ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਹਖਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
A No. 4
ਸ ਬ ੰਧ ੀ

ਾਅ

ਫਸਟ ਏਡ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੋਣ ਦੇ ਤੁਰਤ
ਿੰ ਬਾਅਦ
ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਼ਖਮੀ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ
ਿੁਦ
ਿੰ ੀ ਿ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ
ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਮੇਿਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਦੱਸੋ। ਕਦੇ ਿੀ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿੁਦ
ਡਾਈਿ
ਨਾ ਕਰੋ।
੍

4

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਸ ੁਰ ੱ ਖ ਿ

ਕੈ ਲ ੀ ਫ਼ੋ ਰ ਨ ੀ ਆ ਦੇ ਿ ਾ ਤ ਾ ਿ ਰ ਣ ਦ ੀ ਸੁ ਰੱ ਵ ਿ ਆ ਬ ਾ ਰੇ ਏ ਜੰ ਸ ੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵੱਚ

911

ਜਾਂ ਜ਼ਵਹਰ ਵਨਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ (poison control
center) ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਨ
ੋ ਨੰ ਬਰ,

1-800-222-1222
ਡਾਇਲ ਕਰੋ

ਹੋਰਾਂ ਵਿਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਟਨਾਿਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਿਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ:
• ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਵਜਹੇ ਹੀ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿੇਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।
• ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਨ
(PPE), ਵਜਸਨੂੰ ਮੁੜ-ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਵਕ,
ਂ ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਿਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਵਜਹੇ ਉਪਾਅ ਹਨ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿੁਦ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਾਅ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹਤਆਰੀ ਹਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ
1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਦਦੇ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਿਕ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ:
a.

ਫਸਟ ਏਡ ਿਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿ ਵਿੱਚ ਆ
ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

b.

ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਾਲੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਿੁਦ ਦੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਲਈ ਤਰੀਕੇ
ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਪਵਹਨਣ ਲਈ PPE ਜਾਂ ਿਰਤਣ ਲਈ ਇਜੀਨੀਅ
ੰ
ਵਰੰਗ ਵਨਯੰਤਰਣ।

ਬੇਦਾਵਾ: ਇਿ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚਾ)
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦੀ
ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇੱਕ ਹਸਹਖਅਤ
ੱ
ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਕਸੇ ਸੱਟ
ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਿੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਪਰ ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ
ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਬੀਮਾਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਹਲਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਦੀਆਂ ਹ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਨਿੀਂ ਿੈ।

2. ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਡੇਟਾ ਿੀਟਾਂ ਫਸਟ ਏਡ, ਸੰਭਾਿੀ ਲੱਛਣਾ,ਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
੍ਰ
3. ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਦੇ ਪਭਾਿ,
ਦੋਿਾਂ ਦੇ ਵਚੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਦੋਿਾਂ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ
ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਾਬ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ
(ਫੈਵਸਵਲਟੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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4. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਟਾਣੂ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ
ਕੀਟਨਾਿਕ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਵਕੱਟ ਵਕੱਥੇ ਹਨ।
a. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਿਿ
ੇ ਿਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਵਜਸ ਲਈ ਅੱਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਆਈਿਾਿ (ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ
ਿਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਪੰਟ ਨਾਲ ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
b. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵਮਿਰਣ ਪਣਾਲੀ
੍ਰ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਵਜਹੇ ਕੀਟਨਾਿਕ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਲਈ ਅੱਿਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ
ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਿਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ
ਿਾਲੀ ਪਣਾਲੀ
੍ਰ
ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5. ਹਮੇਿਾ ਜਾਣੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਜਾਣੋ ਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਵਨਪਵਟਆ ਜਾਿੇ। ਅਵਜਹਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ CPR (cardiopulmonary
ਂ
resuscitation) ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਕਨ
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ
• ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਮੇਿਾ ਿੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਵਹਰ ਚਲਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ
ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ
ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਏ ਵਬਨਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਬੀਮਾਰ
ੁ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ
911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 911 ਵਡਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਕਾਰ
੍ਰ
ਦੱਸ,ੋ ਅਤੇ
ਇਹ ਿੀ ਦੱਸੋ ਵਕ ਵਕਹੜਾ(ੜੇ) ਕੀਟਨਾਿਕ ਿਾਮਲ ਹੈ(ਹਨ)। ਵਡਸਪੈਚਰ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ
ੋ
ਕਵਿਿ
ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਾਈਵ
੍
੍
ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿੀ ਡਾਈਿ
ਨਾ ਕਰਨ ਵਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਿ ਸਮੱਹਸਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਇਿ ਕੁਝ
ਿੋਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਹਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹਕਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ?
ਚਾਰ ਮੁੱਿ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
1.

ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ

2.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ

3.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ

4.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਨਗਲਣਾ

ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆਵਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਿ ਰਾਿੀਂ ਅਦਰ
ੰ
ਜਾਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਾਿਪ ਜਾਂ ਵਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਕੀਟਨਾਿਕ ਦੇ ਉੱਡਣ ਸਮੇਤ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿ ਰਾਿੀਂ ਅਦਰ
ੰ
ਲੈਣ 'ਤੇ ਫਸਟ ਏਡ:
• ਬਾਹਰ, ਿੁਦ ਜਾਂ ਪਭਾਵਿਤ
੍ਰ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਵਜੱਥੇ ਹਿਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਿੇ
ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਿਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਿੇ। ਿੁੱਲ੍ਹੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100
ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਹਿਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਹਿਾ ਦਾ ਿਹਾਅ ਕੀਟਨਾਿਕ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਲਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਪਭਾਵਿਤ
੍ਰ
ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗ੍ੀਨਹਾਊਸ, ਮਿਰੂਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ
ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕੀ ਿਸਤੂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿ-ਪੂ
ੈ ਰਨ ਸਿਾਸ
ਉਪਕਰਨ (SCBA) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਡ-ਹਿਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਿਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਨਾ ਪਵਹਨ
ਲਓ।
• ਜਦੋਂ ਉਸ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪਵੜਆਂ ਨੂੰ ਵਢੱਲਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ
ਵਿੱਚ ਮੁਿਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
੍ਰ
• ਜੇ ਪਭਾਵਿਤ
ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ CPR ਵਦਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
੍ਰ
ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਤੀਵਕਵਰਆ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਥਤੀ
ੈ ।
ਸੰਭਾਲ ਲਣਗੇ
• ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਤੁਿਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਂ

ਜ਼ਿ

ਂ
ਂ
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ਤੁਿਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ:
ਜਿ
ੋ
• ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਵਦਓ, ਵਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਿਕ ਲੱਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਿਤ
ਕੱਪਵੜਆਂ ਜਾਂ PPE ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ
ਕਰੋ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਤੁਰਤ
ੰ ਕੀਟਾਣੂ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਿਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ
ਕੀਟਨਾਿਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਨੇ ੜਲੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਰਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਿਪੂ
ੈਂ ਨਾਲ ਧੋਿ।ੋ
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਸਾੜ (ਬਰਨਸ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ,
ਮਲ੍ਹਮ, ਲੋਸ਼ਨ, ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
• ਵਸਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਓ।
• ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕੀਟਨਾਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਮਲਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਹਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ:
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡਲਰ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਿਾਂ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ
ਵਸੱਿਗ
ੋ ।ੇ ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
• ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ। ਫੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼
ਫੁਹਾਰ ਨਾ ਿਰਤੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ
ਹਲਕਾ ਪ੍ਿਾਹ ਿਰਤੋ।
• ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਵਮੰਟ ਤੱਕ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ।
• ਸੱਟ ਿਾਲੀ ਅੱਿ ਨੂੰ ਵਬਨਾਂ ਸੱਟ ਿਾਲੀ ਅੱਿ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਾ ਥੱਲੇ ਿੱਲ ਰੱਿੋ। ਵਜਸ ਅੱਿ ਵਿੱਚ
ਕੀਟਨਾਿਕ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅੱਿ ਿੁੱਲ੍ਹੀੀ ਰੱਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਿੋ।
ਂ ਕਟ ਲੈਂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੈਂਸ 'ਤੇ ਵਛੱਟੇ ਮਾਰਨਾ ਿੁਰੂ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਅੱਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟੈ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਉਤਾਰ ਵਦਓ। ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਅੱਿ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ
ਰਸਾਇਣ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਪਕਾਓ।
• ਵਕਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਿੋਲ੍ਹੋ।
• ਧੋਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪਾਓ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ ਦਿਾਈ ਜਾਂ ਲੋਿਨ ਨਾ ਿਰਤੋ। ਅੱਿਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ
• ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹਨਗਲਣਾ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਵਬਨਾਂ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ, ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ ਿੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਿਾਦੇ
ਂ ਹੋ ਤਾਂ
ਕੀਟਨਾਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕੀਟਨਾਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਪੌਵਦਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੀਟਨਾਿਕ ਰਵਹੰਦ-ਿੂੰਹਦ ਇਲਾਜ
ਕੀਤੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਲਆਦੇ
ਂ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਂ ਵਸਗਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
• ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣ
ਂ ਲਈ ਿਰਤੇ ਗਏ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿੀ ਿਾਓ ਜਾਂ ਪੀਓ ਨਾ,
ਭਾਿੇਂ ਇਸਨੂੰ ਧੋਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ।
• ਵਸੰਜਾਈ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ।
• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੀਟਨਾਿਕ ਨਾ ਸਾਭੋ
ਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਿਕ
ਪੀ ਜਾਂ ਿਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਭਣਾ
ਂ
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨਗਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ
• ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਜਾਂ
ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਵਹਰ ਤੇ ਕਟਰੋ
ੰ ਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸੈਂਟਰ (California Poison
Control Center) ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ 1-800-222-1222 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਜ਼ਵਹਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਜਾਂ ਬੇਹੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਿੀ
ਿਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਨਾ ਵਦਓ। ਉਸਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਕਵਿਿ
ਨਾ ਕਰੋ।
ੋ
• ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਤੇ ਵਲਿੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਸਬੰਧੀ
ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼
ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ।

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

• ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ
ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm
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ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਦੀ
ੁੰ ਿ?ੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਿਕ(ਕਾ)ਂ ਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪਵਰਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਟਨਾਿਕਾਂ ਤੋਂ
ਬੀਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿੁਦ ਨੂੰ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਾਮਲ ਕੀਟਨਾਿਕ(ਕਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਦਿਾਉਣ ਲਈ
ਕੀਟਨਾਿਕ(ਕਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਿ ਦੱਸੋ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ(ਕਾ)ਂ ਦਾ ਨਾਮ: ____________________________________
ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ: ___________________________________________
______________________________________________________
EPA ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿੰ ਬਰ: __________________________________
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਹਦੱਤੀ ਸੁਰਹੱ ਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ (SDS) (ਿਾ/ਂ ਨਿੀਂ): __________
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸੀ: _____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਕਵੇਂ ਵਾਪਹਰਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿ:ੈ _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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