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ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾਂ ਨਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਨੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧੂੜ, ਨਿੱਟ,ੇ ਜਾਂ ਿਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਨੱ ਖਆ ਕਰਨ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਨੱਿੀ ਸੁਰਜੱ ਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ
ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਯਮਾ,ਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ
ਜਲਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਧੂਿ, ਵਾਸ਼ਪ, ਿਾਂ ਧੁਦ
ੰ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ” ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਜਕਹਿੇ
ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮੁਫਤ ਜਦੱਤਾ ਿਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਨੂੰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਿੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਸ਼
ੈ ਰ, ਜਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਿਾਂ ਫੇਫਜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਜੱ ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਾ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਿਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ
ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਜਵਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਾਏ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਕੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਪੋਰਟ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ) ਦੇਣੀ
ਪਏਗੀ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰਜੱ ਿਅਤ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ
ਜਲਿਤੀ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ
ੰ ੀ। ਿੇ
ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ਅਜਿਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਲਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

l

1001 I Street, Sacramento CA 95814

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ,
ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ
ੈ ਫ਼ੋ
ਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ
ਨਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਿਾਂ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨ
ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
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ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
1. ਨਿਟ ਟੈਸਨਟੰਗ
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ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
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2. ਟ੍ਰੇਨਨਗ
ੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਜਮਲੀ ਹੈ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਜਕਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
• ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਿਾਂਚ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ,
• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਜਕ ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ
ਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ
• ਿੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
• ਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਜਫਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਜਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ
ਸਾਲ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨ।
ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿ,ੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ
੍ਰ
ਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਾਲੀਂ ਜਫਟ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਿੇ ਪਕਾਰਾ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਿਭਾਲ ਅਿੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਅਸਲ ਜਵੱਚ “ਹਵਾ ਸਾਫ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ੁ
ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ
ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਜਿਆਂ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਫਲਟਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਨ, ਿੋ ਵੱਿ-ਵੱਿ
ੈ
਼ੋ
ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਬਲ, ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ਦੇ ਜਨਯਮ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਜਕਹਿੇ ਪਕਾਰ
੍ਰ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ
ਰੱਿਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਸ਼ਪ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਿਾਦੇ
ਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ
ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਫਲਟਰਾਂ (ਕਾਰਟਜਰਿ) ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ-ਜਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ
ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਧੂਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਫਲਟਜਰੰਗ ਫੇਸ
ਪੀਸ (ਜਿਵੇਂ ਜਚੱਤਰ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵੈ-ਸਜਮਜਲਤ ਸਵਾਸ
ਉਪਕਰਨ (SCBA) ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਇਹ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ?
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ਂ
ਂ

ੇ

ਮੈਂ ਨਿਲਟਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਜਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਜਫਲਟਰ ਕਦੋ
ਬਦਲਣਾ ਹੈ (ਿੇ ਨੰ ਬਰ 1 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੰ ਬਰ 2 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਫਰ ਅੱਗੇ ਿਾਓ):
1.

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ, ਸੁਆਦ, ਿਾਂ ਿਲਣ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋਵੇ;

2.

ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਦੱਤੀਆਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਜਵੱਚ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ;

3.

ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਜਹੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਿਾਂ

4.

ਿੇ ਕੋਈ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲ।ੋ
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ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਸਦੀ ਿਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਾਚਾ
ਂ ਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਿੀ ਿਾਦੀ
ਂ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਟੁੱਟ ਿਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਿਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਿਾਦੇ
ਂ ਹਨ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਜਿਹਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ PPE, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਂ ਹਨ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਧੂਿ, ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਵੱਚ ਵੱਡੀਆਂ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾਦੇ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋਿ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਿਾਂ ਕਈ ਿਾਸ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਜਫਲਟਰਾਂ ਿਾਂ
ੁ
ੁ
ਕਾਰਟਜਰਿਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਮੁਿੌਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਂ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਹੱਸਾ ਮੁਿੇ ਨਾ। ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦੇ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਭੋ
ੰ ਨਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਜਵੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ (ਏਅਰ ਟਾਈਟ) ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਟੇ
ਸਹੀ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਕਹੜੇ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਜ
ਂ
•

ਰੋ ਰਾਮ।
ਜਲਿਤੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਗ

•

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ
ਂ
ਨਤੀਿਾ।

•

ਟ੍ੇਜਨਗ,
ੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅਤੇ ਜਫਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ।

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਟ�ੇਿਨਗ
ੰ ਿਵੱਚ ਲੜ�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
ਨੰ ਬਰ ਿ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 (ਵਸਟ
ੈ
ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲਇਸ)
ੋ
559/297-3511
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690

ਤੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

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