾਾਂ ਸਾਈਟ।

• ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ।

• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

• ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਕਫਾ (REI)।

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਿਾਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੰਿੀਕਰਣ ਸੰਜਖਆ।

• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ।

ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕੱਥੇ ਰੱਖੀ ਿਾਦੀਾਂ  ਹ,ੈ ਅਤ ੇਿ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਜਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਤਾ ਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲ ਜਵਚੱ ਹਏੋ ਇਸਤਮੇਾਲ ਲਈ, ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ 
ਇਹ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਿਦ ੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ੋਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਜਬਨਾ ਾਂ ਜਕਸ ੇਨੂੰ ਪੁਛੱ ਵਖੇ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ੇਜਰਕਾਰਡ ਵਖੇਣ ਲਈ ਕਜਹਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ੇ

ੇ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਨਿਚੱ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰ ੇਇਥੱੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੇ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 
(ਮਾਲਕ: ਇਹ ਇਸਤਮੇਾਲ-ਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹ)ੈ

ਪਤਾ:  _____________________________________________________________

_________________________________________________________________

ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕਵੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਏ:  __________________________________________

_________________________________________________________________

ਿ ਹਰੋ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦ ੇਨਾਮ, ਪਤ, ੇ ਅਤੇ ਵਰਣਨਾ ਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਥੱੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜਲਖ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਉੱਪਰ ਜਦੱਤੀ ਥਾ ਾਂ ਜਵਚੱ “ਨਥੱੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ”। 
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ਪੀਣ, ਨਚਉਂਗਮ 

ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ, 
ਤੰਮਾਕਨੋੂਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾ ਂਬਾਥਰਮੂ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲਾ ਂਹਮਸ਼ੇਾ ਂਆਪਣ ੇਹਥੱ ਧਿੋੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ ਨਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 

ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਫੌਰਨ 
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਲਜਾਇਆ 

ਜਾਏ।
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2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ
ਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਿਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਾਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਬਲਾ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀਂ ਜਬਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ ਜਦਨਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਜਦੱਤੀ 
ਿਾਏਗੀ।

ੇ ਾਂ ਾਂ
ਾਂ

ਾਂ ੇ ਾਂ

3. ਟ੍ਨਨਗ ਨਰਕਾਰਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਟ੍ੇਜਨਗ ਜਰਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਹੇਠ 
ਜਲਖੀ ਥਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ੇਿਾਦੇ ਹਨ:

ੰ
ਾਂ ਾਂ

ਪਤਾ: ___________________________________________________________

____________________________________________________________

4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤਸੁੀਂ, ਤਹੁਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਾ ਾਂ ਤਹੁਾਡਾ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇਦਾੰ , ਉਤਪਾਦਕ ਿਾ ਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ ਜਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਜਕਹੜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖੇਤ ਜਵਚੱ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ ਿਾ ਾਂ ਹਰੋ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਰਕਾਰਡ, ਿ ਉਤਪਾਦਕ ਿਾ ਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਰੱਖਣ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ੋ

5. ਅਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਨਥਤੀਆ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਿੀਹ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਣ ਿਾ ਨਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਿਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀਆ ਸਜਥਤੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲਘਣਾ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਤਾ ਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਿਾਏਗਾ ਜਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਕਸਨ 
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਮੱਜਸਆਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਆਨਾ ਦੀ ਫੌਰਨ ਿਾਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਾਂ ਾਂ
ਾਂ ੌ ਾਂ ਾਂ

ਾਂ ਾਂ ੰ
ੇ

ਾਂ ਾਂ

6. ਬਦਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਕਸ ੇਵੀ ਹੱਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਿਾਣ ਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ 
ਜਕਸ ੇਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜੱਖਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖ਼ਤਨਰਆ ਬਾਰੇ ਨਕਸਨੂੰ ਦੱਸਾ?ਂ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ 'ਤੇ ਜਸਰਫ ਇੱਕ ਜਕਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਾਰੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ:

ਾਂ ੋ ੇ

ਪਤਾ:  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ਟੇਲੀਫਨ:  _ੋ ________________________________________________________

ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਿੀਆ ਜਸ਼ਕਾਇਤਾ (ਗੁਸਲਖ਼ਾਜਨਆ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਓ, ਪੀਣ 
ਵਾਲ ਪਾਣੀ ਆਜਦ ਬਾਰੇ) ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਜਗਕ ਸਬੰਧਾ ਦੇ ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਜਵਭਾਗ (Califor-
nia Department of Industrial Relations) Cal/OSHA ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰਬਰ 
ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ਦਰਿ ਕਰਾਓ: 1-844-522-6734.

ੇ ਾਂ ਾਂ ਾਂ
ੇ ਾਂ ਾਂ ੈ ੋ

ੇ

ੇ ੰ ਂ
ÕÆàéÅôÕ ìÅð¶ ÇôÕÅÇÂå?
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ 
ਸਕਦਾ ਹਾ?
ਇਸ ਲੀਫਲਟ (ਪਰਚ)ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਟ੍ੇਜਨਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰਹੋ। ਿਾਣੋ ਜਕ 
ਜਕੱਥ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਪਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹਣ ਲਈ ਕਜਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾ ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਿਾਓ। ਜਿਸ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 
ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਜਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਰਤਣ, ਤੰਮਾਕੂਨਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਿਾ 
ਬਾਥਰੂਮ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜਦਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ 
ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਿਾ ਿੁੱਤੀਆ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇਉਤਾਰ ਜਦਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ 
ਸਕੇ, ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਵਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੱਪੜ ੇਬਦਲ ਲਵੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਜਹਨਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇਧੋਵੋ। 

ਂ
ਂ

ੈ ੰ
ਾਂ ੍ ੇ

ਾਂ
ੋ ਾਂ

ਾਂ ਾਂ ਾਂ
ਾਂ ਾਂ

ਾਂ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿੇਤ ਨਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ, ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ 
ਧੋਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਂ

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਬੁਣ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, 
ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੌਲੀਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਅੱਖਾਾਂ ਜਵੱਚ 
ਜਛੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਜਕੱਥ ੇ
ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁੱਲ੍ ਿਾਾਂ ਪੈ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 
ਦੱਸੋ।

ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਨਨਗ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?ੇ ੰ
ਜਿੱਥ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਾ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ ਜਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੜ ਟ੍ੇਜਨਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਟ੍ੇਜਨਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਟ੍ਨਰ ਵੱਲ ਜਦੱਤੀ 
ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਬਨਾ ਜਵਘਨ ਵਾਲ ਜਕਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਸਜਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ੇਜਨਗ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ੇਜਨਗ ਹਰ ਵੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਜਨਗ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਾਂ ਾਂ ਾਂ
ੰ ੰ

ੰ ੇ ੋਂ
ਾਂ ੇ ੱ ੰ

ੰ ੇ ੰ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਜਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ੱ

1. ਨਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਿ
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬੀਮਾਰ 

ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਾਂ ਾਂ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ 
ਬੱਜਚਆ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆ ਦੀ)।

ਾਂ ੇ
ਾਂ ਾਂ

• ਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਿਾਣ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਿਾਣ ਤਾ ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ੇ ਾਂ
ਾਂ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

• ਿ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਾਦੇ ਹੋ ਤਾ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰੋਗ ੇਿਾ ਜਦੱਸੋਗ ੇਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

ੇ ਾਂ ਾਂ
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2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆ ਥਾਵਾ, ਜਿੱਥ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਾਂ ਾਂ ਾਂ

• ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕ, ਅੱਖਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਸਮੇਤ।ੇ ਾਂ

• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਕਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਅਤੇ ਜਕੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।

• ਕੰਮ ਤੇ ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜ ੇਪਜਹਨ ਿਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ।ੇ ਾਂ

• ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਕਉਂ ਅਤੇ ਜਕਵੇਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

• ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਪਜ੍ਤਬਧੰਤ ਪਵ੍ਸ਼ੇ ਅਤੰਰਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ।ੈ

• ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਜਕ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਦ ੇਪਾਬਦੰੀ ਵਾਲੀਆ ਾਂ ਥਾਵਾ ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

• ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬਦੰੀ ਵਾਲਾ ਵਕਫਾ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਤਹੁਾਡ ੇਦਾਖ਼ਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੀ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

• ਸ਼ਕੱੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਲੰਘਣਾ ਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਜਕਵ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ 

• ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੋਂ ਤਹੁਾਡ ੇਹਕੱ।

ਤਹੁਾਡੀ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਵਚੱ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ 
ਜਦੱਤਾ ਿਾਏਗਾ ਜਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ 'ਤ ੇਟ੍ਜੇਨੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋ ਅਤ ੇਿ ਕੁਝ ਤਸੁੀਂ ਸੁਜਣਆ ਹ,ੈ ਉਸ 
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ। 

ੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਦੀ (A-8 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫਲਟ ਜਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ)।

ਾਂ ਾਂ
ੋਂ ੇ ੰ ਾਂ

ੈ ਾਂ ੇ

ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਨਸਆ 
ਜਾਏਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ 
ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਾਾਂ ਜਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਕ ਜਚੰਨ੍ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਜਿਨ੍ਾਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਕਸੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਣਨ

ੇ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਣਨ

ੇ ਪਵੇਸ਼ ਪਤੀਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀਆ ਤਾਰੀਖਾ 
ਅਤੇ ਸਮਾ

੍ ੍ ਾਂ ਾਂ
ਾਂ

ਖੇਤ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆ ਪਾਬੰਦੀ 
ਦੀਆ ਥਾਵਾ ਜਵੱਚ ਪਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਾਂ
ਾਂ ਾਂ ੍

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ੀਨਹਾਊਸ, ਹੂਪ ਹਾਊਸ, ਿਾਾਂ 
ਮਸ਼ਰੂਮ ਹਾਊਸ ਜਿਹੀਆਾਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਾਂ 
ਜਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕਪਨੜਆ ਂਨੂੰ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕਪਨੜਆ ਂਤੋਂ 

ਿੱਿ ਕਰਕੇ ਧੋਿੋ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ

ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹਣਾ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 
ਿਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਨਾ ਿਾਵੇ

ਖ਼ਤਰਾ

ਦੂਰ ਰਹੋ 
ਪਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ

ਉਤਪਾਦਕ:

ਖੇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ:

REI ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ:

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖੋ, ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਕ ਤੁਸੀਂ  
ਦੂਰ ਰਹੋ! 

੍
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“ਦਾਿਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲਾ ਿਕਫ਼ਾ” (REI) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ 
ਹੈ?
REI ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਦੀ 
ਇਿਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦ ੇਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਦ ੇ'ਤੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਾਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਸਮਾਾਂ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਿਾਾਂ ਬੰਦ ਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ REI ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ 
ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਿਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਿਾਾਂ ਜਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਕ ਖੇਤ ਿਾਾਂ ਬੰਦ ਿਗ੍ਹਾ 
ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰਜੱਖਅਤ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਿੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾ, ਜੋ REI ਦੇ 
ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੇਠਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਦ ੇਅਦੰਰ ਨਹੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਦੋਂ ਤਕੱ REI ਦਾ ਪਭ੍ਾਵ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ 
ਿਾਏ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡਾ ਮਾਲਕ ਿਾ ਾਂ ਜਕਸਾਨ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਖੇਤ ਜਵਚੱ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਕਦੀ 
ਵੀ ਉਸ ਖੇਤ ਜਵਚੱ ਚੱਲੋ ਿਾ ਾਂ ਬਠੋੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦਾ ਜਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡਾ ਮਾਲਕ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦਾ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾ ਾਂ ਤਅੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਾਂ ਿ ਤਸੁੀਂ ਜਛੜਕਾਅ ਵਾਲੇ 
ਖੇਤਾ ਾਂ ਅਦੰਰ ਨਾ ਿਾਓ। ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਕ ਜਚਨ੍ੰ ਲਗੱ ੇਹਣੋ ਤਾ ਾਂ ਖੇਤ ਿਾ ਾਂ ਬਦੰ ਿਗ੍ਹਾ ਅਦੰਰ 
ਨਾ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਿਾਦਾ।ਾਂ  

ੋ
ੇ

ਥੜੋ ਜਿਹ ੇਕੁਝ ਅਜਿਹ ੇਸਮੇਂ ਹਨ, ਿਦ ੋਂ ਤਸੁੀਂ REI ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਿਾ ਾਂ ਬਦੰ ਿਗ੍ਹਾ ਅਦੰਰ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ, ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋ ਤੋਂ ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਚਾਰ ਘਟੰ ੇਬਾਅਦ ਜਵਚੱ ਖੇਤ 
ਜਵਚੱ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ REI ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਅਦੰਰ ਿਾਣ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟੱ ੋਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹਣੋੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਹਰੋ ਵੀ ਜਨਯਮ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ, ਿ ਇਥੱ ੇਲਾਗ ੂਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ 
ਜਨਯਮਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹਣੋੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤ ਅਦੰਰ ਤਹੁਾਡ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਸਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਜਦਨ ਜਵਚੱ ਉਸ ਖੇਤ ਜਵਚੱ 
ਜਕੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਕੁਝ ਜਕਸਮ ਦ ੇਕੰਮਾਾਂ ਲਈ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਜਵਚੱ ਜਸਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਾਂ 
ਰਜਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

੍ਹੇ

ੋ

ਜੇ ਮੈਨੂੰ REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੇਤ ਨਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿੇ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੀ 
ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ੇ

ਂ
ਂ

ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ

1. ਤਸੁੀਂ ਜਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗ।ੇ

2. ਜਛੜਕਾਅ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇREI ਕਦੋਂ ਸ਼ਰੁ ੂਹਵੋਗੇਾ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ 
ਹਵੋਗੇਾ।

3. ਿ ਤਹੁਾਡ ੇਕੰਮਾਾਂ 'ਤ ੇਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪਾਬਦੰੀਆ ਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੀਆ ਾਂ ਗਈਆਾਂ 
ਸਤ੍ਾਵਾ ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦ ੇਹ ੋਿਾ ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇਜਕੰਨਾ ਸਮਾ ਾਂ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਥਾ 'ਾਂ ਤ ੇਰਜਹ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ੇ

4. ਲੇਬਲ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਕੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹ।ੈ

5. ਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਅਦੰਰ ਚਲੇ ਿਾਣ ਿਾ ਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਉੱਤ ੇਪ ੈਿਾਣ ਤਾ ਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਜਕਹ ੋਜਿਹਾ 
ਮਜਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਾ ਾਂ ਤਸੁੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਦਖਾਈ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ੇ

6. ਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਿਾਓ ਤਾ ਾਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵਚੱ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਜਕਹੜ ੇਕਦਮ 
ਚੁਕੱਣ ੇਹਨ ਅਤ ੇਫੌਰਨ ਮਦਦ ਜਕਵ ੇਂ ਲੈਣੀ ਹ।ੈ

ੇ

7. ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ) ਅਤ ੇA-8 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫਲੈਟ ਜਕੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹ।ੈ
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8. ਸੁਰੱਜਖਆ ਕੱਪੜ ੇਿਾ ਾਂ ਉਪਕਰਨ ਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਜਹਨਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਇਹ ਜਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹੁਾਡ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪੜ ੇਅਤ ੇਸੁਰੱਜਖਆ ਕੱਪੜ ੇਿਾ ਾਂ ਉਪਕਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ 
ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

ੋ

9. ਬਹਤੁੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵਚੱ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕੱਪੜ ੇਿਾ ਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ 
ਬੀਮਾਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਜਕਵ ੇਂ ਬਚੋ। 

10. ਸੁਰੱਜਖਆ ਕੱਪੜ ੇਅਤ ੇਉਪਕਰਨ ਜਕਵ ੇਂ ਪਜਹਨੋ, ਉਤਾਰ, ੋ ਸਾਾਂਭ,ੋ ਅਤ ੇਸਾਫ ਕਰੋ।

11. ਖੇਤ ਤੋਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪਜੜਆ ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਹੁਾਡੀ ਲੋੜ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸਾਫ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕੱਪੜੇ ਅਤ ੇਉਪਕਰਨ ਦਣੇ ੇਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਿ ੇਲੇਬਲ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਤਹੁਾਡੀਆਾਂ ਅਖੱਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਆਈਵਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਜਨਿੱੀ ਕੱਪਜੜਆਾਂ ਨੂੰ ਸਾਾਂਭਣ ਲਈ, 
ਅਤ ੇਸੁਰੱਜਖਆ ਕੱਪੜੇ ਿਾਾਂ ਉਪਕਰਨ ਪਾਉਣ ਿਾਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਫ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਾਂ ਿਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਡ ੇਕੱਪਜੜਆਾਂ ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ ੈਿਾਵ ੇਤਾਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਵਰਆਲ 
ਵੀ ਜਦੱਤ ੇਿਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਮੂਹੰ-ਹਥੱ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣੁ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, 
ਅਤ ੇਤਲੌੀਏ ਦਣੇ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਤਾ 65
1986 ਜਵਚੱ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 
(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਾ 
65) ਨਾਮ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸਦ ੇਹਠੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਲੱੋਂ੍ ਉਨ੍ਾਾਂ ਰਸਾਇਣਾ ਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਜਿਨ੍ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਿਨਮ ਜਵਕਾਰ, ਿਾ ਾਂ ਹਰੋ ਪਿ੍ਨਕ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਮਤਾ 65 ਸੂਚੀ ਜਵਚੱ, ਰੰਗ ਦ ੇਰਸਾਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਵਾਈਆ ਾਂ ਅਤ ੇਭਿੋਨ 
ਜਵਚੱ ਜਮਲਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾ ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਖੱ ਵਖੱ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਿ ਤਸੁੀਂ ਮਤਾ 65 ਦੀ 
ਸੂਚੀ 'ਤ ੇਜਦੱਤ ੇਗਏ ਜਕਸ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਾਂ ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਕ ਿ ਤਸੁੀਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਪਭ੍ਾਵ ਜਵਚੱ ਆਉਂਦੇ ਹ ੋਤਾ ਾਂ ਤਹੁਾਡੀ 
ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਜਜ਼ਆਦਾ ਿਖੋਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤ ੇਜਦੱਤ ੇਗਏ ਜਕਸ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਦਾ ਜਛੜਕਾਅ ਕੀਤ ੇਿਾਣ 'ਤ ੇਤਹੁਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਭਾਵ ੇਂ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵ ੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹ,ੈ ਤਹੁਾਡ ੇ
ਮਾਲਕ ਵਲੱੋਂ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 2 'ਤ ੇਜਦੱਤ ੇਪਤੇ 
'ਤ ੇਰੱਖੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਜਰਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਾਂ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਛੱ।

ੇ

ੇ

ੇ
ੋ

ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸਚੂੀ 'ਤ ੇਜ ੋਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜ ੋਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨਿਚੱ ਿਰਤੇ ਜਾਦਂ ੇਹਨ, 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਚੂੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/
prop65.htm 'ਤ ੇਿੇਿ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

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

ੰ ੋ
ਂ ਂ

ਂ
ਂ
ਂ ਂ

ੈ
ੋ

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

ੈ
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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
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