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A No. 5

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾ
ਂ ਂ ਵਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧੂੜ, ਵਿੱਟ,ੇ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਉਪਕਰਿ (PPE) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ
ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀਟਿਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਿੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾ,ਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਿੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਲਨਿਆ ਹ਼ੋਇਆ ਹੈ “ਧੂੜ, ਵਾਸ਼ਪ, ਜਾਂ ਧੁਦ
ੰ ਨਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਬਚ਼ੋ” ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹ਼ੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਕਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ
ਲ਼ੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮੁਫਤ ਨਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹਵੇ
ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਨੂੰ ਪਨਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲ਼ੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਉਹ ਲ਼ੋਕ, ਨਜਿ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰਸ਼
ੈ ਰ, ਨਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹਵੇ
ੋ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਨੱ ਿਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਿਾ ਪਨਹਿ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਕੀਟਿਾਸ਼ਕ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ਼ੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ
ਕਰੇਗਾ, ਨਜਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਿਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ਼ੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿੋ ਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ
ਤਾਪਮਾਿ ਨਕੰਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ਼ੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਪ਼ੋਰਟ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ) ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਸੁਰਨੱ ਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਲਿਤੀ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਨਵੱਚ ਕ਼ੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ
ੰ ੀ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮੁਆਇਿੇ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕ਼ੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁਦ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਲਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ੁ
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ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਿਾਂ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਵਹਨ
ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ

1. ਵਿਟ ਟੈਸਵਟੰਗ

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

5

ਾਅ

ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਵਹਨਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ?

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਬੰਦ ਿਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਿਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਨਜਸਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਿ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਿਾ ਹਵੇ
ੋ , ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਨਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਗੱਡੀ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਜ
ੰ ਿੀਅਨਰੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ PPE ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
A-3 ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ) ਦੇਿ)਼ੋ ।

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜ੍ੀ, ਸੰਘਣੀਆਂ ਮੁਛ
ੱ ਾ,ਂ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਕਤਰੇ ਹ਼ੋਏ ਗਲਮੁਛ
ੱ ੇ ਹਿ, ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ
ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਬੰਦ ਿਹੀਂ
ਹ਼ੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਿਟ
ੌ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹਵੇ
ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਲ ਿਹੀਂ ਹਣੇ
ੋ ਚਾਹੀਦੇ।

ਜੇ
ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਸੱਟ ਲਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਿ ਦੇਵੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
ਪਨਹਿਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਫਟ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਨਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਫਟ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਨਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਿ। ਵੱਿ-ਵੱਿ ਕੀਟਿਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣ ਦੀ
ਲ਼ੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿੋ , ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਫਟ ਆਉਂਦਾ ਹ਼ੋਵ।ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਜਸ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਿੀ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਨਫਟ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਨਫਟ ਟੈਸਨਟੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਨਕਸੇ
ਵੀ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਨਫਟ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ
ਹਿ। ਇਹ ਦੇਿਦੇ ਹ਼ੋਏ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਚਹਰੇ 'ਤੇ ਨਕੰਿਾ ਨਫਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ
ਅਨਜਹੇ ਿੇਤਰ ਨਵੱਚ ਪਨਹਿੋ , ਨਜੱਥੇ ਕ਼ੋਈ ਕੀਟਿਾਸ਼ਕ ਿਾ ਹ਼ੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਿਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ
ਹ,ੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਲਈ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਐਿਕਾਂ ਜਾਂ ਧੁਪ
ੱ ਦੀਆਂ ਐਿਕਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਫਟ ਹ਼ੋਣ ਨਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਿਹੀਂ ਹ਼ੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ

2. ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਟੇਨ੍ ਿੰ ਗ ਨਮਲੀ ਹੈ :
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਕਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਿਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ,
• ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨਕਵੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ,
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਵੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਨਕ ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ
ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਿਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹਵੇ
ੋ ,
• ਜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਿਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹਵੇ
ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਹ਼ੋ ਨਜਹਾ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਫਟ ਹ਼ੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹ਼ੋਣ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਨਕਵੇਂ ਕਰਿੀ ਹੈ।
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਵਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਵਹਨੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਟਨਿ
ੇ੍ ੰ ਗ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਛ
ੱ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਾਲੀਂ ਨਫਟ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਜਹੜੇ
ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਿਭਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ।
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ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਜ਼ਿ
ਂ
ੋ
ੋ
ੈ
ਂ
ੁ

ੁ
ਂ
ਂ

ੋ

ਂ
ਂ

ਂ
ੋ

ੋ

ੇ

ੇ

ਂ
ੋ

ਂ

ੋ
ੋ

ਜੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਹਿ,ੋ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਤੇ “NIOSH” ਸ਼ਬਦ ਨਲਿੇ ਹਣੇ
ੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ, ਜੋ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਿ ਨਕ ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੁਿੌਟਾ ਹੈ। NIOSH ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਵਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਨਿਆ ਅਤੇ
ਨਸਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (National Institute for Occupational Safety and
ੰ ਨ੍ਹ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਿੌਟੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ।
Health)। NIOSH ਦੇ ਨਚਿ

ਮੈਂ ਇਹ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ
ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ?
ਫਿ
ਂ
ੋ
ਂ
ਂ
ੋ
ਂ
ਂ
ਂ
ੋ
ੋ
ੋ
ੋ
ਂ
ਂ
ਂ
ੋ
ੋ

ਂ
ੋ

ੋ

ੋ

ਮੈਂ ਵਿਲਟਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਨਵੱਚ ਇਹਿਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਨਫਲਟਰ ਕਦ਼ੋ ਬਦਲਣਾ ਹੈ (ਜੇ
ਿੰ ਬਰ 1 ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ, ਤਾਂ ਿੰ ਬਰ 2 ਤੇ ਅਤੇ ਨਫਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ):
1.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ਼ੋਈ ਮੁਸ਼ਕ, ਸੁਆਦ, ਜਾਂ ਜਲਣ ਮਨਹਸੂਸ ਹ਼ੋਵ।ੇ

2.

ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਦੱਤੀਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹ਼ੋਵ।ੇ

3.

ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਨਹੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਟਿਾਸ਼ਕ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4.

ਜੇ ਕ਼ੋਈ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਿਹੀਂ ਹਿ ਤਾਂ ਹਰ ਰ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹ਼ੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲ਼ੋ।
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ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਸਦੀ
ੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਨਕਵੇਂ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿਗ
ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹਣ
ੋ ਵਾਲੇ
ਂ ਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਿਾਲ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਿੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਚਾ
ਰੱਿੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।
ਕਿ
ੋ

ੋ
ਂ

ਂ
ੋ

ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ PPE,
ਕੀਟਿਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਭੇ
ਂ ਹਿ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਧੂੜ, ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਿ ਨਵੱਚ
ਂ ਜਾਦੇ
ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲ਼ੋੜ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਈ ਿਾਸ ਰਸਾਇਣ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਕਈ ਹਰ
ੁ
ੋ ਰਸਾਇਣ ਮੁਿੌਟੇ ਨੂੰ ਹੀ
ਵੀ ਨਫਲਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਟਨਰਜਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸਾਿ
ਿਕਸਾਿ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਭ
ੁ
ਂ ੋ ਨਕ ਇਹਿਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਵੱਚ ਪਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੱਸਾ ਮੁੜੇ ਿਾ। ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਨਟਕ ਦੇ ਕਟੇ
ੰ ਿਰ, ਨਜਹਿਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਨਵੱਚ ਹਵਾ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ
(ਏਅਰ ਟਾਈਟ) ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰ
ੋ ਕਰਿ ਲਈ ਸਹੀ ਹਿ।

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਿਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹਵੇ
ੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਨਹਿਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਿਾ
ਹਵੇ
ੋ , ਉਸਦੇ ਘੱਟ-ਘੱ
ੋ ਟ ਨਤਿ
ੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
੍ਰੋ
• ਨਲਿਤੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਗਰਾਮ।

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

• ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ
ਂ
ਿਤੀਜਾ।
• ਟ੍ਨਰੇ ਿਗ,
ੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅਤੇ ਨਫਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡ।
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕਾਰਡ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

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