ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਵਖਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
A No. 10
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਹਧੂ ਮੈਡੀਕਲ
ਦੇਖਭਹਲ, ਜੋ ਜੈਵਵਕ
ਫ਼ਹਸਫ਼ਟ
ੇ ਅਤੇ ਕਹਰਬਹਮੇਟਸ
ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਵਕ ਫ਼ਹਸਫ਼ਟ
ੇ ਜਹਾਂ ਕਹਰਬਹਮੇਟ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਹਉਂਦੇ,
ਲੱਦਦੇ, ਜਹਾਂ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਵਹਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏ
ੰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ
ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਨੀ
ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ:
1. ਤੁਸੀਂ 30-ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਕਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
2. ਕਜਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ(ਕਾ)ਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ
“ਖਤਰਾ” ਜਾਂ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੈਕਵਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ, ਕਕਲਨਸਟ੍
ੋ
ੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ
ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮ
ੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਕਕਲਨਸਟ੍
ੋ
ੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਨ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਕਜਹਾ ਤਦ ਵੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵ।ੋ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵਚਲੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਕੋਕਲਨਸਟ੍ਜ਼
ੇ (cholinesterase) ਨੂੰ ਮਾਕਪਆ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ, ਕਜਸ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।

ਆ

ਝਾਅ
ਸੁ

ਵਹਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਹਨੂੰ
ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ “ਖਤਰਾ” ਜਾਂ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਕਲਖੇ
ਹੋਏ ਜਕਵ
ੈ ਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਮੈਂਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕਰਵਹਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜੈਕਵਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ
ਪਕਹਲੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਕੋਕਲਨਸਟ੍ਜ਼
ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਕੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਕੋਕਲਨਸਟ੍ਜ਼
ੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਹਉਣ ਮੈਂ ਵਕੱਥੇ ਜਹਣਹ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਅਕਜਹੀ
ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ A-8 ਸੁਰੱਕਖਆ
ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਉੱਤੇ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਕਨੀ
ੰ ਵਹਰ ਕਰਵਹਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਡਹਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਹਡਹ ਆਮ ਕਵਲਨਸਟ੍
ੋ
ੇਜ਼ ਪੱਧਰ ਵਨਰਧਹਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਅਦ, ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

1.

ਪਕਹਲੇ 3 ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ, ਹਰ 30-ਕਦਨ ਦੀ ਕਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ; ਕਿਰ,

2.

ਪਕਹਲੇ ਕਤੰਨ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ 60 ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ (ਜਾਂ ਕਜਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ)।

ਜੇ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਬਲੱਡ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਕਨੀ
ੰ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

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

ਮੈਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪਤਹ ਲਗੇਗਹ ਵਕ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਹ ਕੀ ਨਤੀਜਹ
ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ?

ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
ੈ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• �ਤਰੀ (ਵਸਟ
ੋ
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲਇਸ)
559/297-3511
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690

ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਤੀਕਜਆਂ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਸੂਕਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਕਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਕਾਰਡ
ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ,ੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਰਸਹਉਣ ਵਕ ਕਵਲਨਸਟ੍
ੋ
ੇਜ਼ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਹਾਂ ਕੀ
ਹੁੰਦਹ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਕਲਨਸਟ੍ਜ਼
ੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮੱਕਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।

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

ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
• ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਕਰਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਕਲਨਸਟ੍ਜ਼
ੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਬਹਤਰ ਹੋ ਕਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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