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ਗਰੈ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਵਾ ਂਕਵੱਚ ਘਟੱੋ 
ਘੱਟ ਐਕਸਪਜੋ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂ
(MEPs) ਲਈ ਸਰੁਕੱਖਆ ਕਨਯਮ
ਕਝੁ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ “ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਐਕਸਪਜੋ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ” ਜਾ MEPsਂ
ਕਕਹਾ ਜਾਦਾਂ  ਹ,ੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੈਕਕ, ਕਜਥੋੱ ਤੱਕ ਸਭੰਵ 
ਹ ੋਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤ ੇਇਨ੍ਾ ਂਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਵੇੋ। MEPs ਤਹੁਹਨੂੰ
ਿਈ ਅਕਿਹ ੇਤਰੀਕਿਆ ਾਂ ਨਹਲ ਅਸਰ ਪਹੁਚੰਹ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹ ਾਂ ਿਲੱ ਤਸੁੀਂ ਫੌਰਨ 
ਕਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦੇ। ਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਹ ਾਂ ਦ ੇਅਸਰ ਹਠੇ ਆ ਿਹਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਹਾਂ ਉਹ ਤਹੁਹਡ ੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਿਸਹਨ ਪਹੁਚੰਹ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਇਹ ੋਕਿਹੀਆ ਾਂ ਸਮੱਕਸਆਿਹ ਾਂ ਦਹ
ਸਹਹਮਣਹ ਿਰਨਹ ਪ ੈਸਿਦਹ ਹ,ੈ ਹ ੋਸਿਦਹ ਹ,ੈ ਕਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਹ ਤੁਹਹਨੂੰ ਬਹਤੁ ਦੇਰ ਬਹਅਦ 
ਪਤਹ ਲੱਗ।ੇ

“ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ” ਕੀ ਹਨ?ੇ
ਇਹ ਦ ੋਕਿਸਮ ਦ ੇMEPs ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਹ ਸ਼ਹਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਿੰਮ ਕਿਚੱ 
ਇਸਤੇਮਹਲ ਿੀਤਹ ਹਏੋਗਹ:

1. ਬਰੋਮੋਿਸੀਕਨਲ (Bromoxynil) (ਬਿਟਕਰੱਲ, ਮੈਸਟਰ)ੋ

• ਇਸਤਮੇਹਲ: ਸਿਹਿਟੀ ਘਹਹ ਕਿਚਲੇ ਚੜੌ ੇਪੱਕਤਆ ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਿਰਦਹ ਹ ੈ(ਕਿਿੇਂ ਗਲੋਫ ਿੋਰਸ)। ਇਸਦਹ 
ਇਸਤਮੇਹਲ ਗਰੈ-ਕਰਹਹਇਸ਼ੀ ਭੂ-ਕਦਰਿਸ਼ ਰੱਖ ਰਖਹਅ ਅਤ ੇਅਕਿਿਹਰਤ ਰਸਤ ੇਕਿਚੱ ਿੀ ਿੀਤਹ ਿਹਦਾਂ ਹ ਹ।ੈ

• ਖ਼ਤਰਹ: ਿ ਤਸੁੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤ ਹ ੋਅਤ ੇਇਹਨਹ ਾਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿਹ ਾਂ ਦਹ ਥੋੜ੍ਹ ਕਿਹਹ ਅਸਰ ਿੀ ਤਹੁਹਡ ੇਉੱਤ ੇਹੁਦੰਹ 
ਹ,ੈ ਤਹਾਂ ਇਹ ਤਹੁਹਨੂੰ ਅਤ/ੇਿਹ ਾਂ ਤਹੁਹਡ ੇਅਣਿਮੇੰ ਬਚੱ ੇਨੂੰ ਨੁਿਸਹਨ ਪਹੁਚੰਹ ਸਿਦਹ ਹ।ੈ

ੇ

2. ਔਿਸੀਡੇਮੇਟੋਨ-ਮੇਥਹਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਹਕਸਸਟੌਿਸ-ਆਰ 
(Metasystox-R) (MSR), ਇਿਿਟ-ਏ-ਸਹਈਡ (Inject-A-Cide)ੰ ੈ

• ਇਸਤਮੇਹਲ: ਭੂ-ਕਦਰਿਸ਼ ਰੱੁਖਹ ਅਤਾਂ  ੇਝਹੜੀਆ ਾਂ ਕਿਚੱ ਿੀਕੜਆ ਅਤਾਂ  ੇਘੁਣ 'ਤ ੇਕਨਯਤੰਕਰਤ ਪਹਉਂਦਹ ਹ।ੈ

• ਖ਼ਤਰਹ: ਇਹ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਨਰਿਜ਼ (ਤਤੰ)ੂ ਕਸਸਟਮ ਤ ੇਅਸਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਤਹੁਹਡ ੇਤ ੇਬਹਤੁ 
ਅਸਰ ਹ ੋਿਹਏ ਤਹਾਂ ਤਹੁਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਲਟੀਆ ਾਂ ਆਉਣੀਆ ਾਂ ਸ਼ਰੁ ੂਹ ੋਸਿਦੀਆ ਾਂ ਹਨ, ਕਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਿਹਾਂ 
ਤਹੁਹਡੀਆ ਾਂ ਅਖੱਹ ਾਂ ਕਿਚੱ ਿੁਦੰਲਹਪਣ ਹ ੋਸਿਦਹ ਹ।ੈ ਿ ਤਸੁੀਂ ਮਰਦ ਹ ੋਅਤ ੇਭਹਿੇਂ ਤਹੁਹਡ ੇਤ ੇਇਸਦਹ ਥੋੜ੍ਹ ਅਸਰ 
ਹਿੋ, ਤਹੁਹਡੀ ਬਚੱ ੇਪੈਦਹ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਹ ਨੂੰ ਨੁਿਸਹਨ ਪਹੁਚੰ ਸਿਦਹ ਹ।ੈ

ੇ

ੇ
ੇ

 

 

 
ੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋ ਤੱਿ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਿੇ, ਤੁਹਹਡੇ 

ਸਰੀਰ ‘ਤੇ MEPs ਦਹ ਅਸਰ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੋੇ।
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ ਤਾ ਮੇਰੀ 
ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?

੍ ਂ ਂ ਂ ਂ

ਿ ਤੁਸੀਂ MEPs ਨਹਲ ਿੰਮ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਿ ਨੂੰ ਤੁਹਹਨੂੰ ਹੇਠਹ ਕਦੱਤ ੇਕਨਿੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਿਰਨ 
(PPE) ਦੇਣਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

ੇ ਾਂ ੱ

• ਿਿਰਆਲ (ਿਹ ਲਾਂ ੰਮੀਆ ਬਾਂ ਹਹਹ ਾਂ ਿਹਲੀ ਿਮੀਜ਼ ਅਤ ੇਲੰਮੀਆ ਪਾਂ ੈਂਟਹ)ਾਂ । 

• ਰਸਹਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਿ ਿੱਪੜੇ, ਿੋ ਤੁਹਹਡ ੇਸਰੀਰ, ਕਸਰ, ਬਹਹਹ, ਅਤਾਂ  ੇਲੱਤਹ ਨੂੰ ਢਾਂ ਿਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛਡੱ ਿੇ 
ਿਦੋਂ:

o ਤੁਸੀਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਨੂੰ ਰਲਹਉਣ, ਲੱਦਣ, ਿਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਚ ਪਹਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਹਲੀ ਿਹ ਪਹਣੀ ਕਿੱਚ 
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿਿ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦ ੇਹੋ;

ਾਂ ਾਂ
ੇ

o ਤੁਸੀਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦ ੇਸਮੇਂ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦ ੇਹੋ;

o ਤੁਸੀਂ ਕਮੱਟੀ ਕਿੱਚ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਪਹਉਣ ਿਹ ਕਮਲਹਉਣ ਲਈ ਉਪਿਰਨ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦ ੇਹੋ; ਿਹਾਂ ਾਂ

o ਕਛੜਿਹਅ ਨੋਜ਼ਲ ਹੇਠਹ ਿੱਲ ਿੀਤੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਹੇਠਹ ਸਕਥਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ।ਾਂ ਾਂ ਾਂ ਾਂ ਾਂ

• ਰਸਹਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਿ ਦਸਤਹਨੇ ਅਤ ੇਬਟੂ। 

• ਿਝੁ ਹਿਹਕਲਆ ਨਾਂ ਹਲ, ਅਖੱਹ ਦੀ ਸਾਂ ਰੱੁਕਖਆ।

• ਸਹੀ ਪ੍ਰਿਹਰ ਦਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਹਸ-ਯਤੰਰ) (ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਦ ੇਅਤੰ ਕਿਚੱ ਸਹਰਨੀ ਦਖੇ)ੋ। 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਹ ਾਂ ਬਹਰੇ ਹਰੋ ਿਹਣਿਹਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਮਹਲਿ ਨੂੰ N-5 ਸੁਰੱਕਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ 
ਿਹ।ੋ ਤਹੁਹਡ ੇਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਕਹਨਣਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ:ੈ

o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਿ MEPs ਰਲਹਉਂਦ ੇਿਹ ਲੱਦਦੇ ਹੋ (ਕਿਿ ਿੂੜ ਿਹ ਪਹਊਡਰ), ਿਿਰ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ 
ਪਹਣੀ ਕਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿਿ ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ੇ ਾਂ ੇਂ ਾਂ ੇ
ੇ

o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹਲ ਿਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਪਿਰਨ ਨਹਲ MEPs ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਿੁਝ 
ਹਿਹਕਲਆ ਨਹਲ।

ਾਂ
ਾਂ

ਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਹ ਕਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ੇਇੱਿ ਹਿਹਲ ਨੂੰ ਪੂਰਹ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤਹਾਂ ਤਦ ਿੀ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਿ ਿੋਲ ਲੜੀਂਦਹ PPE 
ਮੌਿੂਦ ਹੋਣਹ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਿਰਿਹਉਣਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਿ ਲਈ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਬਣਹਉਣਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ PPE ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਫ਼ ਿੀਤਹ ਿਹਦਹ ਹੈ ਿਹ 
ਸੁੱਕਟਆ ਕਗਆ ਹੈ।

ੇ ਾਂ ੇ ੋ

ਾਂ ਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਹਿਹ, ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਿ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਕਿੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿਹ ਨੂੰ ਰਲਾਂ ਹਉਂਦੇ ਅਤ ੇਲੱਦਦੇ ਹ,ੋ ਉੱਥੇ ਿੈਸੇ ਿੋਣ ਲਈ ਅਤ ੇਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ 
ਕਿਚੱ ਿਹਫੀ ਪਹਣੀ, ਸਹਬਣੁ, ਅਤ ੇਇਿੱ ਿਹਰ ਿਰਤਣ ਲਈ ਤੌਲੀਏ।

• ਿਹਫੀ ਪਹਣੀ, ਸਹਬਣੁ, ਅਤੇ ਸਹਫ਼ ਤਲੌੀਏ ਿਹਲੀ ਥਹ, ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਹ ਿੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਿੱਪੜੇ 
ਬਦਲ ਸਿੋ ਅਤ ੇਹਥੱ-ਮੰੂਹ ਿੋ ਸਿੋ।

• ਤਹੁਹਡ ੇਿੀਟਨਹਸ਼ਿਹ ਨਾਂ ਹਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਹੁਹਡ ੇਲਈ ਆਪਣ ੇਿੱਪੜੇ ਸਹਭਣ ਲਈ ਇਾਂ ਿੱ ਸਹਫ਼ ਅਤੇ 
ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ-ਮੁਿਤ ਥਹ।ਾਂ
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ਕੀ ਕਈ ਅਕਜਹੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਯਮ ਹਨ, ਕਜਨਾ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ੋ ੍ ਂ

•   ਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਹਲੀ, ਪਹਣੀ ਕਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿਕਿੰਗ, ਿਹ ਕਿਸ ੇਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ 
ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤਹਾਂ ਹੋ ਸਿਦਹ ਹੈ, ਤੁਹਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਿਹ ਹੋਰਹ ਕਨਯਮਹ ਦੇ ਅਨਸਹਰ PPE ਪਕਹਨਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹ ਹੋਿੇ। ਉਪਿਰਨ ਅਤੇ PPE ਦੇ ਦੂਿ ਪ੍ਰਿਹਰਹ, ਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਨ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਬਹਰੇ ਹੋਰ 
ਿਹਣਿਹਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਲਿ ਨੂੰ N-3 ਸੁਰੱਕਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚ)ੇ ਲਈ ਿਹੋ। 

ੇ ੇ ਾਂ
ਾਂ ਾਂ ਾਂ ੁ

ੇ ਾਂ ੋ
ੈ

•   ਤੁਹਹਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਿ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਰਿਹਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਕਹਨਣਹ 
ਹੈ, ਪਕਹਲਹ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। ਿ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਇਹ 
ਸਹਰਨੀ ਿਰਤੋ:

ਾਂ ੍ ੇ

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

ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ

ਬਿਟਕਰੱਲ,  ਮੈਸਟਰੋ ਪਹਰਟੀਿੁਲੇਟ ਫਕਲਟਰ (ਆਰ- ਿਹਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਦਕੱਤਹ 
ਹੋਇਆ)

ਮੈਟਹਕਸਸਟੌਿਸ-ਆਰ (MSR), 
ਇਿਿਟ-ਏ-ਸਹਈਡ

ਆਰ- ਿਹਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਦਕੱਤ ੇਹੋਏ ਪਹਰਟੀਿੁਲੇਟ ਫਕਲਟਰ
ਦੇ ਨਹਲ ਿਿਕਿ ਿਹਸ਼ਪ ਿਹਰਟਰਕਿ
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