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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਨਖਆ ਜ ਹ ਣ ਕ ਹ ਰ ੀ

ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ਼ ਰ ਨ ੀ ਆ  ਦੇ  ਵ ਹ ਤ ਹ ਵ ਰ ਣ  ਦ ੀ  ਸੁ ਰੱ ਜ ਖ ਆ  ਬ ਹ ਰੇ  ਏ ਜੰ ਸ ੀ N No. 8 

ਗਰੈ-ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾ ਂਨਿਚੱ 
 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 

   
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਨ੍ੇਨੰਗ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਰੁਨੱਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੜੀ (PSIS) ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦ ੇਖ਼ਤਨਰਆ ਂ
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਦੰ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਹਉਣ ਜਹ ਾਂ ਲੱਦਣ ਲਈ 
ਤਹੁਹਡੀ ਉਮਰ ਘਟੱ ੋਘੱਟ 18 ਸਹਲ ਹਣੋੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਹਵਹ-ਸਪਲਹਈ ਵਹਲੇ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਹਸ-ਯਤੰਰ), ਬਦੰ ਪ੍ਰਣਹਲੀ, ਪਰੂ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਰਸਹਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ 
ਕੱਪਜਿਆ ਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਤੁਹਹਡਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਜਲਹਾਂ ਐਮਰਜੈਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਲਈ 
ਯੋਜਨਹਵਹਾਂ ਬਣਹਉਣੀਆ ਚਹਹੀਦੀਆ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਕਜ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹਲ ਤੁਸੀ 
ਬੀਮਹਰ ਜਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਨ੍ਹਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਉਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਕਜ 
ਤੁਹਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਡਹਕਟਰ ਕੋਲ ਲਜਜਹਇਆ ਜਹਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਓ।

ਐਮਰਜੈਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਨਹਮ:

ਪਤਹ:  

ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ:  _

ਜੇ ਹੋਰ ਥਹਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡਹ ਮਹਲਕ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਨਹਲ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲਜਖ ਸਕਦਹ 
ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਜੱਤੀ ਥਹਾਂ ਵਜੱਚ “ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ”। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਬੀਮਹਰ ਜਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਲਈ 
ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਹ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ।

ਮਾਲਕ: ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰਹ ਾਂ ਲਈ ਇਹ 
ਖ਼ਤਜਰਆ ਾਂ ਬਹਰੇ ਸੂਚਨਹ ਦਹ ਲੀਫ਼ਲੈਟ 
(ਪਰਚਹ) ਹ।ੈ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਜਵਚੱ ਖਹਲੀ 
ਛਡੱੀ ਥਹ ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤ ੇਮੁਲਹਜ਼ਮਹ ਾਂ ਦ ੇਕੰਮ 
ਦੀ ਜਗਹ੍ 'ਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸਥਹਨ 'ਤ ੇਇਸ 
ਇਸ਼ਜਤਹਹਰ ਨੂੰ ਲਹ ਜਦਓ (ਜਜਵੇਂ ਮੁਲਹਜ਼ਮਹ ਾਂ
ਦਹ ਬਕ ਕਮਰਹ)। ਜ ੇਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹ,ੈ ਤਹਾਂ ਤਹੁਹਨੂੰ ਉਸ ਭਹਸ਼ਹ ਜਵਚੱ ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਨੂੰ 
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਪਿ੍ ਕੇ ਸੁਣਹਉਣਹ ਚਹਹੀਦਹ 
ਹ,ੈ ਜ ੋਉਹ ਸਮਝਦਹ ਹ।ੈ
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ਮੈਂ ਇਹ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦਸੱ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਨਕ ਨਕਹੜੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?

ਬਹਤੁ ੇਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦ ੇਲੇਬਲ 'ਤ ੇਸਹਹਮਣ ੇਪਹਸ ੇਇੱਕ 
ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ (“ਖ਼ਤਰਹ,” “ਚੇਤਹਵਨੀ,” “ਸਹਵਧਹਨ”) 

ਵਡੱ ੇਅਖੱਰਹਾਂ ਜਵੱਚ ਜਲਜਖਆ ਹੁਦੰਹ ਹ।ੈ ਇਹ  
ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦ ੇਜਸਹਤ  

'ਤ ੇਗਭੰੀਰ ਅਸਰ ਬਹਰੇ  
ਜਹਣਕਹਰੀ ਜਦੰਦਹ ਹੈ।
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ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਹਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚਹਹੀਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 
ਜਵੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਦੀ ਲਿ ਹੈ, ਤਹ ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਕਹਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, 
ਸਥਹਨਕ ਕਹਨੂੰਨੀ ਸਹਹਇਤਹ ਅਤੇ ਕਹਮੇ ਦੇ ਅਜਧਕਹਰਹ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ, ਜਹ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦੇ 
ਕਹਨੂੰਨਹ ਅਤੇ ਜਨਯਮਹ ਬਹਰੇ ਜਵਭਹਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਹਲ ਕਰੋ ਜਹ ਉਨਹ ਕਲ ਜਹਓ

1. ਨਰਕਾਰਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਰਕਹਰਡਹ, ਇਸਤੇਮਹਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਿੀ ਲੀਫ਼ਲਟ, ਅਤੇ ਜਪਛਲ ਦੋ 
ਸਹਲਹ ਜਵੱਚ, ਜਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਇਸਤੇਮਹਲ ਕੀਤ ੇਸਹਰ ੇਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਡੇਟਹ ਸ਼ੀਟਹ 
(SDSs) ਦੇਖਣ ਦਹ ਹੱਕ ਹੈ। SDS ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਜਰਆ ਬਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜਦੰਦਹ 
ਹੈ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ੇਜਨਗ ਜਰਕਹਰਡ ਅਤੇ ਜਨਰੀਖਣ ਜਹ ਸੰਭਹਵੀ ਪ੍ਰਭਹਵ ਨਹਲ ਸਬੰਜਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ 
ਦਸਤਹਵੇਜ਼ਹ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਦਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਹਨਹਸ਼ਕਹ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹ ਅਤੇ 
ਤੁਹਹਡੀ ਸਹਲਹਨਹ ਟ੍ੇਜਨਗ ਜਵੱਚ ਇਸ ਸਥਹਨ ਬਹਰੇ ਦੱਜਸਆ ਜਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।

ਇਹ ਜਰਕਹਰਡ ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਥਹ 'ਤੇ ਰੱਖ ੇਜਹਦੇ ਹਨ:

ਪਤਹ:  
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___________________________________________________________

_______________________________________________________________

ਜੇ ਇਸ ਸਥਹਨ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਥਹਨ ਬਹਰੇ ਦੱਸਣਹ 
ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।

2. ਮੁਲਾ਼ਿਮ ਦੇ ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਦਾ ਹੱਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਹਰਨ ਬੀਮਹਰ ਜਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਹਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦਹਇਰ ਕਰਨ ਦਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ ੇਜਵੱਚ ਤੁਹਹਨੂੰ ਤੁਹਹਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਬਲਹ ਦੀ 
ਅਦਹਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਹਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀਂ ਜਬਨਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਹਲ ਜਦਨਹ ਦੀ ਤਨਖ਼ਹਹ ਵੀ ਜਦੱਤੀ 
ਜਹਏਗੀ।
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3. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਹਡਹ ਡਹਕਟਰ, ਜਹ ਤੁਹਹਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀ ਤੁਹਹਡੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਹਵ ਜਹ ਜਕਸ ੇਹੋਰ ਉਸ 
ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਰਕਹਰਡ ਬਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲੈ ਸਕਦਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦ ੇਹਨ।

ਾਂ ਾਂ

4. ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਨਥਤੀਆ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਂ
ਮੁਲਹਜ਼ਮਹਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਹਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਹਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ 
ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਸਜ਼ਹ ਜਮਲਣ ਜਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਹਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਜਬਨਹਾਂ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਾਂ
ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸਤੇਮਹਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਹ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਦਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਜਹਏਗਹ ਜਕ ਜਸ਼ਕਹਇਤ ਜਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਜਖਆ 
ਸਮੱਜਸਆਵਹਾਂ ਬਹਰੇ ਤੁਹਹਡੇ ਜਬਆਨਹਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਜਹਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ।

5. ਬਦਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦਾ ਹੱਕੇ
ਤੁਹਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਕਸ ੇਵੀ ਹੱਕਹ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਰਨ ਨਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਹਣ ਤੋਂ, ਪੱਖਪਹਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ 
ਜਕਸ ੇਵੀ ਬਦਲ ਦੀ ਕਹਰਵਹਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਜਖਆ ਜਹਦਹ ਹੈ।

ਾਂ ੌ
ੇ ਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ ਕਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ 
ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ 
ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਦੱਸੋ।  ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 

ਲਨਜਾਇਆ ਜਾਏ।
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ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤ ੇਖ਼ਤਨਰਆ ਂਬਾਰ ੇਨਕਸਨੂੰ ਦਸੱਾ?ਂ
ਤੁਹਹਡੇ ਕੰਮ ਵਹਲੀ ਥਹ ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਕਸਮ ਦਹ ਖ਼ਤਰਹ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਸੁਰੱਜਖਆ 

ਸ਼ਨਰ 
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ੇ ਕਹਲ 

 ੂਕਰਨ 
 ਇਹ 
ਰੀਕੇ 

ÕÆàéÅôÕ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ àð¶Çé§×

ñ¶ìñ å¶ Ã¿Õ¶å ôìç

õåðÅ = 
ÁÇå õåðéÅÕ

Ú¶åÅòéÆ = 
çðÇîÁÅé¶ çðÜ¶ çÅ õåðÅ

ÃÅòèÅéÆ = 
Øà õåðéÅÕ

ਸਮੱਜਸਆ ਬਹਰੇ ਜਸ਼ਕਹਇਤ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਹਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਜਮ
ਦਹ ਨੰਬਰ ਸਥਹਨਕ ਫੋਨ ਡਹਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਰਕਹਰੀ ਪੰਜਨਆ ਜਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਹ DPR ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਜਸ਼ਕਹਇਤ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਹਈਨ 1-87PestLine (1-877-378-5463) 'ਤੇ ਕਹਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ
ਤੁਹਹਨੂੰ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆ ਜਸ਼ਕਹਇਤਹ (ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਉਪਕਰਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਹਓ
ਵਹਲ ਪਹਣੀ ਆਜਦ ਬਹਰੇ) ਹਨ, ਉਹਨਹ ਨੂੰ ਉਦਯੋਜਗਕ ਸਬੰਧਹ ਦੇ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਜਵਭਹਗ (Califor
Department of Industrial Relations) Cal/OSHA ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤ
ਕਰਕ ਦਰਜ ਕਰਹਓ: 1-844-522-6734.

ਾਂ ੋ

ਾਂ ਾਂ

ਾਂ ਾਂ
ੇ ਾਂ ਾਂ ੈ

ੇ

ਮਨੈੂੰ ਨਕਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਟੇਨ੍ਨੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
ਤਹੁਹਡ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸੱਜਖਅਤ ਕਰਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਸ਼ਰੁ
ਤੋਂ ਅਤ ੇਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਚਂਗੰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਹੁਹਨੂੰ
ਯਹਦ ਕਰਹਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਦੇਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹ ੈਜਕ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਾਂ ਨਹਲ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਤ
ਨਹਲ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਹ ਹ।ੈ ਤਹੁਹਡ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ ਚਹਹੀਦਹ ਹ:ੈ

• ਉਹ ਤਹੁਹਨੂੰ ਸਹਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਸੱ ੇਜਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਤਹੁਹਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਹਨ ਪਹੁਚੰਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜਹਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਬਹਰੇ ਹਰੋ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲੈਣ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ N-1 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹ)ੋ। 

• ਤਹੁਹਨੂੰ ਦਸੱ ੇਜਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਕਵੇਂ ਜਲਜਹਣਹ ਹ,ੈ ਜਹ ਾਂ ਖਹਲੀ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰਹ ਾਂ ਦਹ 
ਜਨਪਟਹਰਹ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਹ ਹ ੈ(ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਜਨਯਮ ਹਨ, ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਤਹੁਹਡ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤਹੁਹਨੂੰ ਦੱਸਣਹ 
ਚਹਹੀਦਹ ਹ।ੈ ਹਰੋ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਈ ਮਹਲਕ ਨੂੰ N-2 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹ।ੋ

• ਤਹੁਹਨੂੰ ਵਹਧੂ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਦਵੇ ੇਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇਜੀਨੀਅੰ ਜਰੰਗ ਜਨਯਤੰਰਣ ਇਸਤਮੇਹਲ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਜਜਵੇਂ ਬਦੰ ਪ੍ਰਣਹਲੀ 
(ਆਪਣ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ N-3 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹ)ੋ।

• ਤਹੁਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਧੁੀਕਰਨ 'ਤ ੇਜਹਣਕਹਰੀ ਦਵੇ ੇ(ਆਪਣ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ N-4 ਸੁਰੱਜਖਆ 
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹ)ੋ।

• ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਰਤਣਹ ਹ ੈਤਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਹੁਹਨੂੰ ਵਹਧੂ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਦਵੇ ੇ(ਆਪਣ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ N-5 
ਸੁਰਜਖੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚ) ੇ ਲਈ ਕਹ)ੋ।

• ਤਹੁਹਨੂੰ ਜਸੱਜਖਅਤ ਕਰੇ ਜਕ ਕੰਮ ਦ ੇਕੱਪਜਿਆ ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਹਰਹ ਪਹਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹ ਾਂ ਹਰੋ ਕੱਪਜਿਆ ਾਂ ਤੋਂ ਵਖੱਰੇ ਜਕਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਹ ਹ ੈ(ਆਪਣ ੇਮਹਲਕ ਨੂੰ N-7 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹ)ੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਨਿਚੱ ਨਜਨ੍ਾ ਂਹਰੋ ਸਰੁਨੱਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾ (ਂ ਪਰਨਚਆ) ਂ ਦਾ ਨ਼ਿਕਰ ਹ,ੈ ਉਹ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਟਨ੍ੇਨੰਗ ਦਾ ਨਹਸੱਾ ਹਣੋੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਤੋਂ, ਜਾ DPR ਂ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ http://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psis-
english.htm '      ਤੇ ਮਫ਼ੁਤ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਹੁਹਡੀ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਬਹਰੇ ਸਹਰੀ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਵਚੱ ਹਣੋੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਹਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਕਹਗਜ਼ ਜਦੱਤਹ ਜਹਏਗਹ ਜਕ ਤਹੁਹਨੂੰ ਟ੍ਜੇਨੰਗ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਤਹੁਹਨੂੰ ਜਕਹਿੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਾਂ ਤ ੇਟ੍ਜੇਨੰਗ 
ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ 'ਤ ੇਟ੍ਜੇਨੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋ ਅਤ ੇਜ ੋਕੁਝ ਤਸੁੀਂ ਸੁਜਣਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਬਹਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ÕÆàéÅôÕ çÅ é»Á
ÂÆ êÆ Â¶ (EPA) ðÇÜÃàð¶ôé é§ìð

Ãð×ðî å¼å                 xx%
Ã¹Ãå å¼å                                        x%

Ö¶åÆìÅóÆ Çò¼Ú ÇÂÃå¶îÅñ ñÂÆ ÷ðÈðåÆ ÃÅîÅé
Em ipsum dolor sit amet, consectetuhenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fu

ÇÂÃå¶îÅñ ñÂÆ ÇÔçÅÇÂå»
 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt incul
 pa qui o�cia deserunt mollit anim id est laborum.

õåðÅ
  î¹¼ãñÆ âÅÕàðÆ ÃÔÅÇÂåÅ
    Duis aute irure dolor in reprehe nderit involup tate 
    velit esse cillum dolore eu fugiat cididu nulla pariatur.

   

  ÇÂÔÇåÁÅåÆ Ú½ÕÃÆ ñÂÆ ÇìÁÅé
        îé°Ö» ñÂÆ õåðÅ
        Çé¼ÜÆ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ À°êÕðä
        Ú½Ç×ðç¶ Áå¶ òÅåÅòðä ñÂÆ õåðÅ²
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ਕੀ ਬਹਤੁ ਨ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਹਰੋ ਿਾਧ ੂ
  ?ਨਨਯਮ ਿੀ ਹਨ

ਹਹ, ਾਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਾਂ ਦਹ ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਹ,ੈ ਜਜਸਨੂੰ ਜਨਊਨਤਮ ਪਰਭਹਵ ਵਹਲੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਜਕਹਹ ਜਹਦਾਂ ਹ ਹ,ੈ ਜਜਸ ਲਈ 
ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਦ ੇਵਹਧੂ ਜਨਯਮ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਤਹੁਹਡ ੇਲਈ ਜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਖ਼ਤਰਨਹਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। 

     :ਇਸ ਸੂਚੀ ਜਵਚੱ ਇਹ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਹਨ

• ਬਰਮੋੋਕਸੀਜਨਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਜਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)

• ਔਕਸੀਡਮੇੇਟਨੋ-ਮੇਥਹਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਹਜਸਸਟਕੌਸ-ਆਰ (Metasystox-R) 
(MSR), ਇਜੈੰਕਟ-ਏ-ਸਹਈਡ (Inject-A-Cide)

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹ ਾਂ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨਹ ਹ,ੈ ਤਹਾਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਨਯਮਹ ਾਂ ਬਹਰੇ ਹਰੋ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਈ N-6 ਸੁਰੱਜਖਆ 
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਵਖੋੇ।

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਫਜਟ ਟੈਸਟ ਰਜਕਹਰਡ

ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਰੱਖਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਥਾਨ

ਟ੍ਰੇਨਜੰਗ ਰਜਕਹਰਡ ਕੇਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਲਜਖਤੀ ਸਜਖਲਹਈ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ ਕੇਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਜਆ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਿੀ (PSIS) 
N-8 ਕੇਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ 'ਤੇ ਡਜਸਪਲੇ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ ਅਤੇ ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਹਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਹਸ-ਯੰਤਰ) ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਹਾਂਕਣ ਨਤੀਜਹ ਮਹਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਵੈਇੱਛਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਡਜਸਪਲੇ (ਜੇ ਮਹਲਕ ਵੱਲ 
ਇਜਹਜ਼ਤ ਹੋਵੇ) ਭਰੇ ਹੋਏ PSIS N-8 ਦੇ ਨਹਲ ਡਜਸਪਲੇ

ਹਹਦਸਹ ਪ੍ਰਤਜਕਰਮ ਯੋਜਨਹ (fumigants)

ਮਹਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਹਾਂ

ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਕੰਮ ਦੀ ਥਹਾਂ

ਲਹਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਜਆ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਿੀ 
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) (N1-N7)

ਐਮਰਜੈਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਪੋਸਟਜੰਗ

ਕੇਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕੰਮ ਦਹ ਵਹਹਨ

ਸੁਰੱਖਜਆ ਡੇਟਹ ਸ਼ੀਟਹਾਂ ਕੇਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਵਰਤੋ ਦੇ ਰਜਕਹਰਡ ਕੇਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਾਂ

ਾਂ

ਾਂ

ੋਾਂ

ਾਂ

ਾਂ

ਾਂ

ਾਂ ਾਂ
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ਮਤਾ 65
1986 ਜਵੱਚ, ਪੀਣ ਵਹਲੇ ਸੁਰਜਖਅਤੱ  ਪਹਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਪਦਹਰਥਹਾਂ ਬਹਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 
(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਹ 
65) ਨਹਮ ਦਹ ਕਨੂੰਨ ਪਹਸ ਕੀਤਹ ਜਗਆ। ਇਸਦੇ ਹਠੇ ਕੈਲੀਫ਼ਰਨੀਆੋ  ਵਲੱ ੍ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਹਇਣਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਬਣਹਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੰੁਦੀ ਹ,ੈ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਹਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਮ ਜਵਕਹਰ, ਜਹਾਂ ਹਰੋ ਪ੍ਰਜਨਕ ਨੁਕਸਹਨ 
ਹੁਦੰੇ ਹਨ। ਮਤਹ 65 ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਸਹਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ, ਦਵਹਈਆਾਂ ਅਤੇ ਭਜੋਨ 
ਜਵੱਚ ਜਮਲਹਏ ਜਹਣ ਵਹਲੇ ਉਤਪਹਦਹਾਂ ਸਮਤੇ ਕਈ ਵਖੱ ਵਖੱ ਰਸਹਇਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਹ 65 ਦੀ 
ਸੂਚੀ 'ਤ ੇਜਦਤੇੱ ਗਏ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਹਨੂੰ 
ਚੇਤਹਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਆਦਹ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਹਵ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਹਾਂ 
ਤੁਹਹਡੀ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਜਜ਼ਆਦਹ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹ।ੈ ਮਤਹ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤ ੇਜਦਤੱੇ ਗਏ ਜਕਸ ੇ
ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦਹ ਜਛਿਕਹਅ ਕੀਤੇ ਜਹਣ 'ਤੇ ਤੁਹਹਡਹ ਮਹਲਕ ਤੁਹਹਨੂੰ ਚੇਤਹਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦਹ ਹ,ੈ ਭਹਵੇਂ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਹ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਹਵਨਹ ਨਹੀਂ। ਜਜਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਜਸਆੱ  ਜਗਆ 
ਹ,ੈ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਵਲੱ ੋਂ ਇਸਤੇਮਹਲ ਹਣੋ ਵਹਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਬਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਪੰਨਹ 2 'ਤੇ 
ਜਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਹਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣੀ ਚਹਹੀਦੀ 
ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਜਰਕਹਰਡ ਦੀ ਥਹਾਂ ਦਹ ਪੱਕਹ ਪਤਹ ਨਹੀਂ, ਤਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਪੁਛੱ।

ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ ਨਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਦੇ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/
factshts/prop65.htm 'ਤੇ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 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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