
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਭਾਗ  l  1001 I Street, Sacramento CA 95814 PSIS N No. 2 (HS-1743) 2018 N2 l 1

 

 

ੇਂ ਂ

ੋ

ਂ ਂ ਂ ਂ
ਂ ਂ ਂ

ਗਰੈ-ਿਤੇੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾ ਂਨਿਚੱ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਭਣਾਂ , 
ਨਲਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਨਪਟਾਰਾ 
ਕਰਨਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਨਹਰੀਲੇ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ, 
ਅਤੇ ਦਨੂਜਆ, ਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਨੱਚਆ ਂਬਾਰ ੇਸਚੋ ਕੇ ਸਾਨਭਂ ਆ ਜਾਣਾ, 
ਨਲਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ 
(ਪਰਚੇ) ਹਵੱਚ ਹਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ 
ਹਣੋ ਵਾਲੀਆ ਂਦੁਰਘਟਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਾਭਂ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ, ਂ ਕੰਟਨੇਰਾ, ਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਹੀਂ 
ਹਟਾਇਆ ਜਾਦਾ।ਂ  ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਘਰ ਜਾਣ, ਜਾ ਂਅਗਲੇ ਕੰਮ 'ਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਭਣਾਂ  ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹ ੇਹਵੋ ੋਅਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ, ਂ ਕੰਟਨੇਰਾ, ਂ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹ ੇਹਵੋ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਸਾਰੇ ਹਨਜੱੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਹਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ 
ਜ ੋਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਤ ੇਵਰਤਦੇ ਹ।ੋ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਦੂਜਾ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਹਹਨਣ ਤ ੇਹਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ
ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਦੱਤੀ ਹਵੋ।ੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਲੇੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਡੁਲ੍ੱਣਾ ਅਤ ੇਦੁਰਘਟਨਾਵਾ ਂਅਕਸਰ 
ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਕਿ ਸਾਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾ ਂਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੱਚਆ ਂਦ ੇਸਰੀਰ ਹਵਚੱ ਜ਼ਹਹਰ ਚਲਾ ਜਾਦਾਂ  ਹ,ੈ ਹਜਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਹਟਾਇਆ ਜਾ ਂਸੱੁਹਟਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਖਾਲੀ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ 
ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਵਚੱ ਜਾ ਂਹਕਸੇ ਅਹਜਹ ੇਹਵਅਕਤੀ ਦ ੇਹਨਯਤੰਰਣ ਹਵਚੱ ਰਖੱ,ੋ ਜ ੋਦੂਹਜਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 'ਂ ਤ ੇਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾਂ  ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਹਨਯਤੰਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ 
ਦੂਹਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਲੇਬਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਭਣਂ  ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨ੍ਾ ਂਹਹਦਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਪੜ ੍ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ 
ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾ 'ਂ ਤ ੇਹੀ ਸਾਹਭਂ ਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵਖੱਰਾ ਰੱਖੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਖਾਦ ਇੱਕ 
ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਕੇ ਅਗੱ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਜਾਨਵਰਾ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜਾ ਹਨੱਜੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਭੋ। ਉਹ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾ ਜਾਨਵਰਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 
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ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਸਾਭਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਰੀਕ ਇਹ ਹਨ:ੰ ਂ ਂ ੇ

• ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਵਾੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ।

• ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਭਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ।

• ਅਹਜਹਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਂਟਾ੍ਲੀ, ਹਜਸਦੇ ਸਾਈਡ ਰੈਕਾ 'ਂ ਤ ੇਤਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਵੋ।ੇ (ਰੈਕਾ ਂਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਹਸੱਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 
ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਛੇ ਫੁਟੱ ਉੱਚਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)ੈ।

ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਯੋਗ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਕੰਟਨੇਰਾ 'ਂ ਤ ੇਲੇਬਲ ਲੱਹਗਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ

• ਕੰਟਨੇਰ ਦ ੇਢਕੱਣ ਕੱਸ ਕੇ ਬਦੰ ਕਰੋ।

• ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਹਕ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਹਵੱਚ ਹਰਸਾਅ, ਟਟੱਭੁ ਜੱ, ਜਾ ਂਕਮਜ਼ਰੋ ਥਾਵਾ ਂਤਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ ੇਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆ ਹ ੈਤਾ ਂਆਪਣ ੇ
ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਜਹ ੇਕੰਟਨੇਰਾ ਂਹਵੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜ ੋਭਜੋਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ, ਂ ਜਾ ਂਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾ ਂ
ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾਦੇਂ ਹਨ।

• ਹਕਸੇ ਵੀ ਅਹਜਹ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜ ੋਤਸੁੀਂ ਕੰਮ 'ਤ ੇਵਰਤਦੇ ਹ।ੋ

• ਸਾਭਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੱ,ੋ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹਵੋ।ੋ

• ਸਾਭਂ ਖੇਤਰਾ ਂਹਵਚੱ ਹਚਨ੍ੰ ਲਗਾਓ, ਹਜਥੇੱ “ਖ਼ਤਰਾ” ਜਾ ਂ“ਚੇਤਾਵਨੀ” ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਭਂ ੇਗਏ ਹਣੋ।

• ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਹਦੱਤੀਆ ਂਹਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰਾ 'ਂ ਤ ੇਹਲਹਖਆ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਹਕ ਕੰਟਨੇਰ ਨੂੰ 
ਮੁੜ ਨਾ ਵਰਤ ੋਜਾ ਂਮੁੜ ਨਾ ਭਰੋ। 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰੋਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾ ਤਦ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ 
ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਹੋਰਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਂ ਂ
ਂ ਂ ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?ਂ ਂ

ਇਹਨਾ ਂਨਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਵਨੈ, ਜਾ ਂਟਰੱਕ ਕੈਬ ਹਵਚੱ ਨਾ ਹਲਜਾਓ। ਜ ੇਉਹ ਤਹੁਾਡ ੇਤ ੇਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇ
ਯਾਤਰੀਆ ਂਤ ੇਡੁਲ੍ੱ ਜਾਣ, ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੱਟ ਜਾ ਂਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਟ ਦ ੇਕਵਰਾ 'ਂ ਤ ੇਡੁਲ੍ੱਣ 
ਨਾਲ ਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹ।ੈ ਜ ੇਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਈ ਹਦਨਾ ਂ
ਜਾ ਂਹਫਹਤਆ ਂਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਭਜੋਨ ਵਾਲੇ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਪਹੜਆ, ਂ ਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਲੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵਚੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਹਲਜਾਓ।

• ਕੰਟਨੇਰ ਦ ੇਢਕੱਣ ਕੱਸ ਕੇ ਬਦੰ ਕਰੋ।

• ਵਾਹਨ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਚਾਲੂ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਡੁਲ੍ੱਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦ ੇਕੰਟਨੇਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਹਸੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਵਚੱ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਕਰੋ।

• ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਜੂ ੇਕੰਟਨੇਰ ਹਵਚੱ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਇਸ ਕੰਟਨੇਰ 'ਤ ੇਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹ।ੈ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸਦਾ ਸਕੇੰਤ ਸ਼ਬਦ (ਖ਼ਤਰਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ), ਅਤ ੇਕੰਟਨੇਰ ਅਤੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਨਜ਼ਮੰਿੇਾਰ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹਲਹਖਆ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

• ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਹਬਨਾ ਂਸਾਈਡਾ ਂਵਾਲੇ ਖੁਲੱ ਟਰੱਕ ਹਵਚੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ ਰਹ ੇਹਵੋ ੋਤਾ ਂਆਪਣ ੇਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹਣੋ ਹਦਓ।

੍ੇ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਹੱਚ ਨਾ ਸਾਂਭੋ।

ਦਹੀ

ਊਰਜਾ 
ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ 
ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੋਣਾੰ ਂ
ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਕਟੇਨਰ ਧੋਣ ਵੇਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਹਦਾਇਤਾ ਹਲਖੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਪਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਹਵਧੀਆ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ:

ੰ ਂ ੰ ੇ
ਂ ਂ ਂ

ਂ ਂ

ਨਿਧੀ #1 (ਨਤੰਨ ਿਾਰ ਧੋਣਾ)

1. ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ PPE ਪਹਹਨੋ।

2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1/4 ਭਰੋ।

3. ਇਸਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬਦੰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਹਹਲਾਓ।

4. ਇਸ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮਸ਼ਰਣ ਟੈਂਕ ਹਵਚੱ ਪਾਓ, ਤਾ ਂਜ ੋਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਆਮ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਹਕੰਟਾ ਂਤਕੱ ਕੰਟਨੇਰ ਨੂੰ ਸੱੁਕਣ ਹਦਓ।

5. ਪੜਾਅ 2, 3, ਅਤ ੇ4 ਨੂੰ ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਦ ੋਹਰੋ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਨਿਧੀ #2 (ਧਣੋ ਿਾਲੀ ਯਨੂਨਟ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਲਈ)

1. ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ PPE ਪਹਹਨੋ।

2. ਕੰਟਨੇਰ ਦ ੇਮੂਹੰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ 'ਤ ੇਰਖੱ ੋਤਾ ਂਜ ੋਦਵ੍ ਟੈਂਕ ਹਵਚੱ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਵੋ।ੇ

3. ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ੋ ਅਤ ੇਸਾਫ ਹਣੋ ਤਕੱ ਧੋਵ।ੋ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ੍ਣ 'ਤੇ ਫਲਾਿ ਦੀ ਸਫਾਈੈ
ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤ ੇਡੁਲ੍ੱ ਜਾਵ,ੇ ਤਾ ਂਤਰੰੁਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (California 
Emergency Management Agency) ਨੂੰ 1-800-852-7550 ਤ ੇਫਨੋ ਕਰੋ। ਜ ੇਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ 
ਡੁਲ੍ੱਣ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਤ ਹ ੋਹਗਆ ਹ ੈਜਾ ਂਹਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਫਸਟ ਏਡ ਹਦਓ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ N-4 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫਲੈਟ ਲਈ ਕਹ।ੋ 

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੁਲ੍ੱਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕੰ ੂਰਖੱ ੋਜਾ ਂਸਾਵਧਾਨੀ ਟਪੇ ਲਗਾਓ। ਜ ੇਅਦੰਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੁਹੱਲ੍ਆ ਹ,ੈ 
ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਹਵਚੱੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨਕੱਲ ਜਾਓ ਅਤ ੇਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਓ। ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਸਹਤ੍ਤ ਹਹਦਾਇਤਾ ਂਹਲਖੀਆ ਂ
ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਹਕ ਡੁਲ੍ੇੱ ਹਏੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਕਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਬਲਾ 'ਂ ਤ ੇਇੱਕ ਟਲੋ-ਫ੍ੀ ਨੰਬਰ ਹੁਦੰਾ 
ਹ,ੈ ਹਜਥੇੱ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਹਕ ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ੍ੱ ਜਾਏ ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 
ਹਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਲਾਹ ਹ।ੈ ਜ ੇਲੇਬਲ 'ਤ ੇਕੋਈ ਹਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਲੇਬਲ 'ਤ ੇਹਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ PPE ਪਾਓ, ਫੇਰ ਇਨ੍ਾ ਂ
ਕਦਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਂ :ੋ

• ਡੁਲ੍ੱਣ 'ਤ ੇਹਨਯਤੰਰਣ: ਕੰਟਨੇਰ ਨੂੰ ਹਸੱਧਾ ਰਖੱ,ੋ ਰਲਾਉਣ ਜਾ ਂਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦੰ ਕਰੋ, ਜਾ ਂ
ਹਰਸਾਅ ਵਾਲੇ ਕੰਟਨੇਰ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਜੂ ੇਕੰਟਨੇਰ ਹਵਚੱ ਪਾ ਹਦਓ।

• ਡੁਲ੍ੱਣ ਨੂੰ ਸੀਹਮਤ ਰੱਖਣਾ: ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਵਰਤ,ੋ ਡੁਲ੍ੱ ਹਕੱਟ ਹਵਚੱੋਂ “ਸਨੇਕਸ” ਜਾ ਂ
ਹਸਰ੍ਾਹਣਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਡੁਲ੍ੱਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਮੱਟੀ, ਘਾਹ ਜਾ ਂਹਰੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਨ੍ੰ ਬਣਾਓ।

•ਡੁਲ੍ੱਣ ਦੀ  ਸਫਾਈ:

o   ਡੁਲ੍ੇੱ ਦਵ੍ ਨੂੰ ਹਬਲੱੀ ਦ ੇਪਖਾਨੇ, ਰੇਤ, ਜਾ ਂਚੀਨੀ ਹਮੱਟੀ ਹਜਹੀਆ ਂਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸੁਕਾਓ। 

o   ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਹੀ 
ਹਲਕੀ ਨਮੀ ਹਦਓ ਜਾ ਂਇਸਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾ ਂਪਲਾਸਹਟਕ ਦ ੇਕਵਰ ਨਾਲ ਢਕ ਹਦਓ। 

o   ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਮੱਟੀ 'ਤ ੇਡੁਹੱਲ੍ਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਹਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਹਮੱਟੀ ਦ ੇਉੱਤ ੇਬਲੇਚੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਇਚੰ ਉੱਪਰ ਤਕੱ 
ਹਮੱਟੀ ਪਾਓ।

o   ਸਹੀ ਹਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰਸਾਅ-ਪਰੂਫ ਕੰਟਨੇਰ ਹਵਚੱ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਜਾ ਂਹਮੱਟੀ ਪਾਓ।

o   ਕਟੇਨਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ।ੰ ਂ ੇ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਡਲਣਾ:
ਡੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ  

ਡੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ 

ਡੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਫਾਈ

ੁ ੍
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ਹਜਵੇਂ ਹੀ ਅਹਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਅਤੇ ਹਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਹਚਤ 
ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਹਗਆ ਹੈ, ਜਾ ਹਕਸ ੇਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਘਟਨਾ 
ਬਾਰੇ Cal/OSHA ਨੂੰ ਸੂਹਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾੰ ਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇਨਰ ਕਦ ੇਵੀ “ਖਾਲੀ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਹਵੱਚ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ੀ ਹਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਰਹਹ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਟੇਨਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਹਵਹਾਰ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਹਨਾ ਹਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਹਕ ਕਟੇਨਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਹਗਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਸਾਹਭਆ 
ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸਾਭਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਚੰਨ ਲਗਾਏ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ 
ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਨਦੀਆ, ਛੱਪੜਾ, ਖੇਤਾ, ਜਾ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾ ਹਵੱਚ ਨਾ ਹੰਗਾਲ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਕਟੇਨਰ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ ਰੱਖ,ੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਸੀ। ਬੱਹਚਆ ਜਾ ਦੂਜੇ ਹਵਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ 
ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਟੇਨਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਹਦਓ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। 
ਖਾਲੀ ਕਟੇਨਰਾ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ, ਲੇਬਲ ਤੇ ਹਲਖ ੇਅਤੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨਯਮਾ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ੰ ਂ ਂ
ਂ ਂ ੰ ਂ

ਂ
ੰ ੇ ਂ

੍
ੰ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ ੋ
ੰ ਂ ਂ ਂ

ੰ ਂ ਂ
ੰ ਂ ਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਕ ਕਟੇਨਰਾ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਟੇਨਰਾ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਹਕਵੇਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਸਾਇਕਹਲਗ ਵਾਲ ਪਲਾਸਹਟਕ ਕਟੇਨਰਾ ਸਮੇਤ। 

ੰ ਂ
ੰ ਂ

ੰ ੇ ੰ ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਨਨਪਟਾਰਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹਵੱਚ ਅਹਜਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਦ ੇਹੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਹਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾ ਹੁਣ ਵਰਤਣ 
ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਫਾਲਤ ੂਜਾ ਹਬਨਾ ਵਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹਨਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਬਨਾ ਵਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ 
ਕਦ ੇਵੀ ਕੂੜੇ ਹਵੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਜਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਹਸੰਕ, ਪਖਾਨ, ਸੀਵਰ, ਗਲੀ ਦੇ ਡੇ੍ਨ ਹਵੱਚ, 
ਜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਵਹਾਓ।

ਂ

ਂ ਂ ਂ ਂ ਂ
ਂ ਂ ੇ

ਂ

ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਫਾਲਤ ੂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਖੀਆ ਹਹਦਾਇਤਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਥੋੜ੍ ਹਜਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਂ
ਂ ਂ ੁ ੇ ਂ

ਕੁਝ ਸਹਥਤੀਆ ਹਵੱਚ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਜ਼ਾਰ ਹਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸਕਦ ਹਨ।ਂ ਂ ੇ

ਨਹੀਂ ਤਾ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ 
ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹਨਪਟਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਂ

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਨਯਮ ਹਨ?
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਾਧੂ ਹਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰ ੇਹਨਯਮਾ ਬਾਰੇ ਟ੍ੇਹਨਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਦਨਾ ਹਵੱਚ ਵਰਤੋਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਲੀਫਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ 
(California Highway Patrol), ਮੋਟਰ ਕਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਯੂਹਨਟ (Motor Carri-
er Safety Unit) ਨੂੰ ਫਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟੇਲੀਫਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਟੇਲੀਫਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਹਨਆ ਹਵੱਚ ਦੇਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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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
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ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ: 
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm
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