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ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੰਡੈਕਸ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ (PSIS)

ਇੱਕ ਲੜੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ

ਫਾਇਲ #

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ (MEPs) ਲਈ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

HS-711

ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

ਸਾਜ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ
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-711(p), -711(s)

HS-713
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-716(p), -716(s)

HS-632
-632(p), -632(s)

HS-1697
-1697(p), -1697(s)

HS-1228

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ

PSIS A-1

-002(p), -002(s)

HS-716

ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

HS-002

ਸੰਸ਼ੋਧਤ

-1228(p), -1228(s)

HS-1571
-1571(p), -1571(s)

HS-1587
-1587(p), -1587(s)

HS-8

PSIS A-10 2018

-8(p), -8(s)

HS 641 ਸੰਸ਼ੋਧਤ 2018 

ਇੰਡੈਕਸ

ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਚਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
A No. 1

ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ ਰ ਨ ੀ ਆ ਦੇ ਿ ਾ ਤ ਾ ਿ ਰ ਣ ਦ ੀ ਸੁ ਰੱ ਵ ਖ ਆ ਬ ਾ ਰੇ ਏ ਜੰ ਸ ੀ
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ਮੈਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਚਕਉਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ
‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ (ਗੰਭੀਰ) ਅਤੇ ਲਮੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਦੇ (ਗੰਭੀਰ) ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲਬਲ
ੇ
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤਰ
ੇ ੇ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ
ੱ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਲਵਖਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਵਕਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਿੇਖ,ੋ ਉਹ ਹਨ:

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

1

ਾਅ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲਮੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ) ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਅਸਰ
ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਸਹਤ ਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਵਕਹਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ।

ਆ

ੁ
ਸਝ

• ਜੇ ਕਈ
ੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾਿੇ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਦੇਿੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਵਕਹਾ
ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ।

ਸ ੁਰ ੱ ਵ ਖ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕ,ੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਫੇਫਵੜਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਿੋ
ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ
ਿਰਤਣ, ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬਾਥਰਮ
ੂ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਹਮਸ਼
ੇ ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿ।ੋ

• ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ-ਜ਼ਚਹਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
• ਿੇਤਾਵਨੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
• ਸਾਵਧਾਨ, ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੱਟ ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ
ੁ
ਹੈ, ਲਵਕਨ
ੇ
ਫੇਰ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਜੇ ਲਬਲ
ੇ
'ਤੇ ਇਨਾ੍ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ
ੋ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲਬਲ
ੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਿਨੀਆ,ਂ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਉਪਕਰਨ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਸਾਭ
ਂ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ
ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਬਲ
ੇ
ੁ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਬਲ
ੇ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਕ ਉਸ 'ਤੇ
ਕੀ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
਼ੋ
ਦੇ ਵਨਯਮ,
ੈ
ਲਬਲ
ੇ
'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਿੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਨਯਮਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾ੍ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੇ ਬਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖ
ੱ ਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗਭ
ੰ ੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਲ 'ਤੇ
ਅਵਜਹਾ ਕੁਝ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ “ਿਾਰੂ, ਅੱਿ ਅਤੇ ਿਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਿ
ੰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਖੋਪਰੀ-ਅਤੇ-ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਮਤ
ੌ ਦਾ
ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਵਣਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ “ਜ਼ਚਹਰ” ਵਲਵਖਆ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ।
• ਸ਼ਬਦ ਵਜਿੇਂ, “ਘਾਤਕ” ਜਾਂ “ਵਨਗਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਆ
ੁ ਰਾ ਸੋਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ
ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਹ
ੁ ਾਡੀ ਮੌਤ
ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਚਕਹੜੇ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
1. ਸਚਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਧਆਨ ਚਦਓ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਸੰਿਦ
ੇ ਨਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾ,ਂ ਲੋਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾ,ਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਜਹੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਵਥਤੀ (ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਰਨ
ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਸਵਥਤੀਆ)ਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ। ਜੇਕਰ ਹਿਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿਾ ਵਿੱਚ ਬਵਣਆ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਫਰ ਜਦੋਂ ਹਿਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਤੇ਼ਿ ਹਿਾ
ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ
ਨ਼ਿਰ ਰੱਖੋ ਵਕ ਅਜੇ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਠਵਹਰੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਚਵਸ਼ੇਸ਼
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਖੁੱਲਹੇ੍ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ
ਵਲਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਦ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਖੁਦ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਵਸ਼ਸ਼
ੋ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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3. ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਚਿਆ ਿੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਪਚਹਨੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਲੇ ਬਲ
ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ
ਪਵਹਨਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ,
ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਿਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਮੁਕਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਵਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ
ਪਵਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਦਦੇ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਸਮੇਂ ਵਜਿੇਂ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ
ਪਵਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।
• ਲੇ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਗਅਰ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਐਨਕਾਂ (ਪੁੜਪੁੜੀ ਅਤੇ ਭਰਿੱਵਟਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਨਾਲ), ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਵਚਹਰੇ
ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ, ਜਾਂ ਫੁਲ-ਫੇਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ ਯੰਤਰ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਅੱਖਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਿਾਲਾ ਹੈਲਮੇਟ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ।ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਹਦੇ
ੂੰ ਹੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਤੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ, ਤੰਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ।

ਦਸਤਾਨਾ ਸ਼੍ਰਣ
ੇ ੀ ਚੋਣ ਕੁਜ
ੰ ੀ
ਲੇਬਲ ਕੋਡ
A
B
C
D
E
F
G
H

ੋ
ਂ
ਕ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੜ�ਦੀਆ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2
1, 2, 3, 4, 7, 8
1, 2
1, 3, 4, 8
1, 2, 3, 8
1, 8
1, 8

ਸਮੱਗਰੀ ਕਡ*
ੋ
1 ਲਮੀਨਟ
ੈ ੇ
2 ਿਬਉਟਾਇਲ
3 ਿਨਟ�ਾਇਲ
4 ਿਨਓਪ੍ਰੀਨ
5 ਨਚੁ
ੈ ਰਲ
6 ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ
7 PVC
8 ਿਵਟੋਨ

*ਸਾਰੇ ਪਰ ਲਮੀਨਟ
ੈ ੇ ਅਤੇ ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ 14 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਗਾੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਦਦੇ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ
ਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ
ਵਜਿੇਂ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ।
• ਲੇ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਨਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਵਨਓਪਰੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ
ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਲੇ
ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਿੀ ਫੈਬਵਰਕ-ਲਾਈਵਨੰ ਗ ਿਾਲੇ
ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੇ ਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਨਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ।
• ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇ ਬਲ ਵਲਵਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ । ਜੇ
ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵਹਨੋ ।
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ਆਪਣੇ ਫੇਫਚੜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:
ਜਦੋਂ ਿੀ ਲੇ ਬਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਨੂੰ ਰਲਾ, ਲੱਦ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ
ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਪਵਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰਾਂ) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ A-5 ਸੁਰੱਵਖਆ
ਲੀਫਲੈ ਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ A-6 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲੈ ਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣਾ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਦਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸਾਫ ਉੱਪਰੀ
ਪੁਸ਼ਾਕ (ਜਾਂ ਲੰ ਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਾਲੀ ਕਮੀ਼ਿ ਅਤੇ ਲੰ ਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ) ਪਵਹਨਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵਲਵਖਆ ਹੋਿੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਅਵਜਹਾ ਸੂਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੋਿੇ, ਪੇਸ਼ਬੰਦ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ) ਦੇਣੇ
਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੇ ਲੇ ਬਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹੋਣ।
• ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦਾ
ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੇ ਬਲ
ਜਾਂ DPR ਦੇ ਵਨਯਮ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ
ੱ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ
਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਼ਿਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80°F (27°C) ਤੋਂ ਿਧ
ੱ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਤ ਨੂੰ 85°F (29°C) ਤੋਂ ਿਧ
• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਤਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ, ਵਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ
ਲੇ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਬਾਰੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ A-3 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲੈ ਟ (ਪਰਚੇ)
ਲਈ ਕਹੋ।

4. ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਕੱਪੜੇ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਦਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿ,ੋ ਤਾਂ ਵਜਥੇ
ੱ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ, ਦੋਿੇਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਜਥੇ
ੱ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ
¼ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਾਧੂ ਉੱਪਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਾਬੁਣ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੌਲੀਏ ਰੱਖਣੇ ਼ਿਰੂਰੀ
ਹਨ।
ਜੇ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਪਵਹਨੋ ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਿੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਿਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਰੱਖਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ)। ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ
ਥਾਂ 'ਤੇ, 15 ਵਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਿਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਬਵਣਆ ਹੋਣਾ ਿੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਕਵੇਂ ਚਸੱਿਾ?ਂ
ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ੈ
਼ੋ
ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਸਵਖਅਤ
ੱ
ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਵਖਆ
ਲੀਫਲਟ
ੈ A-2 ਤੋਂ A-10 ਵਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ, ਵਜਸ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਵਖਅਤ
ੱ
ਕਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਬਨਾਂ ਵਿਘਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ
ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਵਖਅਕ
ੱ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਜਹੇ
ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ
਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ:

ਸਿ
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਕੱਥੇ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੋ
ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਿ,ੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ।ੇ
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ A-10 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਵਿੱਚ ਹੈ)।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਇਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਚਵਿ
ੱ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਫਸਟ ਏਡ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ A-4 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ (ਪਰਚ)ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ)।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਵਕਥੋਂ
ੱ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।

ਨਿ
ੱ
• ਤੁਹਾਨੂੰ PPE ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ।
• PPE ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।
• ਵਕਹੜਾ PPE ਇਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹੜਾ ਨਹੀਂ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਿਆ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਿਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ
ਸੁਰੱਵਖਆ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ।
• ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਯਮ (ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆ,ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਨਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ ਡੁੱਲੇ੍ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ
ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।
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• ਖੇਤਰੀ ਪੋਸਵਟੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲੇ ਿਕਫੇ।
• ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਬਲਾ,
ੇ
ਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟਾ,
ੈ ਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ
ਂ ਹੈ। SDS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਵਰਆ,ਂ
(SDSs) ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵਲਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।
• ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੂਟ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ
ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ
ਅਤੇ ਹੱਥ-ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣਾ।
• ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਜਿੇਂ ਿਹਾਅ, ਰਨ-ਆਫ, ਜਾਂ ਿਾਇਲਡਲਾਇਫ ਖ਼ਤਰੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?
ਇੱਕ ਮੁਲਾ਼ਿਮ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਨ:
• ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਨਕਰੀ
ੌ
ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ,
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟਾ
ੈ ਂ ਅਤੇ SDS ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਮਾਇਦੇ
ੁ
ੰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣਾ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਇਨਾ੍ ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਰੱਵਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।

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

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

ਜਾਣਕਾਰੀ
A No. 2

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

ਖ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਿਦੇ
ੁੰ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਦੂਹਿਆ,ਾਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਹਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਿ ਕੇ ਸਾਹਾਂਿਆ ਿਾਣਾ, ਹਲਿਾਣਾ,
ਅਤੇ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਵਿੱਚ
ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ
ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਸਾਾਂਿ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਿੁਦ
ੰ ਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਿੀਂ
ਿਟਾਇਆ ਜਾਦਾ।
ਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣਾ
ਂ
ਯਾਦ ਰੱਖ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ
ੋ ੋ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾ,ਂ
ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਿਟਾ ਰਿੇ ਿਿ,
ੋ ੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਵਿਨਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ,ੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਿਰਤਦੇ ਿੋ। ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਵਿਨਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ,
ਭਾਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੋਿ।ੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਟਾਉਣ ਿੇਲੇ ਉਨ੍ਾਂ
ਦਾ ਡੁਲ
ੱ ੍ਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਅਕਸਰ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਿਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਕਵੇਂ ਸਾਿ
ਂਭ ੇ ਿਾਣੇ ਿਾਿੀਦੇ ਿਨ?

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

x

ਹ
ੈ
ੈ

ਲੇਬਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਭਣ
ਂ ਦਾ ਸਿੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਗ
ੇ ਾ। ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਸਾਵਭ
ਂ ਆ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖਰਾ ਰੱਖ।ੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਖਾਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜਾਂ PPE ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਾ ਸਾਭ
ਂ ।ੋ ਉਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਿੋ
ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣ
ਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਇਿ ਿਨ:
• ਤਾਲੇ ਿਾਲਾ, ਿਾੜ ਿਾਲਾ ਖੇਤਰ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਬਲ
ੇ
ਲੱਵਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
• ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ੁ -ਭੱਜ, ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਿਾਂ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਜੇ ਕਈ
ੋ ਸਮੱਵਸਆ ਿੈ ਤਾਂ
• ਜਾਚ
ਂ ਕਰੋ ਵਕ ਕਟਨਰਾ
ੰ ੇ ਂ ਵਿੱਚ ਵਰਸਾਅ, ਟੱਟ
ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਅਵਜਿੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੋ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ,ਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਦੇ
ਂ ਿਨ।
• ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮ
ੰ 'ਤੇ ਿਰਤਦੇ ਿੋ।

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

2

ਾਅ

ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਯੋਗ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

ਆ

ੁ
ਸਝ

• ਅਵਜਿਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਾਲੀ, ਵਜਸਦੇ ਸਾਈਡ ਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿਿੇ
ੋ । (ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿੱਸਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।)

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

• ਤਾਲੇ ਿਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕਪਾਰਟਮੈਂ
ਟ।
ੰ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ
ਿਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਲ ਪੜ੍।ਹੋ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵਕ
ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ
ਵਲਵਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

• ਸਾਭ
ਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿੋ
ੋ ।
• ਸਾਭ
ਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚੰਨ੍ਹ ਲਗਾਓ, ਵਜੱਥੇ “ਖ਼ਤਰਾ” ਜਾਂ “ਚੇਤਾਿਨੀ” ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਭੇ
ਂ ਗਏ
ਿੋਣ।
• ਲਬਲ
ੇ
'ਤੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਿੁਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਵਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਿਰਤੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਭਰੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ੍ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਿ,
ੋ ੇ ਦੁਰਘਟਨਾਿਾਂ ਤਦ ਿੀ ਿਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਜੇ ਕੋਈ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਿੁਦ
ੰ ੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ਜਾਂ ਿੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਿਾਤਾਿਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ?ੈ
ਇਿਨਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਿੈਨ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਕਬ
ੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਲਜਾਓ। ਜੇ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡੱੁਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਸੀਟ ਦੇ ਕਿਰਾਂ 'ਤੇ ਡੱੁਲ੍ਹਣ
ਨਾਲ ਇਨਾ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਸਿੀ ਤਰਾ੍ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਨੂੰ ਕਈ
ਵਦਨਾਂ ਜਾਂ ਿਫ਼ਵਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
• ਭੋਜਨ ਿਾਲ,ੇ ਖਿਾਉਣ ਿਾਲ,ੇ ਕੱਪਵੜਆ,ਂ ਜਾਂ ਲਕਾ
ੋ ਂ ਿਾਲੇ ਕਪਾਰਟਮੈਂ
ੰ
ਟ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਵਲਜਾਓ।
• ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।
• ਿਾਿਨ ਮੁੜਦੇ ਿਨ, ਅਚਾਨਕ ਚਾਲੂ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਰੁਕਦੇ ਿਨ। ਡੱੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ
ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਕੰਟਨੇ ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਲਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ
ਲਈ ਇਸ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਲੇਬਲ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾ,ਂ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ
(ਖ਼ਤਰਾ, ਚੇਤਾਿਨੀ, ਸਾਿਧਾਨੀ), ਅਤੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ
ਪਤਾ ਵਲਵਖਆ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।
ੱ ਹੇ੍ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਿ
ੋ ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਾਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਬਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਿਾਲੇ ਖੁਲ
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਿੋਣ ਵਦਓ।
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ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੋਣਾ
ਨਿ
ੰ
ਂ
ੰ
ੇ
ਂ
ਂ ੋ
ਂ
ੇ ੋ
ਂ
ਂ
ੋ

ਤਰੀਕਾ #1 (ਹਤੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣਾ)
1. ਸਾਰੇ ਲੜੀਂਦੇ
ੋ
PPE ਪਵਿਨ।
ੋ
2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1/4 ਭਰੋ।
3. ਇਸਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਲਾਓ।
4. ਇਸ ਧੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਮਸ਼ਰਣ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ। ਆਮ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਵਕਟਾ
ੰ ਂ ਤੱਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਵਦਓ।
5. ਪੜਾਅ 2, 3, ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਿੋਰ ਿਾਰ ਦੁਿਰਾਓ।

ਤਰੀਕਾ #2 (ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਹਨਟ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਲਈ)
1.

ਸਾਰੇ ਲੜੀਂਦੇ
ੋ
PPE ਪਵਿਨ।
ੋ

2.

ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਦੇ ਮੂੰਿ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨੋ ਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦ੍ਿ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਿੀ ਖਾਲੀ ਿਿੇ
ੋ ।

3.

ਨੋ ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖੋਲਹੋ੍ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿੋਣ ਤੱਕ ਧੋਿੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ੍ਣ ਤੇ ਫਲਾਵ
ੈ
ਦੀ ਸਫਾਈ
ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡੁਲ
ੱ ੍ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (California Emergency Management Agency) ਨੂੰ 1-800-852-7550 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਤ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਵਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ A-4 ਸੁਰਵੱ ਖਆ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਮੰਗ।ੋ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੰਕੂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਟੇਪ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੁਵੱ ਲ੍ਆ ਿ,ੈ
ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਿਰ ਵਨੱਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਿਾ ਲਿਾਓ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਵਤ੍ਤ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਵਲਖੀਆਂ
ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਵਕ ਡੁਲ
ੱ ੇ੍ ਿੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ ਨੰ ਬਰ ਿੁਦ
ੰ ਾ
ਿ,ੈ ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਵਕ ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ
ੱ ੍ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਿ ਿੈ। ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ PPE ਪਵਿਨੋ , ਫੇਰ
ਇਨ੍ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ
• ਡੁੱਲ੍ਣ 'ਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ: ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਨੂੰ ਵਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਰਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ
ਵਰਸਾਅ ਿਾਲੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਡਲਣਾ
ੁ ੍ਹ :
ਡੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ
ਡੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ
ਡੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਫਾਈ

• ਡੱੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸੀਹਮਤ ਰੱਿਣਾ: ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਰਤੋ, ਡੱੁਲ੍ਹ ਵਕੱਟ ਵਿੱਚੋਂ
ੇ
੍
ਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਡੱੁਲ੍ਹਣ ਿਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਆਲ-ਦੁ
ੇ ਆਲੇ ਵਮੱਟੀ, ਘਾਿ ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ
“ਸਨਕਸ”
ਜਾਂ ਵਸਰਾਵਣਆ
ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਓ।
• ਡੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਫਾਈ:
o

ਡੁਲ
ੱ ੇ੍ ਦ੍ਿ ਨੂੰ ਵਬੱਲੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ , ਰੇਤ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਮੱਟੀ ਵਜਿੀਆਂ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।

o

ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਬਿੁਤ ਿੀ ਿਲਕੀ ਨਮੀ ਵਦਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਕਿਰ ਨਾਲ
ਢਕ ਵਦਓ।

o

ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਮੱਟੀ 'ਤੇ ਡੁਵੱ ਲ੍ਆ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ
ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵਮੱਟੀ ਪਾਓ।

o

ਸਿੀ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਸਾਅ-ਪਰੂਫ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਿਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਮੱਟੀ ਪਾਓ।

o

ਕੰਟਨ
ੇ ਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ।
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ਜਿਵ
ੇਂ
ੋ
ੈ ਂ

ੋ ੇ
ੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਕਦੇ ਿੀ “ਖਾਲੀ” ਨਿੀਂ ਿਦੇ
ੁੰ । ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਉਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ੍ ਵਜਿੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿ ਜਾਦੀ
ਂ ਿੈ। ਖਾਲੀ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਿਿਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਨ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਵਗਆ ਿੋਇਆ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ,ੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲੇ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਸਾਵਭ
ਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਿਿ
ੋ ੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਚੰਨ੍ ਲਗਾਏ ਿਣੇ
ੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। ਕਦੇ
ਿੀ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆ,ਂ ਛੱਪੜਾ,ਂ ਖੇਤਾ,ਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਿੰਗਾਲੋ। ਿਰੇਕ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖ,ੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਸੀ। ਬੱਵਚਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ
ਖਾਲੀ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਦਓ। ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਿਰਤੋ। ਖਾਲੀ
ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ, ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਖੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਿੋਏ ਸਿੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।
ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਖਾਲੀ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ
ਿ,ੈ ਰੀਸਾਇਕਵਲੰਗ ਿਾਲੇ ਪਲਾਸਵਟਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਸਮੇਤ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰਜ
ੇ ਵਿੱਚ ਅਵਜਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਿ,ੋ ਜੋ ਿੁਣ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਿੀਂ ਿਨ ਜਾਂ ਿੁਣ ਿਰਤਣ
ਲਈ ਿੈਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰਵਖ
ੱ ਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਿਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਿੀ ਵਨਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਵਬਨਾਂ ਿਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਿੀ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਟ
ੱ ,ੋ ਜਾਂ ਬਚੇ ਿੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੰਕ, ਪਖਾਨੇ , ਸੀਿਰ, ਗਲੀ ਦੇ ਡ੍ਨ
ੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਿਿਾਓ।
ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਫਾਲਤੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਿਿ,
ੋ ੇ ਤਾਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਖੀਆਂ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਜਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਬਿਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਿੈ।

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

ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਨਿੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਿਾਡਾ ਮਾਲਕ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ
ਰਵਿੰਦ-ਖੂਿ
ੰ ਦ ਵਨਪਟਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਨਯਮ ਿਨ?
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਿਾਧੂ ਵਨਯਮ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ
ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿ,ੋ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਤੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਾਈਿੇ ਪੈਟਰੋਲ (California
Highway Patrol), ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਯੂਵਨਟ (Motor Carrier Safety Unit)
ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਈਿੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਤੁਿਾਡੀ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਬੁਕ
ੱ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਪੰਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਵਖਆ

ਜਾਣਿਾਰੀ
A No. 3

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

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

ਾਅ

3

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਵਨਯਿ, ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੈਕਿ
ੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰੋ, ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਿ ਲਈ ਇਿ
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿਨਾਂ ਹਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੈ।
ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਹੱ ਖਅਤ
ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਈ ਤਰੀਿੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਖੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ, ਸਿੀ ਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹਨੱਜੀ ਸੁਰਹੱ ਖਆ ਉਪਿਰਨ ਪਹਿਣਨਾ (PPE),
ਅਤੇ ਸਿੀ ਉਪਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾ
ਂ ਂ ਵਵੱਚ ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ,ਂ ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕਵੇ ਿੰਗ,
ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ
ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ
ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਵਰਤਣ ਲਈ
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਵਤੰਨ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹਨ
1. ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
“ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਅਹਜਿਾ ਉਪਿਰਨ ਿ,ੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਖਤਰਨਾਿ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਰੱਹਖਆ
ਿਰਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਿਦੇ ਿਨ। ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਲੇਬਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਹਿ ਤੁਿਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ
ਪੈਣ 'ਤੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਖਤਰਨਾਿ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਟੇ
ੰ ਨਰ ਹਵੱਚੋਂ
ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਲਦੀਆ
ੈਂ
ਂ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੂਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿਟੇ
ੰ ਨਰ ਹਵੱਚੋਂ
ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੈਂਿ ਹਵੱਚ ਹਿਸੇ ਵੀ ਨਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਵੀ ਸਿਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰੋ, ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਸਹਖਅਤ
ੱ
ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਿ ਇਸਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਹਿਿੜੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਿੈ।
ਦੋ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ:
• ਵਟਅਰ 1 ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਿਟੇ
ੰ ਨਰ ਹਵੱਚੋਂ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਿੱਢਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਿੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਖਾਲੀ ਿਟੇ
ੰ ਨਰ ਧੋਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਿਾਉਂਦੀ ਿੈ।
• ਵਟਅਰ 2 ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਿਟੇ
ੰ ਨਰ ਹਵੱਚੋਂ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਿੱਢਦੀ ਿੈ ਪਰ ਿਟੇ
ੰ ਨਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ
ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

l

1001 I Street, Sacramento CA 95814

PSIS A No. 3 (HS-713) 2018

A3 1
l

ਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਟਅਰ 1 ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ,ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ “ਘਾਤਿ, ਜੇ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ” ਜਾਂ ਅਹਜਿਾ ਿੁਝ ਹਲਖੇ ਿੋਏ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦੇ ਿੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਟਅਰ 2 ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ,ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ “ਘਾਤਿ ਿੋ
ਸਿਦਾ ਿ,ੈ ਜੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ” ਜਾਂ “ਖਾਰੂ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨ
ੁ
ਪਿੁੰਚਾ ਸਿਦਾ ਿੈ” ਹਲਖੇ ਿੋਏ
ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦੇ ਿੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੋ ਿੀ ਹਦਨ ਹਵੱਚ ਹਟਅਰ 2 ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਿਸੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ
ਦਾ ਇੱਿ ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਲਾ ਜਾਂ ਲੱਦ ਰਿੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੀਂ ਿਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਿੋਰਾਂ ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ PPE ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੱਦਦੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਰਨ
ਲਈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਖਾਸ PPE ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਨੂੰ A-6 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ)
ਲਈ ਿਿੋ।

ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਿ ਲਈ ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਿ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰ
ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਨਯਹਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੰਮ ਨਿੀਂ ਿਰ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਂ
ਇਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੁਰਹੱ ਖਅਤ ਨਿੀਂ ਰੱਖਗ
ੇ ੀ। ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਠੀਿ ਿੋਣ ਤੱਿ
ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦਾ ਿੱਿ ਿੈ।

2. ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਵਿੰਗ
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ੁ
ੇ
ੰ
ਂ
ਂ
ੈ
ੇ
ਂ
ੇ
ਂ
ੇ
ੇ

ੇ

ਂ ੁ

3. ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ
“ਬੰਦ ਗੱਡੀ” ਅਹਜਿੀ ਥਾਂ ਿ,ੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਸਿਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਿ ਸਿਦੇ ਿ,ੋ ਜਦੋਂ
ਤੁਿਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵਾਈ ਜਿਾਜ਼ ਦੀ
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਿਿਹਪਟ),
ੌ
ਜਾਂ ਬੰਦ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਖੜਿੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਹਜਆਂ
ਵਾਲਾ ਿੋਈ ਟ੍ੈਿਟਰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਵਾਿਨ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਿਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਿਣ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਉੱਤੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਲੱਹਗਆ ਿੋਵੇ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਿੋ ਸਿਦਾ ਿੈ ਹਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਮਾਲਿ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਬੰਦ
ਗੱਡੀ ਮੁਿੱਈਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਿਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਸਾਰੇ PPE ਨਾ ਪਹਿਨਣੇ
ਪੈਣ, ਹਿਰ ਵੀ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਣੇ ਅਤੇ ਇੱਿ ਸੀਲਬੰਦ ਿਟੇ
ੰ ਨਰ ਹਵੱਚ ਸਾਭੇ
ਂ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਿੋਵੋ ਤਾਂ ਿੈਬ ਹਵੱਚੋਂ ਹਨਿਲਦੇ
ੱ
ਸਮੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ PPE ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ PPE ਪਹਿਨ,ੋ ਤਾਂ ਿੈਬ ਹਵੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ
ਇਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ 1001 I Street, Sacramento CA 95814
l
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ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ
ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਹਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਹਵੱਚ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿੇਹਜੰਗ ਹਵੱਚ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।
ਪਰ ਿਦੇ-ਿਦਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ PPE ਪਹਿਨ ਸਿਦੇ ਿੋ। ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਲੀਫ਼ੋ
ਰਨੀਆ ਦੇ
ੈ
ਹਨਯਮਾਂ ਹਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿੈ ਹਿ ਿੁਝ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਹਿਿੜੇ PPE ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਚਾਰਟ
ਹਵੱਚ ਉਿ PPE ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਿਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨ
ਸਿਦੇ ਿੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਿਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਖੇ
ਅਨਸਾਰ
ਸਾਰੇ PPE ਨਾ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣ, ਹਿਰ ਵੀ ਹਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ PPE ਉਸ ਥਾਂ
ੁ
'ਤੇ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ, ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੱਦਦੇ ਿੋ।

ਉਹ PPE, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1

ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਿਲੀਫ਼ੋ
ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ
ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
PPE

ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ “ਖਤਰਾ”
ਜਾਂ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਸੰਿੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ
ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ
ਪੈਿੇਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦੇ ਿੋ

ਿਵਰਆਲ, ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਦਸਤਾਨ,ੇ
ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਐਪਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਵਰਤ
ਸਿਦੇ ਿੋ

ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ
ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਿਲੀਫ਼ੋ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
PPE

ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ “ਸਾਵਧਾਨੀ”
ਸੰਿੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾਂ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿੇਟ

ਿੰਮ ਵਾਲੇ ਿੱਪੜੇ (ਿਮੀਜ਼, ਪੈਂਟਾ,ਂ
ਜੁੱਤੀਆ)ਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ

ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਿਲੀਫ਼ੋ
ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਅਨਸਾਰ
PPE, ਹਿਸੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
(ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ

ਬੰਦ ਗੱਡੀ

ਿੰਮ ਵਾਲੇ ਿੱਪੜੇ

ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ,
ਜਾਂ ਿਲੀਫ਼ਰਨੀਆ
ਦੇ
ੁ
ੈ ਫ਼ੋ
ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ਹਿਲਟਹਰੰਗ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
ਿੇਸ ਪੀਸ ਜਾਂ ਹਮੱਟੀ/ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਟਰ
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ)
ਸਮੇਤ PPE
2
ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ,
ਜਾਂ ਿਲੀਫ਼ੋ
ੁ
ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ
ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ ਲੜੀਂਦ
ੋ ੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) ਸਮੇਤ PPE

ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਹਧਤ ਅਤੇ ਿੰਮ
ਿਰਨ ਯੋਗ ਿਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ
ਬੰਦ ਗੱਡੀ

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

ਿੰਮ ਵਾਲੇ ਿੱਪੜੇ

ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ ਲੜੀਂਦ
ੋ ੇ ਿੰਮ
ਵਾਲੇ ਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
(ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ)

ਬੰਦ ਗੱਡੀ

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

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

1 ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਿਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਲੜੀਂਦੇ
ੋ
ਸਾਰੇ PPE ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਲਈ ਿੰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ।
2 ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਜੈਹਵਿ ਵਾਸ਼ਪ ਿਾਰਟਹਰਜ ਵਾਲਾ ਅੱਧੇ-ਹਚਿਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰ-ੇ ਹਚਿਰੇ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ)।
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ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

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।
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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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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਵਖਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ

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

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।
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ਾ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ੈ ਼ੋ
ਂ
ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਵਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

PSIS A No. 5 (HS-632) 2018

A5 1
l

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।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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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।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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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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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਵਖਆ

ਿਾਣਕਾਰੀ
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A No. 6

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ
ਲਈ (MEPs) ਲਈ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਵਨਯਮ
ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ “ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ” ਜਾਂ MEPs
ਵਕਹਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ, ਵਜੱਥੋ ਤੱਕ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵ।ੇ
MEPs ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਹੁਚ
ੰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਦੰਦ।ੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ
ਹੇਠ ਆ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਤੰਨ ਵਕਸਮ ਦੇ MEPs ਹਨ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਵਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ:
1. ਬਰੋਮੋਕਸੀਵਨਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਵਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)
• ਇਸਤੇਮਾਲ: ਇਹ ਅਨਾਿ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾ,ਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਿਵਾਰ, ਪਟਸਨ, ਚਰ੍ ੀ, ਰੇਜ਼ਲਡ,
ੈਂ
ਪੁਦੀਨਾ, ਲਸਣ, ਜਪਆਜ਼, ਘਾਹ, ਅਤੇ ਜਬਨਾਂ ਫਸਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰੋ
ੰ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਖ਼ਤਰਾ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਿੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਔਕਸੀਡੇਮੇਟੋਨ-ਮੇਥਾਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਾਵਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ
(Metasystox-R) (MSR), ਇਜੈ
ੰ ਕਟ-ਏ-ਸਾਈਡ (Inject-A-Cide)
• ਇਸਤੇਮਾਲ: ਜਗਰੀਦਾਰ ਫਲਾ,ਂ ਫਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਜੜਆਂ ਅਤੇ ਘੁਣ 'ਤੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਖ਼ਤਰਾ: ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਰਵਜ਼ (ਤੰਤ)ੂ ਜਸਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋ ਿਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਸਰ
ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵੱਚ ਿੁਦ
ੰ ਲਾਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ੍ ਅਸਰ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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3. ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਇਟ (ਓਮਾਈਟ, ਕਮਾਈਟ)
ੋ
• ਇਸਤੇਮਾਲ: ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਲਸਣ, ਅੰਗੂਰ, ਸਟ੍ਾਬਰੀ, ਜਪਆਜ਼, ਜਗਟਕ ਵਾਲੇ ਫਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ
ਘੁਣ 'ਤੇ ਕਟਰੋ
ੰ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਖ਼ਤਰਾ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ
ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਵੱਚ ਿਲਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਜਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼
ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਿੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਜਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜ
ੇ
ਂ

ੱ

• ਕਵਰਆਲ (ਿਾਂ ਲਮੀਆ
ੰ
ਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਮੀਆ
ੰ
ਂ ਪੈਂਟਾ)।
ਂ
• ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਕੱਪੜੇ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਜਸਰ, ਬਾਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਦੋਂ:
o ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਿਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਜਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਂ ਪਾਣੀ
ਜਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
o ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
o ਤੁਸੀਂ ਜਮੱਟੀ ਜਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਣ ਿਾਂ ਜਮਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ
o ਜਛੜਕਾਅ ਨੋ ਜ਼ਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਸਜਥਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਬੂਟ।
• ਕੁਝ ਹਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ।
• ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) (ਇਸ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਦੇ ਅੰਤ ਜਵੱਚ ਸਾਰਨੀ ਦੇਖ)ੋ ।
ੈ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-5 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ
(ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

ਂ

ੇ

ੋ
ਂ

ਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
• ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੱਦਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਿੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ
ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਬੁਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੌਲੀਏ।
• ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਬੁਣ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਵਾਲੀ ਥਾ,ਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਬਦਲ ਸਕੋ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਮੂੰਹ ਿੋ ਸਕੋ।

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

6

ਾਅ

ਜੇ

ਆ

ੁ
ਸਝ

o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ MEPs ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ
ਹਵਾਜਲਆਂ ਨਾਲ।

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ MEPs ਰਲਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਿੂੜ ਿਾਂ ਪਾਊਡਰ), ਿੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਿ ਜਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਜਿੱਥੋ
ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ
MEPs ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਭਣ
ਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ।
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ਕੀ ਕੋਈ ਅਵਜਹੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਯਮ ਹਨ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਜਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਜਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਿਾਂ ਹੋਰਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
PPE
ੁ
ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ PPE ਦੇ ਦੂਿੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾ,ਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-3 ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਹੈ,
੍ਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਜਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਨੀ
ਪਜਹਲਾਂ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜਨਾ
ਵਰਤੋ:

ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ

ਬਕਟਵਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ

ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਜਫਲਟਰ (ਆਰ- ਿਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਜਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ)

ਮੈਟਾਵਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ (MSR),
ਇਜੈ
ੰ ਕਟ-ਏ-ਸਾਈਡ

ਆਰ- ਿਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਜਫਲਟਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਜਵਕ
ੈ
ਵਾਸ਼ਪ ਕਾਰਟਜਰਿ

ਓਮਾਈਟ, ਕਮਾਈਟ
ੋ

ਆਰ- ਿਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਜਦੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਜਫਲਟਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਵਕ
ੈ
ਵਾਸ਼ਪ ਕਾਰਟਜਰਿ

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
ਨੰਬਰ ਿ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

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm
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ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱੜਖਆ

ਿਾਣਕਾਰੀ

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

A No. 7

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਵਰਆਲ ੜਿਹੇ ੜਨੱਿੀ ਸੁਰੜੱ ਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE)
ਪਾਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ੜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱੜਸਆ ੜਿਆ ਹੈ ੜਕ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ੜਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ PPE ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ੜਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ੜਕਸ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕਰਾਂ?

ਸੁਝਾਅ

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜਿਹੇ ਕੱਪਿੇ ਪੜਹਨੋ , ਿੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੜਹੰਦ-ਿੂਹ
ੰ ਦ ਤੋਂ ਸੁਰੜੱ ਿਆ ਕਰਨ ੜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸ ੜਵੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾ,ਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਿੁਰਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ੜਮਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੜੇ ਨੰ ਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਨ ੜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ ੜਕ ਕੰਮ 'ਤੇ
ੜਕਹਿੀ ਿਿ੍ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੁਦ ਦੀ ਸੁਰੜੱ ਿਆ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ
ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ ਪੜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

u ਰਬਿ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ।

ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੇ ਦੇਿ।ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆ,ਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆ,ਂ ਬੂਟਾਂ ਤੇ
ੁੱ ੍ ਧੂਿ ਲੱਿੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਝਾਿ ਲਓ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਊਡਰ, ਦਾਣੇ, ਿਾਂ ਿਲੀ
ਆਪਣੇ ਕਫ ਅਤੇ ਿੇਬਾ੍ ਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ੜਧਆਨ ੜਦਓ।

u ਪੜਹਲਾਂ ੜਭਓਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੋ
ਵਾਰੀ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱੜਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ੜਵੱਚ ਿਾਂ ਘਰ ੜਵੱਚ ਿਾਓ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ
ਿੁਤ
ੱ ੀਆਂ ਿਾਂ ਬੂਟ ਉਤਾਰ ੜਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆਂ ਿਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ੜਦਓ।
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆਂ (ਿੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ
ਅੰਡਰਵੀਅਰ-ਬੜਨਆਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਰੱਿ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ
ਿਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਸੜਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬੈਿ ੜਵੱਚ
ਕੱਪਿੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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u ਕਮ
ੰ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆਂ (ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ
ਅੰਡਰਵੀਅਰ-ਬੜਨਆਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਮੈਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖੋ।

u ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
u ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ੜਵੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਧੋਵੋ।
u ਅਸਰਦਾਰ ੜਡਟਰਜੈਂਟ ਵਰਤੋ।
u ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਰ
'ਤੇ ਸੁਕਾਓ।
u ਵਾੜਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ੜਬਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ
ਚਲਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
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ਂ
ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੇ ਧਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ,ਂ ੜਿਹਿਾ ੜਵਅਕਤੀ ਘਰ ੜਵੱਚ ਕੱਪਿੇ ਧੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ
ੜਦਓ ੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ੜਕ ਉਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ੜਕਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ।

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

7

ਾਅ

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੇ ਬਦਲਣ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਿਾਂ ਨਹਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਲੇ ਨਾ ੜਮਲੋ ਿਾਂ ਛੂਹੋ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਤੋਂ ਸੁਰੱੜਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ
ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਰਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ
ਵੱਖਰੇ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਚਮਿੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ,ਜ਼ਾਂ ੜਿਵੇਂ ੜਕ ਘਿੀ ਦੇ ਪੱੜਟਆ,ਂ ਬੈਲਟਾ,ਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ
ਸਕਦੇ। ਿੇ ਇਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਹਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾ ਕਰੋ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ੜਭਿ
ੱ ੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ੜਦਓ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜਸ਼ਸ਼
ੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ:
• ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ੜਵੱਚ ਨਾ ਰਲਾਓ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿਰੇ ਕਰਕੇ
ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਰਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬਿ ਦੇ ਦਸਤਾੜਨਆਂ ਨਾਲ ਛਹੋ
ੂ । ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ੜਬਨਾਂ ਪਲਾਸੜਟਕ ਬੈਿ ਤੋਂ
ੜਸੱਧਾ ਵਾੜਸ਼ਿ
ੰ ਮਸ਼ੀਨ ੜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੜਸ਼ਸ਼
ੋ
ਕਰੋ। ੜਫਰ ਦਸਤਾੜਨਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ
ੜਦਓ, ਅਤੇ ੜਫਰ ਸੁੱਟ ੜਦਓ, ਿੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ੜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ੜਫਰ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
• ੜਡਟਰਿੈਂਟ ਦੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ੜਸਫ਼ਾੜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੋ।
• ਵਾੜਸ਼ਿ
ੰ ਮਸ਼ੀਨ ੜਵੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਥੋਿਹੇ੍ ਕੱਪਿੇ ਪਾਓ।
• ਪੜਹਲਾਂ ਿਿਾਲ,
ੰ
ੋ ਪੜਹਲਾਂ ੜਭਓਂ ਕੇ ਰੱਿ,ੋ ਿਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ੜਵੱਚ ਚਲਾਓ।
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ੜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ੜਮੰਟਾਂ
ਤੱਕ) ਧੋਵੋ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ੜਨੱਕਲਣਿੇ।
• ਫੈਬੜਰਕ ਸੌਫਟਨਰ, ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ੜਨੱਕਲਦੇ। ਬਲੀਚ ਅਤੇ
ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਲਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ੜਹਰੀਲੀਆਂ ਿੈਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ੜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ੜਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
• ਆਪਣੇ ਪੜਰਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਵਾੜਸ਼ਿ
ੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾਂ
ਉਸਨੂੰ ੜਬਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ—ੜਸਰਫ਼ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ੜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਫ਼
ਕਰੋ।
• ਿੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੇ ਬਾਹਰ ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਕਾਓ। ਿੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੜਹ ਿਏ ਹਨ ਤਾਂ
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ੜਵੱਚ ਮਦਦ ੜਮਲਿੀ
ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਰ ੜਵੱਚ ਰੜਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਰ ੜਵੱਚ ਕੱਪਿੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪਿੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ
ਿਾਦੇ
ਂ , ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਰਮ ਸੈੜਟਿ
ੰ ੜਵੱਚ, ੜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਿੇ ਸੜਹਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਚਲਾਓ।
ੜਫਰ, ਿਾਲੀ ਡਰਾਇਰ ਨੂੰ 10 ੜਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਓ। ਕੰਮ ਦੇ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਿੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਰਲਾਓ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁੱਲ੍ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜ
ੇ
ਂ
ਂ
ੋ
ਂ
ੋ

ੇ
ਂ

ਨਿ
PPE ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ੜਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ੜਕ
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕਵਰਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ PPE ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਦੇ
ਂ
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇੜਨਿ
ੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ੜਕ ਕੰਮ 'ਤੇ PPE ੜਕਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ
PPE ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਿਾਓ।
ਜ
ੇ
ਂ
੍
ਂ
ੱ
ੇ
ੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ
ਂ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਕਵਰਆਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ (ਇੱਕ ਪਲਾਸੜਟਕ ਬੈਿ ਸਹੀ ਹੈ) ੜਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਰੱਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ੜਦਓ।

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

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

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਨਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ

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

A No. 8

ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾ
ਂ ਂ ਨਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਹੈਂਡਲਰਾ)ਂ ਲਈ
ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਨਨਯਮ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਨ੍ਨੰ ਗ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੜੀ (PSIS) ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ (ਖੇਤਾ,ਂ ਜੰਗਲਾ,ਂ
ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ੀਨਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀਟਟਨਾਸ਼ਕ ਉਹ ਰਸਾਇਣ
ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ:
ਿਾਧੂ ਕੀਟ, ਵਸ਼ਕਾਰਖੋਰ ਜਾਨਿਰ, ਕੁਤਰਨ ਿਾਲੇ ਜੀਿ, ਨਦੀਨ, ਅਤੇ ਪੌਵਦਆਂ ਦੀਆਂ
ਬੀਮਾਰੀਆ।ਂ ਵਿਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਿੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ
ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਓ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਨਾਮ: _________________________________________________________________
ਪਤਾ: ______________________________________________________________
ਟੇਲੀਫਨ
਼ੋ : ___________________________________________________________

ਮਾਲਕ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਖ਼ਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੀਫਲੈਟ
(ਪਰਚਾ) ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ
ਿੱਡੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਦੀ ਜਗ੍ਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ
ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਵਦਓ (ਵਜਿੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਦਾ ਬ੍ਕ
ਰੇ ਕਮਰਾ)। ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ 11
ਜਾਂ ਿੱਧ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ
ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ
ਲੀਫਲੈਟ ਪਿ੍ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ
ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਵਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਦੱਤੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ”ੋ । ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਿ:ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਦਆਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਵਕੱਥੇ ਹੈ
• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ
• ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲਾ ਿਕਫਾ (REI))
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸੰਵਖਆ, ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ
• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ (SDS)। SDS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਖ਼ਤਵਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੇ ਰੱਖੀ
ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤ
ੰ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਿੀ ਚਾਹੋ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਵਬਨਾਂ ਪੁਿ
ੱ ੇ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ ਬ ੰਧ ੀ
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ਾਅ

1. ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ
ੱ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਸਥਾਨਕ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਸਬਧ
ੰ ੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ
ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਂ ਇਹ ਨਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਨਕਹੜੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?
ਬਹੁਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ
ਸੰਕਤ
ੇ ਕ ਸ਼ਬਦ (“ਖ਼ਤਰਾ,” “ਚੇਤਾਿਨੀ,” “ਸਾਿਧਾਨ”)
ਿਡੇ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ
ੱ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਵਖਆ ਹੁਦ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਸਹਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਨਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:
(ਮਾਲਕ: ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ)
ਪਤਾ: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਦੇ
ਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਬਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀਂ ਵਬਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

3. ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾ,ਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੀਰੀਜ ਲੀਫਲਟ
ੈ
(ਪਰਚਾ), ਅਤੇ ਵਪਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ
SDSs ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਵਰਕਾਰਡ, ਵਚਵਕਤਸਾ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਰਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਵਨਰੀਖਣ
ਜਾਂ ਸੰਭਾਿੀ ਪਭਾਿ
੍ਰ
ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿਜ਼ਾ
ੇ ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਿੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੀਟਾਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ
ਦੱਵਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ ਨਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ,
ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਲਜਾਇਆ
ਜਾਏ।

ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਦੇ
ਂ ਹਨ:
ਪਤਾ: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ਜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿੇਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨਮਾਇਦੇ
ੁ
ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਭਾਿ,
੍ਰ
ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

5. ਅਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਮਲਣ ਜਾਂ ਨਕਰੀ
ੌ
ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲਘਣਾ
ੰ
ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ
ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਵਸਆ ਜਾਏਗਾ ਵਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਵਖਆ
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਬਆਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ÕÆàéÅôÕ Ã¹ð¼ÇÖÁÅ àð¶Çé§×

ñ¶ìñ å¶ Ã¿Õ¶å ôìç
õåðÅ =
ÁÇå õåðéÅÕ

Ú¶åÅòéÆ =
çðÇîÁÅé¶ çðÜ¶ çÅ õåðÅ
ÃÅòèÅéÆ =
Øà õåðéÅÕ

6. ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਰੀ
ੌ
ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ
ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਵਖਆ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਰਫ ਇੱਕੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਵਖਆ
ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਮਸ਼ਨਰ
ਦਾ ਨੰ ਬਰ ਸਥਾਨਕ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ DPR ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 1-87PestLine (1-877-378-5463) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ (ਗੁਸਲਖ਼ਾਵਨਆ,ਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਓ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਵਦ ਬਾਰੇ) ਹਨ,
਼ੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਵਗਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ੈ
ਵਿਭਾਗ (California Department of Industrial
Relations) Cal/OSHA ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ: 1-844-522-6734.

ਮੈਨੂੰ ਨਕਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਟੇਨ੍ਨੰ ਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਸਵਖਅਤ
ੱ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਨਿੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ
ਰਵਹਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ A-1 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਵਕਿੇਂ ਵਲਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ
ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਇਨ੍ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਯਮ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-2 ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁਿ
ੱ ੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਦੇਿੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜੀਨੀਅਵਰੰ
ੰ
ਗ ਵਨਯੰਤਰਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ
੍ਰ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਿੋ)।
ਪਣਾਲੀ
(ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-3 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-4 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ
(ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਿੋ)।

ÕÆàéÅôÕ
çÅ é»Á
ÂÆ êÆ Â¶ (EPA) ðÇÜÃàð¶ôé é§ìð
Ãð×ðî å¼å
Ã¹Ãå å¼å

õåðÅ

xx%
x%

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

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 officia deserunt mollit anim id est laborum.

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਿਰਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਟ੍ੇਵਨਗ
ੰ ਦੇਿੇ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-5
ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਵਖਅਤ
ੱ
ਕਰੇ ਵਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪਵਿਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖਰੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਪੁੱਿੋ)।
ਧੋਣਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-7 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ਼
ੇ ਨਵੱਚ ਨਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਨਿਆ ਲੀਫ਼ਲਟਾ
ੈ ਂ (ਪਰਨਚਆ)ਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਨਗ
ੰ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ DPR ਦੀ ਵਬਸਾਈਟ
ੈ
http://
www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psisenglish.htm 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟ੍ਵੇ ਨੰ ਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਵਣਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਕੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਨਨਯਮ ਵੀ ਹਨ?
ਹਾ,ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ੈ
਼ੋ
ਦੇ ਹੋਰ ਿਾਧੂ ਵਨਯਮ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਭਾਿ
੍ਰ
ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ।

1. ਜੈਨਵਕ ਫ਼ਾਸਫ਼ਟ
ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕਵਲਨਸਟ੍
ੋ
ੇਜ਼ (cholinesterase) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਦਾ ਪਭਾਿ,
ਕਵਲਨਸਟ੍
ੇਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ ਪਾ
੍ਰ
ੋ
ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ “ਖ਼ਤਰਾ” ਜਾਂ “ਚੇਤਾਿਨੀ,” ਿਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ
ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਦਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ
੍ਰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਭਾਿ
ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੀ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ ਿੇ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ
ੈ
਼ੋ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ A-10 ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੀਫਲਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਂ
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਵਰਹਾ ਹੈ:
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ: _______________________________________________________________________
ਪਤਾ:

______________________________________________________________

ਟੇਲੀਫਨ
਼ੋ ਨੰ ਬਰ: _________________________________________________________________________

2. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਇਹ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਭਾਿ
੍ਰ
ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ:
•

ਬਰੋਮੋਕਸੀਵਨਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਵਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)

•

ਔਕਸੀਡੇਮੇਟੋਨ-ਮੇਥਾਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਾਵਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ (Metasystox-R) (MSR),
ਇਜੈ
ੰ ਕਟ-ਏ-ਸਾਈਡ (Inject-A-Cide)

•

ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਇਟ (ਓਮਾਈਟ, ਕਮਾਈਟ)
ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ A-6 ਸੁਰਵੱ ਖਆ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ)
ਿੇਖ।ੋ
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ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਿੇਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਥਾਨ

ਟ੍ਰੇਨਵੰਗ ਰਵਕਾਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਲਵਖਤੀ ਸਵਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਵਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੀ
(PSIS) A-8

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਵਸਪਲੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਵੱਥੇ 11 ਜਾਂ ਿੱਧ ਹੈਂਡਲਰ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸ਼ਿਰੇ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜਾ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਫਵਟ ਟੈਸਟ ਰਵਕਾਰਡ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਿੈਇੱਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਵਸਪਲੇ (ਜੇ ਮਾਲਕ
ਿੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਿੇ)

ਭਰੇ ਹੋਏ PSIS A-8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ

ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਤਵਕਰਮ ਯੋਜਨਾ (fumigants)

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ

ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਵਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੀ
ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚੇ) (A1-A10)

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪੋਸਟਵੰਗ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਿਾਹਨ

ਇਸਤੇਮਾਲ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲਾ ਸਥਾਨ

ਸੁਰੱਖਵਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਰਵਕਾਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ

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

ਮਤਾ 65
1986 ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਸੁਰਵੱ ਖਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ (Safe Drinking
Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਾ 65) ਨਾਮ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸਦੇ
ਹੇਠ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੱਲੋਂ੍ ਉਨ੍ਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ
ਹੋਰ ਪ੍ਜਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਮਤਾ 65 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਵਿੱਚ ਵਮਲਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ
ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਵਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਿਕਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਭਾਿੇਂ ਵਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਜਿੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ
ਿਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਵਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ
ਆਵਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਿ
ੱ ੋ।

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

ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/prop65.htm 'ਤੇ ਵੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ
ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਨਆ ਕਨਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

• ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ
ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਟ,
ਜੁਰਾਬਾਂ, ਟੋਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ,
ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ
ਹਨ।

• ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ
ਕਰਨ, ਚਿਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ,
ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਰਤਣ, ਜਾਂ
ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
• ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ
• ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ
• ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ
ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧੋਵੋ

• ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਤੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ,
ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ
• ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਪ
ਂੈ ੂ ਵਰਤੋ
• ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ

ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ• ਜਦੋ
ਕਰਨਾ
ਹੈਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਟ੍ਰਕ
ਂ ਤੁਸੀਂਚਾਹੀਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਪੌਦ
ੈ ਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ
ੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ
ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
• ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ (ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ)
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
• ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਖੁਦ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ

ਫਸਟ ਏਡ

• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ
'ਤੇ ਡੁਲ
ੱ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਸਭ
ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਧੋਵੋ
• ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ
• ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ
ੱ ਹ
੍ ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

ਫਸਟ ਏਡ

ਹਮੇਸਾ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ
ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ।

• ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ

• ਖੇਤ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

• ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ ਰਹੋ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਿੋ

• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
• ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਨ
ੋ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ
ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਨਿਆ

ਿਾਣਕਾਰੀ

ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ ਰ ਨ ੀ ਆ ਦੇ ਵ ਾ ਤ ਾ ਵ ਰ ਣ ਦ ੀ ਸੁ ਰੱ ਜ ਖ ਆ ਬ ਾ ਰੇ ਏ ਿੰ ਸ ੀ

A No. 9

ਫਾਰਮ ਿਰਕਰਾਂ ਲਈ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਨਨਯਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਨਰੇ ਨਗ
ੰ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚਾ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਹ
ਰਸਾਇਣ ਹਨ, ਜਿਨਾ੍ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਕੀਜੜਆ,ਂ ਨਦੀਨ, ਪੌਜਦਆਂ ਦੀਆਂ
ੰ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਦੀ
ਂ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਜਵੱਚ,
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਰੋ
ਿੰਗਲ, ਗ੍ੀਨਹਾਊਸ, ਿਾਂ ਨਰਸਰੀ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਸੱਖਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਿਾਦਾ,ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਿਨਾ
ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੁਪਰਵਾਈਿਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਿਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਲਿਾਇਆ ਿਾਏ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੀਮਾਰ
੍
ਹੋ ਿਾਓ ਤਾਾਂ ਖੁਦ ਡਾਈਵ
ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਿਾਓ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਨਾਮ: ____________________________________________________________
ਪਤਾ: _____________________________________________________________
ਟੇਲੀਫਨ:
਼ੋ ___________________________________________________________

ਮਾਲਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ
ਇਹ ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੀਫਲਟ
ੈ
(ਪਰਚਾ) ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫਲਟ
ੈ ਜਵੱਚ ਖਾਲੀ
ਲਾਈਨਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲੀਫਲਟ
ੈ ਦੀ
ਕਾਪੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ,ਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾ,ਂ
ਅਤੇ 11 ਿਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਿੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ
ੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਜਵੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਫਲਟ
ਸੁਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲੀਫਲੈ ਟ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨੱਥੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਦੱਤੀ ਥਾਾਂ ਜਵੱਚ “ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ”।
ਯਾਦ ਰੱਿੋ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਿਾਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ,
ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੜ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ, ਿਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ
ੋ ਿਾਓ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਉਨਾ੍ ਾਂ ਕਲ

1. ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ

9

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

ਾਅ

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ, ਜੋ ਫਲੂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ
ਦਰਦ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਂਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਣ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ,
ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ, ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਧੱਫੜ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ
ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿਾਣ, ਪੀਣ, ਨਚਉਂਗਮ
ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ,
ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਪਨਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਿ
ੋ ।ੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਜਦਆਾਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਿਾਾਂ ਸਾਈਟ।
• ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ।
• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
• ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਕਫਾ (REI)।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਿਾਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੰਿੀਕਰਣ ਸੰਜਖਆ।
• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕੱਥੇ ਰੱਖੀ ਿਾਦੀ
ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਹੋਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਇਹ ਇਤ
ੰ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਜਬਨਾਾਂ ਜਕਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛ
ੱ ੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਜਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਨਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ:
(ਮਾਲਕ: ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ-ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ)
ਪਤਾ: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
ਜ__________________________________________
_________________________________________________________________
ਜ
ੇ
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2. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ
ਜ
ੇ

ਂ

ਂ
ਂ
ਂ

ੇ

ਂ

ÕÆàéÅôÕ ìÅð¶ ÇôÕÅÇÂå?

3. ਟ੍ਰੇਨਨਗ
ੰ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਜਰਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਹੇਠ
ਂ ਹਨ:
ਜਲਖੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਿਾਦੇ

ÜÅäÕÅðÆ ñÅÂÆé

ਪਤਾ: ___________________________________________________________

____________________________________________________________

4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇਦਾ
ੰ , ਉਤਪਾਦਕ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਕਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿਾਾਂ ਹੋਰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਰਕਾਰਡ, ਿੋ ਉਤਪਾਦਕ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

5. ਅਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਿੀਹ
ੌ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਮਲਣ ਿਾਂ ਨਕਰੀ
ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਿਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ
ੰ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲਘਣਾ
ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਜਸਆ ਿਾਏਗਾ ਜਕ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਕਸਨੇ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਆਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਿਾਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸਨੂੰ ਦੱਸਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਸਰਫ ਇੱਕੋ ਜਕਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਾਰੇ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ
ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ:
ਪਤਾ: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ਟੇਲੀਫਨ:
਼ੋ _________________________________________________________
ਜ
ੇ
ਂ
ੇ
ਂ
ਂ

ਂ
ਂ

ੈ

਼ੋ

ੇ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੱਿ
ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਇਸ ਲੀਫਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰਹੋ। ਿਾਣੋ ਜਕ
੍ਰ
ਜਕੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਭਾਵ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹਣ ਲਈ ਕਜਹੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਿਾਓ। ਜਿਸ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਜਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਰਤਣ, ਤੰਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਿਾਂ
ਬਾਥਰੂਮ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜਦਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਿਾਂ ਿੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਜਦਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ
ਸਕੇ, ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਵਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਜਹਨਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿੇਤ ਨਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ
ਧੋਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਬੁਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ,
ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੌਲੀਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਦੱਸੋ।

ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਨਗ
ੰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਵੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਾਂ ਜਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ
ੰ ਜਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੜ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ
ਰੇ ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੱਤੀ
ੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਟ੍ਨ
ਸੁਰੱਜਖਆ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੱ
ੰ
ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਬਨਾਂ ਜਵਘਨ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਸਜਖਅਤ
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ੇਜਨਗ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਜਖਅਤ
ੱ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਨਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਿ
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਬੀਮਾਰ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ
ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ)।
• ਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਿਾਣ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਿਾਣ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਜਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਿਾਂ ਜਦੱਸੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ
• ਿੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਾਦੇ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।
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2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾ,ਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕ,ੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਸਮੇਤ।
• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਕਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਅਤੇ ਜਕੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ।
• ਕੰਮ ਤੇ ਜਕਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਜਕਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ।
• ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਕਉਂ ਅਤੇ ਜਕਵੇਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਕਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
• ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਜਤਬੰਧਤ ਪ੍ਵਸ਼
ੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
• ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ
ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਧੋਵੋ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸ਼ੱਕੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਲੰਘਣਾਾਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
• ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼
ਜਦੱਤਾ ਿਾਏਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜਣਆ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਿਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ
ੰ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਦੀ
ਂ (A-8
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੈ ਜਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ)।
ਸੁਰੱਜਖਆ ਲੀਫਲਟ

ਮੇਰੇ ਨੇ ੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਨਸਆ
ਜਾਏਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ

ਖ਼ਤਰਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਣਨ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਣਨ

ਪਵੇ
੍ਰ ਸ਼ ਪਤੀਬੰ
੍ਰ ਧਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ
ਅਤੇ ਸਮਾਂ

ਖੇਤ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਜਹਣਾ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ
ਿਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟ ਨਾ ਿਾਵੇ
੍ਰ ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਪਵੇ

ਦੂਰ ਰਹੋ
੍ਰ ਸ਼ ਨਹੀਂ
ਪਵੇ
ਉਤਪਾਦਕ:
ਖੇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ:
REI ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ:

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖੋ, ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਕ ਤੁਸੀਂ
ਦੂਰ ਰਹੋ!

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ, ਹੂਪ ਹਾਊਸ, ਜਾਂ
ਮਸ਼ਰੂਮ ਹਾਊਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

l

1001 I Street, Sacramento CA 95814

A9 5
l

“ਦਾਿਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਿਾਲਾ ਿਕਫ਼ਾ” (REI) ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ?
REI ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੌਦੇ 'ਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ REI ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੇਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ
ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਿੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ REI ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੇਠਾਂ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ REI ਦਾ ਪਭ
੍ਰ ਾਵ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ
ਜ
ੋ
ੇ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਨ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਿਾਾਂ ਬੰਦ ਿਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਵੱਚ ਖੇਤ
ਜਵੱਚ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਿਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ
ਜਨਯਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦਨ ਜਵੱਚ ਉਸ ਖੇਤ ਜਵੱਚ
ਜਕੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਜਕਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਜਵੱਚ ਜਸਰਫ ਥੋੜਾ੍ਹ ਸਮਾਾਂ
ਰਜਹਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਜਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੇਤ ਨਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ
ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1.

ਤੁਸੀਂ ਜਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗ।ੇ

2.

ਜਛੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ REI ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ
ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।

3.

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਾਂ 'ਤੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ
ਸਤ੍ਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਕੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4.

ਲੇਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

5.

ਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਿਾਣ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਿਾਣ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ
ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਜਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

6.

ਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਾਓ ਤਾਾਂ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਜਕਹੜੇ ਕਦਮ
ਚੁਕ
ੱ ਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਮਦਦ ਜਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ।

7.

ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ (ਪਰਚਾ) ਅਤੇ A-8 ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਲੀਫਲੈਟ ਜਕੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।
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8.

ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਕੱਪੜੇ ਿਾਾਂ ਉਪਕਰਨ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਜਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਕੱਪੜੇ ਿਾਾਂ ਉਪਕਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ
ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

9.

ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਕੱਪੜੇ ਿਾਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਬਚੋ।

10. ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਜਕਵੇਂ ਪਜਹਨੋ , ਉਤਾਰ,ੋ ਸਾਾਂਭ,ੋ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰੋ।
11. ਖੇਤ ਤੋਂ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪਜੜਆਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ੱ ਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿ
ਂ ਣ ਲਈ,
ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਈਵਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਭ
ਅਤੇ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਵਰਆਲ
ੰ -ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬੁਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ,
ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹ
ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਤਾ 65
1986 ਜਵੱਚ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੱ ਖਅਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ
(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਾ
65) ਨਾਮ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸਦੇ ਹੇਠ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ੍ ਉਨ੍ਾਾਂ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਿਨਮ ਜਵਕਾਰ, ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਿਨਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਮਤਾ 65 ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਸਾਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਭੋਿਨ
ਜਵੱਚ ਜਮਲਾਏ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ 65 ਦੀ
ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਿੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਦਾ ਜਛੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 2 'ਤੇ ਜਦੱਤੇ ਪਤੇ
'ਤੇ ਰੱਖੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਰਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਛ
ੱ ੋ।

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

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

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:
https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm
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ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ
ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

• ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ
ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਟ,
ਜੁਰਾਬਾਂ, ਟੋਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕਾਰਫ,
ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਨਹੀਂ
ਹਨ।

• ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ
ਕਰਨ, ਚਿਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ,
ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਰਤਣ, ਜਾਂ
ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
• ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਨਾ ਪਕਾਓ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ
• ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ
• ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ
ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਧੋਵੋ

• ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਤੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ,
ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵੋ
• ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਪ
ਂੈ ੂ ਵਰਤੋ
• ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ

ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਟ੍ਰਕ
ੈ ਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ
ੰ ਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ
ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ ਉਪਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
• ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ (ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ)
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ
• ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਖੁਦ ਡ੍ਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ

ਹਮੇਸਾ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਫਸਟ ਏਡ

• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ
'ਤੇ ਡੁਲ
ੱ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਫੁਹਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਸਭ
ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਧੋਵੋ
• ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ
• ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ
ੱ ਹ
੍ ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ
ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ।

• ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋ

• ਖੇਤ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

• ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਸੁਰਖ
ੱ ਿਅਤ ਰਹੋ

• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
• ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਨ
ੋ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ
ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
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ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਵਖਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
A No. 10

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

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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ਸ ਬ ੰਧ ੀ

10.

ਸ ੁਰ ੱ ਖ ਿ

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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