ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ

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

ਇੰਡੈਕਸ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰਖੱ ਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ (PSIS)

N ਸੀਰਿਜ਼

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ

ਫਾਇਲ #

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

HS-1742

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

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

2018

HS-1743

PSIS N-2

2018

-1743(p), -1743(s)

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

HS-1744

PSIS N-3

2018

-1744(p), -1744(s)

HS-1745

ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

PSIS N-4

2018

-1745(p), -1745(s)

ਗੈਰ-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

HS-1746

PSIS N-5

2018

-1746(p), -1746(s)

ਗੈਰ-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-1759

PSIS N-6

2018

-1759(p), -1759(s)

HS-1748

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ
ਪੰਜਾਬੀ (p) ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ (s) ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

PSIS N-7

2018

-1748(p), -1748(s)

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

l

PSIS N-1

-1742(p), -1742(s)

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

ਸੰਸ਼ੋਧਨ

HS-1749

PSIS N-8

2018

-1749(p), -1749(s)

1001 I Street, Sacramento CA 95814

HS 641 ਸੰਸ਼ੋਧਤ 2018

ਇੰਡੈਕਸ

ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਚਖਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
N No. 1

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

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਵਾਂ ਚਵੱਿ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਚੱ ਖਆ
ਨਾਲਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਚਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ
ਸੁਰਚੱ ਖਆ ਲਈ ਚਸੱਚਖਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ (ਹੈਂਡਲ) ਿਾ ਮਤਲਬ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ, ਲੱਿਣਾ, ਜਾਂ ਿਰਤਣਾ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਿੇ
ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਮੁਰਮ
ੰ ਤ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ (ਵਜਿੇਂ ਢਾਚਾਗਤ
ਂ
ਿਆ
ੂੰ ਂ ਕਰਨ ਿੀ ਵਕਵਰਆ); ਜਾਂ
ਵਫਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਿਾਈਆਂ ਿੇ ਵਬਨਾਂ ਿੋਤੇ ਕੰਟਨੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਗੀ,
ੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ:
• ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਿੇਤਰ, ਅਵਿਕਾਰਤ ਰਸਤੇ, ਵਜਿੇਂ ਸੜਕ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਿਾ ਵਕਨਾਰਾ, ਜਾਂ
ਵਕਸੇ ਉਿਯੋਵਗਕ/ਸੰਸਥਾਨਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ।
• ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਗਰ-ਿੇ
਼ੈ
ਤੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਕੀਟਕਟਰੋ
ੰ ਲ ਕਮਕਾਜ
ੰ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਜਿੇਂ ਢਾਚਾਗਤ,
ਂ
ਭੂ-ਵਿਰਿਸ਼ ਰੱਿ ਰਿਾਅ, ਅਵਿਕਾਰਤ ਰਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ
ਵਜਹੇ ਕਮਕਾਜ।
ੰ

ਮੈਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਚਕਉਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ?

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ) ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਾ ਅਸਰ
ਰਵਹਿਾ
ੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਸਹਤ ਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਵਕਹਾ ਜਾਿਾ
ਂ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

l

1001 I Street, Sacramento CA 95814

ਸ ਬ ੰਿ ੀ

1

ਾਅ

• ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਿੇ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਿਿ
ੇ ੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਵਕਹਾ
ਜਾਿ
ਂ ਾ ਹੈ।

ਆ

ੁ
ਸਝ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਮੂਹ
ੰ , ਅੱਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਫੇਫਵੜਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਸ ੁ ਰ ੱਵ ਿ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਿਿ-ਿਿ
ੱ
ੱ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ
‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ (ਗੰਭੀਰ) ਅਤੇ ਲਮੇ
ੰ ਸਮੇਂ ਿੇ (ਗੰਭੀਰ) ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾ ਸਕਿੇ ਹਨ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੋ ,
ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ,
ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਿ।ੋ

PSIS N No. 1 (HS-1742) 2018

N1 1
l

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੇ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿਡੇ
ੱ ਅੱਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਿ ਵਲਵਿਆ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਸਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਵਕਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸ਼ਬਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਿ ਿਿ,
ੇ ੋ ਉਹ ਹਨ:
• ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ-ਜ਼ਵਹਰ, ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਿਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
• ਚੇਤਾਿਨੀ, ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੱਿਮ ਿਰਜੇ ਿਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
• ਸਾਿਿਾਨ, ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਿਾਇਕ ਹੈ, ਲੇਵਕਨ ਫੇਰ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਬਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਿੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਿਿਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕ ਇਲਾਜ, ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਿੀ ਖ਼ਤਰੇ,
ਸਾਂਭ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਸੂਚੀਬੱਿ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਿਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀਆਂ ਵਹਿਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਿੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਸੇ ਵਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਵਲਵਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਲੀਫ਼ੋ
ਰਨੀਆ ਿੇ ਵਨਯਮ, ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤੇ
ੈ
ਵਨਯਮਾਂ ਿੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਿੀ ਵਜ਼ਆਿਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

ਲੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਂਿਾ ਹੈ, ਲੇਬਲ 'ਤੇ
ਅਵਜਹਾ ਕੁਝ ਵਲਵਿਆ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ “ਿਾਰੂ, ਅੱਿ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਸਕਿਾ ਹੈ।”
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਿੋਪਰੀ-ਅਤੇ-ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਿਾ
ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਵਣਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਿ “ਜ਼ਵਹਰ” ਵਲਵਿਆ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ।
• ਸ਼ਬਿ ਵਜਿੇਂ, “ਘਾਤਕ” ਜਾਂ “ਵਨਗਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਿਰ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਿੁਆਰਾ ਸੋਿੇ ਜਾਣ
'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ,” ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਚਕਹੜੇ ਸੁਰਚੱ ਖਆ ਚਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
1. ਸਚਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿਆਨ ਚਦਓ
ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਸੰਿੇਿਨਸ਼ੀਲ ਪੌਵਿਆ,ਂ ਲੋਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾ,ਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਿੁਆਲੇ ਿੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਵਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀ ਸਵਥਤੀ (ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ
ਸਬੰਿੀ ਸਵਥਤੀਆ)ਂ 'ਤੇ ਵਿਆਨ ਵਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਿਰਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਇਸਿੇ ਕਣ ਏਅਰ ਕਡੀਸ਼ਵਨਗ
ੰ
ੰ ਜਾਂ ਤਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਲਵਡੰਗ ਿੇ ਅੰਿਰ ਜਾ ਸਕਿੇ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਿਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਅਸਰ ਹਿਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਜਿੋਂ
ਹਿਾ ਚੱਲਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਿਾ ਿੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਿਾ ਤੇਜ਼ ਹਿਾ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਿੇਿਨਸ਼ੀਲ ਪੌਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਿਣ
ੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿੋ ਵਕ
ਅਜੇ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠਵਹਰੋ ਅਤੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਿਾਨੀ
ਵਰਤੋ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿੁੱਲਹੇ੍ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਵਲਜਾਣਾ,
ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਿਿ
ੱ ਿਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਵਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਿਾ
ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿੇ
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਿ
ੁ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੈਣ
ਤੋਂ ਬਚਣ ਿੀ ਕਵਸ਼ਸ਼
ੋ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਿੇਵਨਗ
ੰ ਿੇਣੀ
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।

3. ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਚਖਆ ਿੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਪਚਹਨੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਨ ਿੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਿੀ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ
ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੱਲੋਂ ਲੜੀਂਿਾ
ੋ
ਹੋਿੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਜਾਂਚ, ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ,
ਅਤੇ ਬਿਲੀ ਕਰਿਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ 'ਤੇ
ਸਾਵਭਆ
ਂ
ਜਾਿਾ
ਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:
• ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਿੇ, ਲੱਿਿੇ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੇ ਹੋ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰਮ
ੰ ਤ ਕਰਿੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਜਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਿਆ ਹੋਿ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅੱਿਾਂ ਿੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਸਗ
ੇ ਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਿੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਹਨਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਲਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਿਾਂ ਿੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਲਈ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਐਨਕਾਂ (ਪੁੜਪੁੜੀ ਅਤੇ
ਭਰਿੱਵਟਆਂ ਿੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਿੇ ਨਾਲ), ਿਪ
ੁੱ ਿੀਆਂ ਐਨਕਾ,ਂ ਵਚਹਰੇ ਿੀ ਸ਼ੀਲਡ, ਜਾਂ ਫੁਲ-ਫੇਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
(ਸ਼ਿਾਸ ਯੰਤਰ) ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਆਮ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਿਪ
ੁੱ ਿੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀਆ।ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਿੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਵੱ ਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਿਾ
ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹ
ੰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਿੇ ਹੋ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਅਤੇ ਿਾਣ, ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ,
ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿੋਿ।ੋ

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

ਕ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ
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 ਕੋਡ*
1 ਲੈਮੀਨੇ ਟ
2 ਿਬਉਟਾਇਲ
3 ਿਨਟ�ਾਇਲ
4 ਿਨਓਪ੍ਰੀਨ
5 ਨੈ ਚੁਰਲ
6 ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ
7 PVC
8 ਿਵਟੋਨ

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

• ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਿੇ, ਲੱਿਿੇ, ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੇ ਹੋ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਿੇ ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰਮ
ੰ ਤ ਕਰਿੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਜਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਿਆ ਹੋਿ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਸਗ
ੇ ਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਿੇ ਿਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਵਲਵਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਿੇ ਿਸਤਾਵਨਆਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਨਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਵਨਓਪਰੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਿਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਪਤਲੇ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਿਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਿੇ। ਕਿੇ ਿੀ ਫੈਬਵਰਕਲਾਈਵਨੰ ਗ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਿੇ ਿਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ , ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਨਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੋਿ।ੇ
• ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਲਵਿਆ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ । ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵਹਨੋ ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਆਪਣੇ ਫਫਚੜਆ
ੇ
ਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:
ਜਿੋਂ ਿੀ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ, ਲੱਿ,
ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ N-5 ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ N-6 ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:
• ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਿੱਲੋਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਆਲ (ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਾਲੀ ਕਮੀਜ਼
ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾ)ਂ ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤੱਕ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵਲਵਿਆ ਹੋਿੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਆਲ
ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੇ
ੂ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਸੂਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਿਾ ਹੋਿ,ੇ ਪੇਸ਼ਬੰਿ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਰ ਿੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ) ਿਣੇ
ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੇ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਿਜੇ
ੂ ਵਨਯਮਾਂ
ਿੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਿੇ ਹੋਣ।
• ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਿਾ ਹੋਿ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ
ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੇਬਲ ਜਾਂ DPR ਿੇ ਵਨਯਮ ਕਵਹੰਿੇ ਹਨ ਵਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ 80°F
(27°C) ਤੋਂ ਿੱਿ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 85°F (29°C) ਤੋਂ ਿੱਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ।
• ਜੇ ਲੇਬਲ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਜਾਂ ਲੱਿਣ ਲਈ ਬੰਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਬੰਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-3 ਸੁਰਵੱ ਿਆ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਲਈ ਕਹੋ।

4. ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 30 ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਵਮਆਿ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਿੱਿ ਿਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਿੇ
ਲੇਬਲ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਿ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਸ਼ਬਿ ਵਲਵਿਆ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ
ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਕੱਪੜੇ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣ
ਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹਾ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਿੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਿ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਸ਼ਬਿ
ਵਲਵਿਆ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਜਾਂ ਲੱਿਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਿੇ 100 ਫੁਟ
ੱ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਾਿੂ ਕਿਰਆਲ, ਸਾਫ਼
ਪਾਣੀ, ਸਾਬੁਣ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤੌਲੀਏ ਰੱਿਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਿੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ
'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਿਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਿੋ ਸਕੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਕਵੇਂ
ਚਸੱਖਾ?ਂ
ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਿੇ ਕਨੂੰਨ ਿੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਉਸਿੇ ਬਾਅਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਸਵਿਅਤ
ੱ
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਵਿਆ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ N-2 ਤੋਂ N-8 ਵਿੱਚ
ਿੀ ਸਹਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੀ
ਂ ਹੈ, ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਵਿਅਤ
ੱ
ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟਰਿੇਵਨਗ
ੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਸਮੂਹ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਜਹੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਿੇ
ਹਨ) ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਿੇਵਨਗ
ੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

ਸਿ
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਕੱਥੇ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿੇ ਅੰਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ
ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਿਿਾਈ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

l

1001 I Street, Sacramento CA 95814

PSIS N No. 1 (HS-1742) 2018

N1 1
l

• ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਵਿਤ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਿੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੁਿ
ੰ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੋ
ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਿਿਾਈ ਿੇ ਸਕਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ
ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਿੁਿ ਿੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਿੇ ਤਰੀਕੇ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ
ੰ ਅਤੇ ਬਾਅਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਚਵੱਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਪ੍ਰਾਥਵਮਕ ਇਲਾਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਿੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਿਾਂ ਨੂੰ ਿੋਣ ਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
N-4 ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਵਿੱਚ ਹੈ)।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿੇਿਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।

ਚਨੱਿੀ ਸੁਰਚੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE):
• ਤੁਹਾਨੂੰ PPE ਪਵਹਨਣ ਿੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ।
• PPE ਿੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਿੇਿਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।
• ਵਕਹੜਾ PPE ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਹੜਾ ਨਹੀਂ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰਚੱ ਖਆ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਨਿਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਿੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਿੀ ਵਜ਼ੰਮਿ
ੇ ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਿ
ੰ ੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਿੇ ਹਨ,
ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀਆਂ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਿਾ ਮਤਲਬ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਵਨਯਮ (ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੰਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਿ
ਗੱਡੀਆ,ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਨਪਟਾਰਾ, ਅਤੇ ਡੁਲ
ੱ ੇ੍ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿੀ ਸਫਾਈ)।
• ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਬਲਾ,ਂ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾ,ਂ ਅਤੇ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ (SDSs) ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ
ਕੀਤੀ ਜਾਿ
ਂ ੀ ਹੈ। SDS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿੇ ਖ਼ਤਵਰਆ,ਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿੱਸਿੇ
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
ਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ:
• �ਤਰੀ (ਵਸਟ
ੈ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ) 916/376-8960
• ਸ�ਟਰਲ (ਕਲਇਸ)
ੋ
559/297-3511
• ਦੱਖਣੀ (ਐਨਾਹਾਇਮ) 714/279-7690

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵਲਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।
• ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ
ਸਿੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਿੂਰ ਰੱਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਬੂਟ ਜਾਂ ਜੁਤ
ੱ ੀਆਂ
ਉਤਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੇ ਸਿੱਸਾਂ ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਮੂਹ
ੰ ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣਾ।
• ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਜਿੇਂ ਿਹਾਅ, ਰਨ-ਆਫ਼, ਜਾਂ ਿਾਇਲਡ-ਲਾਇਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਨ:

https://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psispunjabi.htm

• ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਨੌ ਕਰੀ ਿੀ ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਰਵੱ ਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾਂ ਅਤੇ SDS
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾਂ ਅਵਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਿ
ੰ ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਣਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਿਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲੇ ਤੋਂ ਰੱਵਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬੰਿੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿੇ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ
ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।

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

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਨਿਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
N No. 2

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

ਗੈਰ-ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾਂ ਨਿੱਚ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣਾ
ਂ
,
ਨਲਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਨਪਟਾਰਾ
ਕਰਨਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਨਹਰੀਲੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਦੂਨਜਆ,ਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਨਚਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨਭ
ਂ ਆ ਜਾਣਾ,
ਨਲਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ
(ਪਰਚੇ) ਹਵੱਚ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

PESTICIDE
PESTICIDE

X

X X

PESTICIDE

PESTICIDE

X

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਸਾਂਭ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਹੀਂ
ਹਟਾਇਆ ਜਾਦਾ।
ਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣਾ
ਂ
ਯਾਦ ਰੱਖ।ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ,ਂ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾ,ਂ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋਵ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਨੱਜੀ ਸੁਰਹੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਹਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਰਹੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਹਹਨਣ ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹਦੱਤੀ ਹੋਵ।ੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਡੁਲ
ੱ ੍ਣਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਭਣ
ਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਗ
ੇ ਾ। ਇਨ੍ਾਂ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਭ
ਂ ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ।ੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਂ । ਉਹ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਹਨੱਜੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਭੋ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ

l
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ਸ ੁਰ ੱ ਖ ਿ

ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਵੱਚ ਜ਼ਹਹਰ ਚਲਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ, ਹਜਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਹੱ ਟਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਨਯੰਤਰਣ ਹਵੱਚ ਰੱਖ,ੋ ਜੋ ਦੂਹਜਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਨਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਦੂਹਜਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

2

ਆ

ਝਾਅ
ਸੁ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਕਿੇਂ ਸਾਭੇ
ਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

PSIS N No. 2 (HS-1743) 2018
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ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਭਣ
ਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ:
• ਤਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਵਾੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ।
• ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ।
• ਅਹਜਹਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਾਲੀ, ਹਜਸਦੇ ਸਾਈਡ ਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਵ।ੇ (ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਹੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਫੁਟ
ੱ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਯੋਗ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਹਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਹਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।
• ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਹਕ ਕੰਟਨੇ ਰਾਂ ਹਵੱਚ ਹਰਸਾਅ, ਟੱਟ
ੁ ਭਜ
ੱ , ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ

ਊਰਜਾ
ਪੇਯ ਪਦਾਰਥ

ਦਹੀ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਜਹੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ ਹਵੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੋ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ,ਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ
ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਹਕਸੇ ਵੀ ਅਹਜਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
• ਸਾਂਭ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ,ੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵ।ੋ
• ਸਾਂਭ ਖੇਤਰਾਂ ਹਵੱਚ ਹਚੰਨ੍ ਲਗਾਓ, ਹਜੱਥੇ “ਖ਼ਤਰਾ” ਜਾਂ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਹੋਣ।
• ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਦੱਤੀਆਂ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਹਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਭਰੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਹੱਚ ਨਾ ਸਾਂਭੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤਦ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਨਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਵੈਨ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਕੈਬ ਹਵੱਚ ਨਾ ਹਲਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਡੁਲ
ੱ ੍ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਟ ਦੇ ਕਵਰਾਂ 'ਤੇ ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ
ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਦਨਾਂ
ਜਾਂ ਹਫਹਤਆਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਪਹੜਆ,ਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਹਲਜਾਓ।
• ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।
• ਵਾਹਨ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਚਾਲੂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਾਂ
ਨੂੰ ਹਸੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਸੁਰਹੱ ਖਅਤ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਕੰਟਨੇ ਰ ਹਵੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ (ਖ਼ਤਰਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ), ਅਤੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਅਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮਿ
ੇ ਾਰ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹਲਹਖਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ
ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਬਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁਲ
ੱ ਹੇ੍ ਟਰੱਕ ਹਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਹਦਓ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੋਣਾ
ਨਿ
ੰ
ਂ
ੰ
ਂ
ਂ
ਂ
ਂ
ਂ
ੇ

ਵ
1.

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ PPE ਪਹਹਨੋ ।

2.

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1/4 ਭਰੋ।

3.

ਇਸਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਹਲਾਓ।

4.

ਇਸ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮਸ਼ਰਣ ਟੈਂਕ ਹਵੱਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮ ਤਰ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਹਕੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਸੁਕ
ੱ ਣ ਹਦਓ।

5.

ਪੜਾਅ 2, 3, ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਵ
1.

ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ PPE ਪਹਹਨੋ ।

2.

ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਦੇ ਮੂਹ
ੰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨੋ ਜ਼ਲ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦ੍ਵ ਟੈਂਕ ਹਵੱਚ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵ।ੇ

3.

ਨੋ ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧੋਵ।ੋ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ੍ਣ 'ਤੇ ਫਲਾਿ
ੈ
ਦੀ ਸਫਾਈ
ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡੁਲ
ੱ ੍ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰਤ
ੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (California
Emergency Management Agency) ਨੂੰ 1-800-852-7550 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ
ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਹਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਹਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ N-4 ਸੁਰਹੱ ਖਆ ਲੀਫਲੈਟ ਲਈ ਕਹੋ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੰਕੂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਟੇਪ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੁਹੱ ਲ੍ਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਹਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨੱਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਓ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਵਸਹਤ੍ਤ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਹਲਖੀਆਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਕ ਡੁਲ
ੱ ੇ੍ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਕਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ ਨੰ ਬਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਹੈ, ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਕ ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ
ੱ ੍ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ PPE ਪਾਓ, ਫੇਰ ਇਨ੍ਾਂ
ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋ
• ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ 'ਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ: ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਹਸੱਧਾ ਰੱਖ,ੋ ਰਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ
ਹਰਸਾਅ ਵਾਲੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਹਵੱਚ ਪਾ ਹਦਓ।

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

• ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਨੂੰ ਸੀਹਮਤ ਰੱਖਣਾ: ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਡੁਲ
ੱ ੍ ਹਕੱਟ ਹਵੱਚੋਂ “ਸਨੇ ਕਸ” ਜਾਂ
ਹਸਰ੍ ਾਹਣਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਮੱਟੀ, ਘਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ ਬਣਾਓ।
•ਡੁਲ
ੱ ੍ਣ ਦੀ ਸਫਾਈ:
o ਡੁਲ
ੱ ੇ੍ ਦ੍ਵ ਨੂੰ ਹਬੱਲੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ , ਰੇਤ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਹਮੱਟੀ ਹਜਹੀਆਂ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।
o ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਹਲਕੀ ਨਮੀ ਹਦਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਪਲਾਸਹਟਕ ਦੇ ਕਵਰ ਨਾਲ ਢਕ ਹਦਓ।
o ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਮੱਟੀ 'ਤੇ ਡੁਹੱ ਲ੍ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਤੱਕ
ਹਮੱਟੀ ਪਾਓ।
o ਸਹੀ ਹਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰਸਾਅ-ਪਰੂਫ ਕੰਟਨ
ੇ ਰ ਹਵੱਚ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਮੱਟੀ ਪਾਓ।
o ਕਟੇ
ੰ ਨਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਜਿ
ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਕਦੇ ਵੀ “ਖਾਲੀ” ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਵੱਚ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ੀ ਹਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਰਹਹ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਹਵਹਾਰ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਹਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਹੈ ਹਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਹਗਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਸਾਹਭਆ
ਂ
ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਚੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ
ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆ,ਂ ਛੱਪੜਾ,ਂ ਖੇਤਾ,ਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਵੱਚ ਨਾ ਹੰਗਾਲ।ੋ ਹਰੇਕ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕਟੇ
ੰ ਨਰ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ ਰੱਖ,ੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਸੀ। ਬੱਹਚਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਹਦਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ।
ਖਾਲੀ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ, ਲੇਬਲ ਤੇ ਹਲਖੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨਯਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ
ੰ ਨਰਾਂ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਹਕਵੇਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਟੇ
ੰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਹਟਕ ਕਟੇ
ੰ ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ।
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੀਸਾਇਕਹਲਗ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਨਪਟਾਰਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹਵੱਚ ਅਹਜਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਹਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਰਤਣ
ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਹਬਨਾਂ ਵਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਨਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਬਨਾਂ ਵਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਹਵੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸੰਕ, ਪਖਾਨ,ੇ ਸੀਵਰ, ਗਲੀ ਦੇ ਡ੍ ੇਨ ਹਵੱਚ,
ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਵਹਾਓ।
ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਫਾਲਤੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਹਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਖੀਆਂ ਹਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ,
ੁ
ਥੋੜਹੇ੍ ਹਜਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

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 ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਵੱਚ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਜ਼ਾਰ ਹਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ
ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹਨਪਟਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਨਯਮ ਹਨ?
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਾਧੂ ਹਨਯਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ੇਹਨਗ
ੰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਲਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਦਨਾਂ ਹਵੱਚ ਵਰਤੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ
ੈ
਼ੋ
(California Highway Patrol), ਮੋਟਰ ਕਰੀਅਰ
ਸੇਫਟੀ ਯੂਹਨਟ (Motor Carriੈ
er Safety Unit) ਨੂੰ ਫਨ
਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟੇਲੀਫਨ
਼ੋ ਨੰ ਬਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਟੇਲੀਫਨ
਼ੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਦੇਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਖਖਆ

ਿਾਣਕਾਰੀ
N No. 3

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

ਸੁਰੱਖਿ

ਸਬੰਧੀ
ਾਅ

ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ
ਸੁਰਖੱ ਖਆ ਖਨਯਮ, ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ਼ੈਕਿ
ੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ
ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਜਨਯਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ
ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਜੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਈ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਲਖੀਆਾਂ ਜਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜਨੱਿੀ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਜਹਣਨਾ (PPE), ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਪਕਰਨ ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3

ਆ

ਸੁਝ

ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਵਾਂ ਖਵੱਚ
ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ,ਂ ਪਾਣੀ ਖਵੱਚ
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪ਼ੈਕਖੇ ਿੰਗ, ਅਤੇ
ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਜਆ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਿ਼ਾਂ
ਪਹਜਨਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਬੰਦ ਸਜਸਟਮਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਲਈ
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਖਆ ਦੇ ਖਤੰਨ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹਨ
1. ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
“ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਹੈ, ਿੋ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿੱਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੈਂ ਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ
ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿੇ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਜਲਜਖਆ ਹੋਿੇ ਜਕ ਬੰਦ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਜ
ੇ
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ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੇ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਨਹੀਂ
ਰੱਖੇਗੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੱਕ ਹੈ।

2. ਪਾਣੀ ਖਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪ਼ੈਕੇਖਿੰਗ
ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਲਈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਜਨਰਮਾਤਾ ਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਕਦਮ
ਚੱੁਕਦਾ ਹੈ। “ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ” ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰ ਿਾਾਂ ਪੈਕੇਿ ਹੈ।
ਿਦੋਂ ਪੈਕੇਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਪਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪੈਕੇਿ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਘੁਲ ਿਾਦੇ
ਂ
ਹਨ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਿੇਂ ਹੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਿ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਜਹੱਸਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰਨ ਿਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ
“ਬੰਦ ਗੱਡੀ” ਅਜਿਹੀ ਥਾਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੋਿੇ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਾਂ ਬੰਦ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਜਖੜਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਾਜਿਆਾਂ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਟੈ੍ਕਟਰ ਿਾਾਂ ਹੋਰ ਿਾਹਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸੇ ਿੀ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਜਗਆ ਹੋਿੇ। ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਜਲਜਖਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਜਕਸੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਿੀ ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਈ ਬੰਦ ਗੱਡੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਦੇ ਅੰਤ ਜਿੱਚ ਸਾਰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ
PPE ਜਕਿੇਂ ਬਦਜਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਿੋ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ।
ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਬਲ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿਾਾਂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ PPE ਨਾ
ਪਜਹਨਣੇ ਪੈਣ, ਜਿਰ ਿੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿੱਚ ਸਾਭੇ
ਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਨ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਚ ਹੋਿੋ ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚੋਂ ਜਨੱਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
PPE ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਚ PPE ਪਜਹਨੋ , ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿੱਚ
ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ
ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨਾ੍ ਾਂ ਜਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਖਰੇ PPE ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਦੇ
ਜਨਯਮਾਂ ਜਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੜੇ PPE ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੇ ਚਾਰਟ
ਜਿੱਚ ਉਹ PPE ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਜਹਨ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਲਖੇ
ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਸਾਰੇ PPE ਨਾ ਪਜਹਨਣੇ ਪੈਣ, ਜਿਰ ਿੀ ਜਕਸੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ PPE ਉਸ ਥਾਂ
'ਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਲਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ।

ਉਹ PPE, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1

ਲੇਬਲ ਿਾਂ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ
ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
PPE

ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਂ “ਖਤਰਾ” ਿਾਂ “ਚੇਤਾਿਨੀ”
ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕਿਰਆਲ, ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ
ਦਸਤਾਨ,ੇ ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਐਪਰਨ, ਅਤੇ
ੱ
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਜਖਆ
ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ
ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾਂ “ਸਾਿਧਾਨੀ” ਸੰਕੇਤ
ਸ਼ਬਦ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਜਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕੇਟ

ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟਾ,ਂ
ਿੁੱਤੀਆ)ਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ

ਬੰਦ ਗੱਡੀ

ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ

ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ
ਲੇਬਲ ਿਾਂ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
PPE
ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ
ਲੇਬਲ ਿਾਂ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
ਅਨਸਾਰ
PPE, ਜਕਸੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
(ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ੁ
ੈ ਫ਼ੋ
ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ,
ਿਾਂ ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ
ਦੇ
ੁ ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ਜਿਲਟਜਰੰਗ
ਿੇਸ ਪੀਸ ਿਾਂ ਜਮੱਟੀ/ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਲਟਰ
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ)
ਸਮੇਤ PPE
2
ੁ
ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ,
ਿਾਂ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ ਰਨੀਆ ਦੇ
ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ ਲੜੀਂਦ
ੋ ੇ ਿੱਖਰੇ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਦੇ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਸਮੇਤ PPE

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ ਅਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਿਾਦਾਰ 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

ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ

ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ ਲੜੀਂਦ
ੋ ੇ ਕੰਮ
ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
(ਸ਼ਿਾਸ-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 ਿਾਂ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਲੜੀਂਦੇ
ੋ
ਸਾਰੇ PPE ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
2 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਜਿਕ
ੈ
ਿਾਸ਼ਪ ਕਾਰਟਜਰਿ ਿਾਲਾ ਅੱਧੇ-ਜਚਹਰੇ ਦਾ ਿਾਂ ਪੂਰ-ੇ ਜਚਹਰੇ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ)।
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ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਨਖਆ

ਜਾਣਕਾਰੀ
N No. 4

4

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

ਾਅ

ਫਸਟ ਏਡ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਬਾਅਦ
ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਮਦਦ
ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ
ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਦੱਸ।ੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ
ਡ੍ਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ।

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਕੀਟਾਣੂ ਰਨਹਤ ਕਰਨਾ

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

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

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱਚ

911

ਜਾਜ਼ਕਹਰ
ਂ
ਕਨਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ,

1-800-222-1222
ਡਾਇਲ ਕਰੋ

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਕਵੱਚ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ
ਕਵੱਚ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰਾਂ ਕਵਕਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰਕੱ ਖਆ ਟ੍ਕੇ ਨੰ ਗ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਿ, ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਸੁਰਕੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE), ਕਜਸਨੂੰ ਮੁੜ-ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਕਂਕ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕਿਤੀਆਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਕਜਹੇ ਉਪਾਅ ਹਨ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱਚ ਕਤਆਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਕਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਨਕਿੇਂ ਕਰਾ?ਂ
1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ:
a. ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਭਾਵ
੍ਰ
ਕਵੱਚ ਆ ਜਾਓ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
b. ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਂ ਕਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਸੂਚੀਬੱਧ
ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਪਕਹਨਣ ਲਈ PPE ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਜੀਨੀਅਕਰੰ
ੰ
ਗ ਕਨਯੰਤਰਣ।

ਬੇਦਾਿਾ: ਇਹ ਲੀਫ਼ਲਟ
ੈ (ਪਰਚਾ)
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ
'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸਨਖਅਤ
ੱ
ਫਸਟ
ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ
ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਬੀਮਾਰ
ਨਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਲਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ
'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2. ਸੁਰੱਕਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾ,ਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
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3. ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਭਾਵ,
੍ਰ
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਚੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ
ਫਸਟ ਏਡ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਪਕਕਕਰਆਵਾ
੍ਰ
ਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਕਵਧਾ (ਫੈਕਸਕਲਟੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨ ਸਮੇਤ।
4. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ
ਕਕੱਟ ਕਕਿ
ੱ ੇ ਹਨ।
5. ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਿ
ੱ ੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਜਾਣੋ ਕਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕਨਪਕਟਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ CPR (cardiopulmonary resuscitation) ਕੋਰਸ ਕਵੱਚ
ਨਾਮਾਕਨ
ਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਦੂਕਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਕੱ ਖਅਤ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਿਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਫਰ ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਏ ਕਬਨਾਂ ਅਕਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੀਮਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਜਹੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕਜੱਿੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਰਤ
ੰ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ 911 ਤੇ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 911 ਕਡਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਸਿਾਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਕਾਰ ਦੱਸ,ੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਕ
ਕਕਹੜਾ(ੜੇ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ(ਹਨ)। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਡਸਪੈਚਰ
ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਕਕਕਰਆਵਾਂ ਕਕਵੇਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਡ੍ ਾਈਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨ
ਕਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਤ
ੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਹ ਸਮੱਨਸਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਿੇਂ ਨਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਨਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਿੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
1.

ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ।

2.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ।

3.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਜਾਣਾ।

4.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਗਲਣਾ।
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ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀਟਾਣੂ ਰਨਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਿਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਵਾਸ਼ਪ ਜਾਂ ਕਮੱਟੀ ਕਵੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਦੇ ਉੱਡਣ ਸਮੇਤ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ:
•

ਬਾਹਰ, ਖੁਦ ਜਾਂ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ ਿਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਜੱਿੇ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵ।ੇ ਖੁਲ
ੱ ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਫੁਟ
ੱ ਦੂਰ ਜਾਓ।
ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਲਜਾ
ਕਰਹਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀ ਬੰਦ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਵੌਲਟ, ਬੌਕਸਕਾਰ, ਜਾਂ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕੀ
ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਟ੍ਕਚਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਸਕਮਕਲਤ ਸਵਾਸ ਉਪਕਰਨ
(SCBA) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਡ-ਹਵਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ ਯੰਤਰ) ਨਾ ਪਕਹਨ ਲਓ।

•

ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪਕੜਆਂ ਨੂੰ ਕਢੱਲਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ CPR ਕਦਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕਕਵੇਂ
ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਤੀਕਕਕਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ।

•

ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਹੋ।

ÕÆàéÅôÕ
ÇÜò¶º ÕÆàéÅôÕ ç¶ ñ¶ìñ å¶ ÇñÇÖÁÅ ÔË, À°Ã¶ åð·» ÇÂÃå¶îÅñ Õð¯Í
ÇÕðêÅ ÕðÕ¶ ñ¶ìñ çÆÁ» ÃÅðÆÁ» ÇÔçÅÇÂå» å¶ Áîñ Õð¯Í

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਜ਼ਿ
ਂ
ੇ
ੂੰ
ਂ
ਂ

î¹ãñÆ âÅÕàðÆ ÃÅÔÅÇÂåÅ

ਂ
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ਂ
ਂ

ਂ

ਂ

ਂ
ਂ

ਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ:
ਜਿ
•

ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕਦਓ, ਕਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਕਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਤ ਕੱਪਕੜਆਂ ਜਾਂ PPE
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

•

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਤੁਰਤ
ੰ ਕੀਟਾਣੂ ਰਕਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧੋਣ
ਲਈ ਕਕਸੇ ਨੇ ੜਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਰਕਹਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ

•

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਸਾੜ (ਬਰਨਸ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਇਲਾਜ ਕਵੱਚ, ਮਲ੍ਹਮ, ਲੋਸ਼ਨ,
ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

•

ਕਸਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਓ।

•

ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰਤ
ੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਹੋ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ

l

1001 I Street, Sacramento CA 95814

N4 2
l

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਤ ਧੂੜ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਕਨਆਂ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਧੋਤੇ ਹੱਿਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ:
ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟ੍ਰੇਨਿਕਨਗ
ੰ ਦੇ ਕਹਸੇ
ੱ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵੱਚ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਦੀਆਂ
ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:
•

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਫੁਹਾਰੇ ਕਵੱਚ ਧੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਫੁਹਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਨਲੀ ਕਵਚੋਂ
ੱ ਹਲਕਾ ਪ੍ਵਾਹ ਵਰਤੋ।

•

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਕਮੰਟ ਤੱਕ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ।

•

ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕਬਨਾਂ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਿੜ੍
ੋ ਾ ਿੱਲੇ ਵੱਲ ਰੱਖੋ। ਕਜਸ ਅੱਖ ਕਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਗਆ
ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਵੋ।

•

ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂ ਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੈਂ ਸ 'ਤੇ ਕਛਟੇ
ੱ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸਦੇ
ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੈਂ ਸ ਉਤਾਰ ਕਦਓ। ਲੈਂ ਸ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰਸਾਇਣ ਰਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਝਪਕਾਓ।

•

ਕਕਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਖੋਲੋ੍ਹ।

•

ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਿ ਨਾ ਪਾਓ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਵਾਈ
ਜਾਂ ਲੋ ਸ਼ਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨਹੋ੍ਹ।

•

ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਨਗਲਣਾ
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਧੋਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ, ਤੰਮਾਕੂਨਹੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਿਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰੂਹ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਪੌਕਦਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਕਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਕਲਆਂਦੇ ਭੋਜਨ,
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿ, ਜਾਂ ਕਸਗਰੇਟ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ ਕਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਓ ਜਾਂ ਪੀਓ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਧੋਤਾ
ਕਗਆ ਹੋਵੇ।

•

ਕਸੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ।

•

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ
ਸਾਂਭੋ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ
ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿਾਂ
ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਂਭਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਨਗਲ ਲਿੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ:
•

ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਕਹਰ ਤੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ (California Poison Control Center) ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ
1-800-222-1222 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

•

ਜੇ ਜ਼ਕਹਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਵਅਕਤੀ ਗੰੁਮ ਸੁੰਮ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਨਾ ਕਦਓ। ਉਸਨੂੰ
ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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•

ਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਕਲਖੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਸਬੰਧੀ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਕ ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦੱੁਧ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ੇ
ਂ
ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਲਬਲਾ
'ਤੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

•

ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਾਪਤ
ਕਰੋ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਬੀਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ(ਕਾ)ਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਕਰਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ
ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ(ਕਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ(ਕਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ(ਕਾ)ਂ ਦਾ ਨਾਮ:__________________________________________
ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ(s):________________________________________________
_______________________________________________________________
EPA ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਬਰ:
ੰ
________________________________________

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

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਨਦੱਤੀ ਸੁਰਨੱ ਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ (SDS) (ਹਾ/ਨ
ਂ ਹੀਂ): __________
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਕਿੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ: ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਕਿੇਂ ਿਾਪਨਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:__________________________________
_______________________________________________________________

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

_______________________________________________________________

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

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਨਖਆ

ਿਾਣਕਾਰੀ

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

N No. 5

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾਂ ਨਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਨੱ ਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧੂੜ, ਨਿੱਟ,ੇ ਜਾਂ ਿਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯੰਤਰ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਨੱ ਖਆ ਕਰਨ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਨੱਿੀ ਸੁਰਜੱ ਿਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ
ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਯਮਾ,ਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ
ਜਲਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਧੂਿ, ਵਾਸ਼ਪ, ਿਾਂ ਧੁਦ
ੰ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ” ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਜਕਹਿੇ
ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮੁਫਤ ਜਦੱਤਾ ਿਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਇਸਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਨੂੰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਿੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਸ਼
ੈ ਰ, ਜਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਿਾਂ ਫੇਫਜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਜੱ ਿਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਾ ਪਜਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਿਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਸਮੀਜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ
ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਜਵਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਾਏ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਕੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਪੋਰਟ (ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ) ਦੇਣੀ
ਪਏਗੀ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰਜੱ ਿਅਤ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ
ਜਲਿਤੀ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ
ੰ ੀ। ਿੇ
ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ਅਜਿਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਲਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ,
ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ
ੈ ਫ਼ੋ
ਂ ਦੇ ਨਨਯਮਾਂ
ਨਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਿਾਂ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨ
ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
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ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਨਹਨਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਰ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
1. ਨਿਟ ਟੈਸਨਟੰਗ
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ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹੋ
ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
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2. ਟ੍ਰੇਨਨਗ
ੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਜਮਲੀ ਹੈ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਜਕਉਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
• ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਿਾਂਚ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ,
• ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਜਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਜਕ ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ
ਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ
• ਿੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
• ਿਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨੋ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਜਫਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਜਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਜਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ
ਸਾਲ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨ।
ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿ,ੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ
੍ਰ
ਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਾਲੀਂ ਜਫਟ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਿੇ ਪਕਾਰਾ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਿਭਾਲ ਅਿੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਅਸਲ ਜਵੱਚ “ਹਵਾ ਸਾਫ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ੁ
ਨਕਸਾਨਦਾਇਕ
ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਜਿਆਂ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਫਲਟਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਹਨ, ਿੋ ਵੱਿ-ਵੱਿ
ੈ
਼ੋ
ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਬਲ, ਕਲੀਫਰਨੀਆ
ਦੇ ਜਨਯਮ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਜਕਹਿੇ ਪਕਾਰ
੍ਰ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਜਿਅਤ
ਰੱਿਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਸ਼ਪ ਜਵੱਚ ਬਦਲ ਿਾਦੇ
ਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਜਿਆ
ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਫਲਟਰਾਂ (ਕਾਰਟਜਰਿ) ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ-ਜਚਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਜਹਨਣ ਦੀ
ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਧੂਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਫਲਟਜਰੰਗ ਫੇਸ
ਪੀਸ (ਜਿਵੇਂ ਜਚੱਤਰ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਜਿਆ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵੈ-ਸਜਮਜਲਤ ਸਵਾਸ
ਉਪਕਰਨ (SCBA) ਪਜਹਨਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ
ੋ
ੋ
ੌ

ਮੈਂ ਇਹ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ
ਸਹੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ?
ਫਿ
ਂ

ਂ
ਂ

ੇ

ਂ

ਂ

ਂ

ਂ

ਂ

ੇ

ਂ
ਂ

ੇ

ਮੈਂ ਨਿਲਟਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲਾ?ਂ
ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਮ ਜਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਕ ਜਫਲਟਰ ਕਦੋ
ਬਦਲਣਾ ਹੈ (ਿੇ ਨੰ ਬਰ 1 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੰ ਬਰ 2 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਫਰ ਅੱਗੇ ਿਾਓ):
1.

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕ, ਸੁਆਦ, ਿਾਂ ਿਲਣ ਮਜਹਸੂਸ ਹੋਵੇ;

2.

ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਜਦੱਤੀਆਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਜਵੱਚ ਜਕਹਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ;

3.

ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਜਹੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਸੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਿਾਂ

4.

ਿੇ ਕੋਈ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲ।ੋ
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ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਇਸਦੀ ਿਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਜਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਾਚਾ
ਂ ਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਿੀ ਿਾਦੀ
ਂ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਟੁੱਟ ਿਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਿਰਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਿਾਦੇ
ਂ ਹਨ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਜਿਹਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟ ਜਦੱਤਾ ਿਾਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ PPE, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਂ ਹਨ। ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਧੂਿ, ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਵੱਚ ਵੱਡੀਆਂ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾਦੇ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਿਅਤ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋਿ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਿਾਂ ਕਈ ਿਾਸ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਜਫਲਟਰਾਂ ਿਾਂ
ੁ
ੁ
ਕਾਰਟਜਰਿਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਮੁਿੌਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਂ ਜਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਹੱਸਾ ਮੁਿੇ ਨਾ। ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦੇ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਭੋ
ੰ ਨਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਜਵੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀ (ਏਅਰ ਟਾਈਟ) ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਟੇ
ਸਹੀ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਕਹੜੇ ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਜ
ਂ
•

ਰੋ ਰਾਮ।
ਜਲਿਤੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਗ

•

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ
ਂ
ਨਤੀਿਾ।

•

ਟ੍ੇਜਨਗ,
ੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਅਤੇ ਜਫਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ।

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

ਤੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਰਕਾਰਡ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

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

ਿਹਣਿਹਰੀ
N No. 6

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

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਘੱਟੋ
ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
(MEPs) ਲਈ ਸੁਰਕੱ ਖਆ ਕਨਯਮ
ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ “ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ” ਜਾਂ MEPs
ਕਕਹਾ ਜਾਦਾ
ਂ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ, ਕਜੱਥੋ ਤੱਕ ਸੰਭਵ
ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵ।ੇ MEPs ਤੁਹਹਨੂੰ
ਿਈ ਅਕਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਾਂ ਨਹਲ ਅਸਰ ਪਹੁਚ
ੰ ਹ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ
ਕਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦੰਦ।ੇ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਿਹਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਹਡੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਿਸਹਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਹ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਿਹਾਂ ਦਹ
ਸਹਹਮਣਹ ਿਰਨਹ ਪੈ ਸਿਦਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਿਦਹ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਤੁਹਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਹਅਦ
ਪਤਹ ਲੱਗ।ੇ

“ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ” ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ MEPs ਹਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਸ਼ਹਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੰਮ ਕਿੱਚ
ਇਸਤੇਮਹਲ ਿੀਤਹ ਹੋਏਗਹ:
1. ਬਰੋਮੋਿਸੀਕਨਲ (Bromoxynil) (ਬਿਟਕਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)

• ਇਸਤੇਮਹਲ: ਭੂ-ਕਦਰਿਸ਼ ਰੁਖ
ੱ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝਹੜੀਆਾਂ ਕਿੱਚ ਿੀਕੜਆਾਂ ਅਤੇ ਘੁਣ 'ਤੇ ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਪਹਉਂਦਹ ਹੈ।
• ਖ਼ਤਰਹ: ਇਹ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਨਰਿਜ਼ (ਤੰਤ)ੂ ਕਸਸਟਮ ਤੇ ਅਸਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹ ਤੁਹਹਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਅਸਰ ਹੋ ਿਹਏ ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਲਟੀਆਾਂ ਆਉਣੀਆਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਕਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਿਹਾਂ
ਤੁਹਹਡੀਆਾਂ ਅੱਖਹਾਂ ਕਿੱਚ ਿੁਦ
ੰ ਲਹਪਣ ਹੋ ਸਿਦਹ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਭਹਿੇਂ ਤੁਹਹਡੇ ਤੇ ਇਸਦਹ ਥੋੜਹ੍ ਅਸਰ
ਹੋਿ,ੇ ਤੁਹਹਡੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਹ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਹ ਨੂੰ ਨੁਿਸਹਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਸਿਦਹ ਹੈ।
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ਾਅ

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

ਆ

ੁ
ਸਝ

• ਖ਼ਤਰਹ: ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਹਾਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿਹਾਂ ਦਹ ਥੋੜਹ੍ ਕਿਹਹ ਅਸਰ ਿੀ ਤੁਹਹਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਦ
ੰ ਹ
ਹੈ, ਤਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਹਨੂੰ ਅਤੇ/ਿਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਅਣਿੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਿਸਹਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਹ ਸਿਦਹ ਹੈ।

ਸ ੁਰ ੱ ਖ ਿ

• ਇਸਤੇਮਹਲ: ਸਿਹਿਟੀ ਘਹਹ ਕਿਚਲੇ ਚੌੜੇ ਪੱਕਤਆਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਿਰਦਹ ਹੈ (ਕਿਿੇਂ ਗੋਲਫ ਿੋਰਸ)। ਇਸਦਹ
ਇਸਤੇਮਹਲ ਗੈਰ-ਕਰਹਹਇਸ਼ੀ ਭੂ-ਕਦਰਿਸ਼ ਰੱਖ ਰਖਹਅ ਅਤੇ ਅਕਿਿਹਰਤ ਰਸਤੇ ਕਿੱਚ ਿੀ ਿੀਤਹ ਿਹਦ
ਾਂ ਹ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ‘ਤੇ MEPs ਦਾ ਅਸਰ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਾ੍ ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?
ਜ
ੇ
ਾਂ

ੱ

ੈਂ ਹ)ਾਂ।
• ਿਿਰਆਲ (ਿਹਾਂ ਲੰਮੀਆਾਂ ਬਹਹਹਾਂ ਿਹਲੀ ਿਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਾਂ ਪਟ
• ਰਸਹਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਿ ਿੱਪੜੇ, ਿੋ ਤੁਹਹਡੇ ਸਰੀਰ, ਕਸਰ, ਬਹਹਹ,ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿੇ
ਿਦੋਂ:
o ਤੁਸੀਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਨੂੰ ਰਲਹਉਣ, ਲੱਦਣ, ਿਹਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਚ ਪਹਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਹਲੀ ਿਹਜਾਂ ਪਹਣੀ ਕਿੱਚ
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿੇਿ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦੇ ਹੋ;
o ਤੁਸੀਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ;
o ਤੁਸੀਂ ਕਮੱਟੀ ਕਿੱਚ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ ਪਹਉਣ ਿਹਜਾਂ ਕਮਲਹਉਣ ਲਈ ਉਪਿਰਨ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦੇ ਹੋ; ਿਹਜਾਂ
o ਕਛੜਿਹਅ ਨੋ ਜ਼ਲ ਹੇਠਹਾਂ ਿੱਲ ਿੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਹੇਠਹਾਂ ਸਕਥਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਰਸਹਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਿ ਦਸਤਹਨੇ ਅਤੇ ਬੂਟ।
• ਿੁਝ ਹਿਹਕਲਆਾਂ ਨਹਲ, ਅੱਖਹਾਂ ਦੀ ਸਰ
ੁ ਕੱ ਖਆ।
• ਸਹੀ ਪ੍ਰਿਹਰ ਦਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਹਸ-ਯੰਤਰ) (ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਦੇ ਅੰਤ ਕਿੱਚ ਸਹਰਨੀ ਦੇਖ)ੋ ।
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਹਾਂ ਬਹਰੇ ਹੋਰ ਿਹਣਿਹਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਹਲਿ ਨੂੰ N-5 ਸੁਰਕੱ ਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ
ਿਹੋ। ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਕਹਨਣਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਿੇ MEPs ਰਲਹਉਂਦੇ ਿਹਜਾਂ ਲੱਦਦੇ ਹੋ (ਕਿਿੇਂ ਿੂੜ ਿਹਜਾਂ ਪਹਊਡਰ), ਿਿਰ
ੇ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ
ਪਹਣੀ ਕਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿੇਿ ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
o ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹਲ ਿਹਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਪਿਰਨ ਨਹਲ MEPs ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਿੁਝ
ਹਿਹਕਲਆਂ ਨਹਲ।
ਜ
ੇ
ਾਂ

ੇ

ੋ
ਜਾਂ

ਜਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਹਿਹ, ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਿ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
• ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਹਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੱਦਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਿੈਸੇ ਿੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ
ਕਿੱਚ ਿਹਫੀ ਪਹਣੀ, ਸਹਬੁਣ, ਅਤੇ ਇੱਿ ਿਹਰ ਿਰਤਣ ਲਈ ਤੌਲੀਏ।
• ਿਹਫੀ ਪਹਣੀ, ਸਹਬੁਣ, ਅਤੇ ਸਹਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਿਹਲੀ ਥਹ,ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਹ ਿੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱਪੜੇ
ਬਦਲ ਸਿੋ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਮੂਹ
ੰ ਿੋ ਸਿੋ।
• ਤੁਹਹਡੇ ਿੀਟਨਹਸ਼ਿਹਾਂ ਨਹਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱਪੜੇ ਸਹਭਣ
ਾਂ ਲਈ ਇਿ
ੱ ਸਹਫ਼ ਅਤੇ
ਿੀਟਨਹਸ਼ਿ-ਮੁਿਤ ਥਹ।ਾਂ
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ਕੀ ਕਈ
ੋ ਅਕਜਹੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਨਯਮ ਹਨ, ਕਜਨਾ੍ ਹਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਹਲੀ, ਪਹਣੀ ਕਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿੇਕਿੰਗ, ਿਹਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ
ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਹੋ ਸਿਦਹ ਹੈ, ਤੁਹਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਿਹਜਾਂ ਹੋਰਹਾਂ ਕਨਯਮਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਹਰ
ੁ
PPE ਪਕਹਨਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹ ਹੋਿੇ। ਉਪਿਰਨ ਅਤੇ PPE ਦੇ ਦੂਿੇ ਪ੍ਰਿਹਰਹ,ਾਂ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਨ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਬਹਰੇ ਹੋਰ
ੈ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਿਹੋ।
ਿਹਣਿਹਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਲਿ ਨੂੰ N-3 ਸੁਰੱਕਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ
• ਤੁਹਹਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਿ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਰਿਹਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਹ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪਕਹਨਣਹ
ਹੈ, ਪਕਹਲਹਾਂ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਪੜਨਹ
੍ਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। ਿੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਇਹ
ਸਹਰਨੀ ਿਰਤੋ:

ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ

ਬਿਟਕਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ

ਪਹਰਟੀਿੁਲੇਟ ਫਕਲਟਰ (ਆਰ- ਿਹਾਂ ਪੀ-ਰੇਟ ਦਕੱਤਹ
ਹੋਇਆ)

ਮੈਟਹਕਸਸਟੌਿਸ-ਆਰ (MSR),
ਇਿਿਟ-ਏ-ਸਹਈਡ
ੰ ੈ

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

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

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਨਖਆ

ਿਾਣਕਾਰੀ

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

N No. 7

ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਨਿਆਂ
ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਧੋਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਿੀ
ਿਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੱਿੀ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਜਹਨੋ , ਜਿਿੇਂ ਆਪਣੇ
ਖੁਦ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਆਲ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਜਸਆ
ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ PPE ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਕਰਨ
ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੱਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ
ਕਰਾ?ਂ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਜਹਨੋ , ਿੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ-ਖੂਹ
ੰ ਦ ਤੋਂ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ। ਇਸ ਜਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਟਾ,ਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਿੁਰਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਤੋਂ ਜਮਲਣ ਿਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਨ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਕਹੜੀ ਿਗ੍ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ।ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਜੜਆ,ਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆ,ਂ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਪਾਊਡਰ, ਦਾਣੇ, ਿਾਂ ਖੁਲ
ੱ ੍ੀ ਧੂੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕਫ
ਅਤੇ ਿੇਬਾ੍ ਂ ਿੱਲ ਖ਼ਾਸ ਜਧਆਨ ਜਦਓ।

ਆਪਣੇ ਪਨਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰੱਖਣਾ
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿੱਚ ਿਾਂ ਘਰ ਜਿੱਚ ਿਾਓ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆਂ
ਿਾਂ ਬੂਟ ਉਤਾਰ ਜਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਿਾਲੀਆਂ ਿੁਤ
ੱ ੀਆਂ ਿਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਜਦਓ।
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ। ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕਪਜੜਆਂ (ਿੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ
ਅੰਡਰਿੀਅਰ-ਬਜਨਆਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕਪਜੜਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਰੱਖ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਪਜਰਿਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਿਾਨਿਰਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਸਜਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬੈਗ ਜਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ
ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ, ਸ਼ਾਿਰ ਲੈਣ ਿਾਂ ਨਹਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਧੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ
ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਜਮਲੋ ਿਾਂ ਛੂਹੋ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਲਈ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਸੁਝਾਅ
u ਰਬਿ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ।
u ਕਮ
ੰ ਿਾਲੇ ਕਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਲੇ
ਕਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਿੱਖ ਰੱਖੋ।
u ਪਨਹਲਾਂ ਨਭਓਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਿਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੋ
ਿਾਰੀ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
u ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
u ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਧੋਿੋ।
u ਅਸਰਦਾਰ ਨਡਟਰਜੈਂਟ ਿਰਤੋ।
u ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਕੱਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਰ
'ਤੇ ਸੁਕਾਓ।
u ਿਾਨਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਬਨਾਂ ਕੱਪਨਿਆਂ ਦੇ
ਚਲਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

PSIS N No. 7 (HS-1748) 2018
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ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ਘੜੀ ਦੇ ਪੱਜਟਆ,ਂ ਬੈਲਟਾ,ਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ
ਸਕਦੇ। ਿੇ ਇਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਟ
ੱ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਪਜਹਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ੱ ਜਦਓ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਿੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਸੁਟ

ਸ ਬ ੰਧ ੀ

7

ਾਅ

ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ,ਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਅਕਤੀ ਘਰ ਜਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਜਦਓ ਜਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਜਗਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜਕਿੇਂ ਧੋਣਾ
ਹੈ।

ਆ

ੁ
ਸਝ

ਜਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਿ,ੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ-ਖੂਹ
ੰ ਦ ਲੱਗੀ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਜਬਹਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰੋਗ,ੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਿੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਜਹਨਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈ ਿਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਜੜਆਂ
ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਸ ੁਰ ੱਖ ਿ

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ
ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਮਿਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ
ੱ ਵੱਖਰੇ
ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋ:
•

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਜਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਓ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖਜਰਆਂ ਕਰਕੇ
ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰਿਾਰ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ
ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਗੰਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹ।ੋ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਜਬਨਾਂ ਪਲਾਸਜਟਕ ਬੈਗ ਤੋਂ
ਜਸੱਧਾ ਿਾਜਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜਫਰ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਨੂੰ ਧੋਿ,ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਜਦਓ,
ਅਤੇ ਜਫਰ ਸੁਟ
ੱ ਜਦਓ, ਿੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਨ। ਜਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ
ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਿ।ੋ

•

ਕੱਪਜੜਆਂ ਦੇ ਜਡਟਰਿੈਂਟ ਦੀ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਜਧਕਤਮ ਮਾਤਰਾ ਿਰਤੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਾਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ
ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੱਚ ਜਸਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਓ।

•

ਪਜਹਲਾਂ ਹੰਗਾਲੋ, ਪਜਹਲਾਂ ਜਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ,ੋ ਿਾਂ ਦੋ ਿਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੱਚ ਚਲਾਓ।

•

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਜਮੰਟਾਂ ਤੱਕ)
ਧੋਿ।ੋ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਨੱਕਲਣਗੇ।

•

ਫੈਬਜਰਕ ਸੌਫਟਨਰ, ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜਨੱਕਲਦੇ। ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ
ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਰਲਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਜਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ
ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
•

ਆਪਣੇ ਪਜਰਿਾਰ ਦੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਲਈ ਿਾਜਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਜਬਨਾਂ ਕੱਪਜੜਆਂ ਦੇ—ਜਸਰਫ਼ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਡਟਰਿੈਂਟ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

•

ਿੇ ਸੰਿਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਤਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਕਾਓ। ਿੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਜਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਿੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲਗੀ
ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਰ ਜਿੱਚ ਰਜਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।

•

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਰ ਜਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ
ਿਾਦੇ
ਂ , ਇਸਨੂੰ ਸਿ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸੈਜਟੰਗ ਜਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਜਹਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਚਲਾਓ।
ਜਫਰ 10 ਜਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਡਰਾਇਰ ਚਲਾਓ। ਕੰਮ ਦੇ ਧੋਤੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨੂੰ ਦੂਿੇ ਕੱਪਜੜਆਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਰਲਾਓ।
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ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ
ੱ ੍ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਜ
ੇ
ਂ
ਂ
ੋ
ਂ
ੋ

ੇ
ਂ

ਨਨੱਜੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਏ?
PPE ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਜਕ
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਕਿਰਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ PPE ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਦੇ
ਂ
ੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੰਮ ਤੇ PPE ਜਕਿੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਿੀ
ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ੇਜਨਗ
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
ੰ ਨਰ (ਇੱਕ ਪਲਾਸਜਟਕ ਬੈਗ ਸਹੀ ਹੈ) ਜਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਕਿਰਆਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਟੇ
ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਕਰ ਜਦਓ।

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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ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਸੁਰੱਨਖਆ

ਜਹਣਕਹਰੀ

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

N No. 8

ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾਂ ਨਿੱਚ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ
ੱ ਆ ਨਿਯਮ
ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਨ੍ਨੰ ਗ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸੁਰਨੱ ਖਆ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੜੀ (PSIS) ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਹਉਣ ਜਹਾਂ ਲੱਦਣ ਲਈ
ਤੁਹਹਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਹਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਵਹ-ਸਪਲਹਈ ਵਹਲੇ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਹਸ-ਯੰਤਰ), ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਹਲੀ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਹਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ
ਕੱਪਜਿਆਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਤੁਹਹਡਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਜਲਹਾਂ ਐਮਰਜੈਸ
ਂ ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਲਈ
ਯੋਜਨਹਵਹਾਂ ਬਣਹਉਣੀਆਂ ਚਹਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਜ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹਲ ਤੁਸੀਂ
ਬੀਮਹਰ ਜਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਨ੍ਹਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਹਉਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਕਜ
ਤੁਹਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਡਹਕਟਰ ਕੋਲ ਲਜਜਹਇਆ ਜਹਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਓ।
ਐਮਰਜੈਸ
ਂ ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਨਹਮ: ________________________________________________________________
ਪਤਹ: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ: _____________________________________________________________

ਮਾਲਕ: ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰਹਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਖ਼ਤਜਰਆਾਂ ਬਹਰੇ ਸੂਚਨਹ ਦਹ ਲੀਫ਼ਲੈਟ
(ਪਰਚਹ) ਹੈ। ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਜਵੱਚ ਖਹਲੀ
ਛੱਡੀ ਥਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਹਜ਼ਮਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਦੀ ਜਗ੍ਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਹਨ 'ਤੇ ਇਸ
ਇਸ਼ਜਤਹਹਰ ਨੂੰ ਲਹ ਜਦਓ (ਜਜਵੇਂ ਮੁਲਹਜ਼ਮਹਾਂ
ਦਹ ਬਕ
੍ਰੇ ਕਮਰਹ)। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਉਸ ਭਹਸ਼ਹ ਜਵੱਚ ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਨੂੰ
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਪਿ੍ ਕੇ ਸੁਣਹਉਣਹ ਚਹਹੀਦਹ
ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦਹ ਹੈ।

ਜੇ ਹੋਰ ਥਹਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡਹ ਮਹਲਕ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਨਹਲ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲਜਖ ਸਕਦਹ
ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਜੱਤੀ ਥਹਾਂ ਵਜੱਚ “ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ”।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਬੀਮਹਰ ਜਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਲਈ
ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਦਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਹਹੀਦੀ।
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ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਰਕਹਰਡਹ,ਾਂ ਇਸਤੇਮਹਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸੁਰੱਜਖਆ ਲਿੀ ਲੀਫ਼ਲਟ,
ੈ ਅਤੇ ਜਪਛਲੇ ਦੋ
ਸਹਲਹਾਂ ਜਵੱਚ, ਜਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਤੇਮਹਲ ਕੀਤੇ ਸਹਰੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਜਖਆ ਡੇਟਹ ਸ਼ੀਟਹਾਂ
(SDSs) ਦੇਖਣ ਦਹ ਹੱਕ ਹੈ। SDS ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਜਰਆਂ ਬਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜਦੰਦਹ
ਹੈ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਜਰਕਹਰਡ ਅਤੇ ਜਨਰੀਖਣ ਜਹਾਂ ਸੰਭਹਵੀ ਪ੍ਰਭਹਵ ਨਹਲ ਸਬੰਜਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ
ਦਸਤਹਵੇਜ਼ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਦਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਹਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਹਡੀ ਸਹਲਹਨਹ ਟ੍ੇਜਨਗ
ੰ ਜਵੱਚ ਇਸ ਸਥਹਨ ਬਹਰੇ ਦੱਜਸਆ ਜਹਣਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।
ਇਹ ਜਰਕਹਰਡ ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਥਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਹਦੇ
ਾਂ ਹਨ:
ਪਤਹ: ___________________________________________________________

ਾਅ

1. ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੀਨਖਆ ਦਾ ਹੱਕ

ਸ ਬ ੰਧ ੀ
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ਆ

ੁ
ਸਝ

ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਹਡੇ ਹੱਕ ਤੁਹਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਹਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਜਵੱਚ ਸਹਹਇਤਹ ਦੀ ਲਿ
ੋ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਹਨਕ ਕਹਉਂਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ,
ਸਥਹਨਕ ਕਹਨੂੰਨੀ ਸਹਹਇਤਹ ਅਤੇ ਕਹਮੇ ਦੇ ਅਜਧਕਹਰਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਨੀਅਨ, ਜਹਾਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦੇ
ਕਹਨੂੰਨਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਯਮਹਾਂ ਬਹਰੇ ਜਵਭਹਗ (DPR) ਨੂੰ ਕਹਲ ਕਰੋ ਜਹਾਂ ਉਨਹ੍ ਾਂ ਕਲ
ੋ ਜਹਓ

ਸ ੁ ਰ ੱਖ ਿ

ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ?
ਬਹੁਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ
ਸੰਕਤ
ੇ ਕ ਸ਼ਬਦ (“ਖ਼ਤਰਾ,” “ਚੇਤਾਵਨੀ,” “ਸਾਵਧਾਨ”)
ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਿਹਤ
'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

_______________________________________________________________
ਜੇ ਇਸ ਸਥਹਨ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਸਥਹਨ ਬਹਰੇ ਦੱਸਣਹ
ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ।

2. ਮੁਲਾ਼ਿਮ ਦੇ ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਦਾ ਹੱਕ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਹਰਨ ਬੀਮਹਰ ਜਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਹਦੇ
ਾਂ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਹਇਰ ਕਰਨ ਦਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਵੱਚ ਤੁਹਹਨੂੰ ਤੁਹਹਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਬਲਹਾਂ ਦੀ
ਅਦਹਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਹਏਗੀ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀਂ ਜਬਨਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਹਲੇ ਜਦਨਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਹਹ ਵੀ ਜਦੱਤੀ
ਜਹਏਗੀ।

3. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਹਡਹ ਡਹਕਟਰ, ਜਹਾਂ ਤੁਹਹਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧੀ ਤੁਹਹਡੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਹਵ ਜਹਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਉਸ
ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਰਕਹਰਡ ਬਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲੈ ਸਕਦਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

4. ਅਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਨਥਤੀਆਂ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਮੁਲਹਜ਼ਮਹਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਹਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਹਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ DPR ਦੀ ਮੁੱਖ
ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਸਜ਼ਹ ਜਮਲਣ ਜਹਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਹਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਜਬਨਹਾਂ ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ
ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਸਤੇਮਹਲ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰ ਘਣਹ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਦਹ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਜਸਆ ਜਹਏਗਹ ਜਕ ਜਸ਼ਕਹਇਤ ਜਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਜਖਆ
ਸਮੱਜਸਆਵਹਾਂ ਬਹਰੇ ਤੁਹਹਡੇ ਜਬਆਨਹਾਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਜਹਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ।

5. ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦਾ ਹੱਕ

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

ਤੁਹਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਹੱਕਹਾਂ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਰਨ ਨਕਰੀ
ੌ
ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਹਣ ਤੋਂ, ਪੱਖਪਹਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ
ਜਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਹਰਵਹਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਜਖਆ ਜਹਦਹ
ਾਂ ਹੈ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖ਼ਤਨਰਆਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸਨੂੰ ਦੱਸਾ?ਂ
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ਤੁਹਹਡੇ ਕੰਮ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ ਤੇ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਕਸਮ ਦਹ ਖ਼ਤਰਹ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਸੁਰੱਜਖਆ
ਸਮੱਜਸਆ ਬਹਰੇ ਜਸ਼ਕਹਇਤ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਹਿੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਜਮਸ਼ਨਰ
ਦਹ ਨੰ ਬਰ ਸਥਹਨਕ ਫੋਨ ਡਹਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਰਕਹਰੀ ਪੰਜਨਆਂ ਜਵੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਹਾਂ DPR ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ
ਜਸ਼ਕਹਇਤ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਹਈਨ 1-87PestLine (1-877-378-5463) 'ਤੇ ਕਹਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਤੁਹਹਨੂੰ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਸ਼ਕਹਇਤਹਾਂ (ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਉਪਕਰਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਹਓ, ਪੀਣ
ਵਹਲੇ ਪਹਣੀ ਆਜਦ ਬਹਰੇ) ਹਨ, ਉਹਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਜਗਕ ਸਬੰਧਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਫ਼ੋ
ੈ
ਰਨੀਆ ਜਵਭਹਗ (California
Department of Industrial Relations) Cal/OSHA ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਹਲ
ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਹਓ: 1-844-522-6734.
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ਮੈਨੂੰ ਨਕਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਟੇਨ੍ਨੰ ਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਜਸੱਜਖਅਤ ਕਰਨਹ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਕਸੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਚ
ਂ ਗ
ੰ ੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਇਹ
ਯਹਦ ਕਰਹਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਦੇਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਸੁਰਜੱ ਖਅਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਹਲ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਹ ਹੈ। ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ:
• ਉਹ ਤੁਹਹਨੂੰ ਸਹਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਤੁਹਹਨੂੰ ਜਕਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨੁਕਸਹਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੁਰਜੱ ਖਅਤ ਰਜਹਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਬਹਰੇ ਹੋਰ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲੈਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ N-1 ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਤੁਹਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਕਵੇਂ ਜਲਜਹਣਹ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਹਲੀ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਕੰਟਨ
ੇ ਰਹਾਂ ਦਹ
ਜਨਪਟਹਰਹ ਜਕਵੇਂ ਕਰਨਹ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਯਮ ਹਨ, ਜਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਹਨੂੰ ਦੱਸਣਹ
ਚਹਹੀਦਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਈ ਮਹਲਕ ਨੂੰ N-2 ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ।
• ਤੁਹਹਨੂੰ ਵਹਧੂ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਦੇਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜੀਨੀਅ
ੰ
ਜਰੰਗ ਜਨਯੰਤਰਣ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਜਵੇਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਹਲੀ
(ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ N-3 ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਤੁਹਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਦੇਵੇ (ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ N-4 ਸੁਰਜੱ ਖਆ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਰਤਣਹ ਹੈ ਤਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਹਨੂੰ ਵਹਧੂ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਦੇਵੇ (ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ N-5
ਸੁਰਜਖ
ੱ ਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚ)ੇ ਲਈ ਕਹ)ੋ ।
• ਤੁਹਹਨੂੰ ਜਸੱਜਖਅਤ ਕਰੇ ਜਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪਜਿਆਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਹਰਹ ਪਹਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਹਾਂ ਹੋਰ ਕੱਪਜਿਆਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਕਸ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਧੋਣਹ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ N-7 ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹੋ)।
ਇਸ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਨਿੱਚ ਨਜਨ੍ਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰਨੱ ਖਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾਂ (ਪਰਨਚਆ)ਂ ਦਾ ਨ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਟੇਨ੍ਨੰ ਗ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ DPR ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ http://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/psisenglish.htm 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਹਡੀ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਬਹਰੇ ਸਹਰੀ ਜਹਣਕਹਰੀ ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਹਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਕਹਗਜ਼ ਜਦੱਤਹ ਜਹਏਗਹ ਜਕ ਤੁਹਹਨੂੰ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਜਕਹਿੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ
ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟ੍ਜੇ ਨੰ ਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜਣਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਬਹਅਦ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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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.
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ਕੀ ਬਹੁਤ ਨ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਧੂ
ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ?
ਹਹ,ਾਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਦਹ ਇੱਕ ਗਰੁਪ
ੱ ਹੈ, ਜਜਸਨੂੰ ਜਨਊਨਤਮ ਪਰਭਹਵ ਵਹਲੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਜਕਹਹ ਜਹਦ
ਾਂ ਹ ਹੈ, ਜਜਸ ਲਈ
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਹਧੂ ਜਨਯਮ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਤੁਹਹਡੇ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਹਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ:
•

ਬਰੋਮਕ
ੋ ਸੀਜਨਲ (Bromoxynil) (ਬਕਟਜਰੱਲ, ਮੈਸਟਰੋ)

•

ਔਕਸੀਡੇਮਟ
ੇ ਨ
ੋ -ਮੇਥਹਇਲ (Oxydemeton-methyl) (ਮੈਟਹਜਸਸਟੌਕਸ-ਆਰ (Metasystox-R)
(MSR), ਇਜ
ੰ ਕ
ੈ ਟ-ਏ-ਸਹਈਡ (Inject-A-Cide)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕਹਾਂ ਨਹਲ ਕੰਮ ਕਰਨਹ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਸੁਰਜੱ ਖਆ ਜਨਯਮਹਾਂ ਬਹਰੇ ਹੋਰ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਈ N-6 ਸੁਰਜੱ ਖਆ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਵੇਖ।ੋ

ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਥਾਨ

ਟ੍ਰੇਨਜੰਗ ਰਜਕਹਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਲਜਖਤੀ ਸਜਖਲਹਈ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਜਆ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਿੀ (PSIS)
N-8

ਕੇਂਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ 'ਤੇ ਡਜਸਪਲੇ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਹਮ ਅਤੇ ਮੁਲਹਜ਼ਮ ਮਸ਼ਵਰੇ

ਮਹਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਹਸ-ਯੰਤਰ) ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਹਾਂਕਣ ਨਤੀਜਹ

ਮਹਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਫਜਟ ਟੈਸਟ ਰਜਕਹਰਡ

ਮਹਲਕ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਵੈਇੱਛਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਡਜਸਪਲੇ (ਜੇ ਮਹਲਕ ਵੱਲੋਂ
ਇਜਹਜ਼ਤ ਹੋਵੇ)

ਭਰੇ ਹੋਏ PSIS N-8 ਦੇ ਨਹਲ ਡਜਸਪਲੇ

ਹਹਦਸਹ ਪ੍ਰਤਜਕਰਮ ਯੋਜਨਹ (fumigants)

ਕੰਮ ਦੀ ਥਹਾਂ

ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਲੇਬਲ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਹਾਂ

ਲਹਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਜਆ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲਿੀ
ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) (N1-N7)

ਕੇਦ
ਂ ਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਐਮਰਜੈਸ
ਂ ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਹਲ ਪੋਸਟਜੰਗ

ਕੰਮ ਦੀ ਥਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕੰਮ ਦਹ ਵਹਹਨ

ਸੁਰੱਖਜਆ ਡੇਟਹ ਸ਼ੀਟਹਾਂ

ਕੇਦ
ਂ ਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਜਕਹਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਹਰਜ ਸਥਹਨ ਵਹਲੀ ਥਹਾਂ

ਕੈ ਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ
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ਮਤਾ 65
1986 ਜਵੱਚ, ਪੀਣ ਵਹਲੇ ਸੁਰਜਖਅਤ
ੱ
ਪਹਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਜਹਰੀਲੇ ਪਦਹਰਥਹਾਂ ਬਹਰੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ
(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) (ਮਤਹ
65) ਨਹਮ ਦਹ ਕਨੂੰਨ ਪਹਸ ਕੀਤਹ ਜਗਆ। ਇਸਦੇ ਹੇਠ ਕੈਲੀਫ਼ਰਨੀਆ
ੋ
ਵਲ
ੱ ੍ ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਹਇਣਹਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਹਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਜਜਨ੍ਹਾਂ ਨਹਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਨਮ ਜਵਕਹਰ, ਜਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਨਕ ਨੁਕਸਹਨ
ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਮਤਹ 65 ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ, ਰੰਗ ਦੇ ਰਸਹਇਣ, ਘੋਲਕ, ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ, ਦਵਹਈਆਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਜਵੱਚ ਜਮਲਹਏ ਜਹਣ ਵਹਲੇ ਉਤਪਹਦਹਾਂ ਸਮਤ
ੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਹਇਣ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਹ 65 ਦੀ
ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਦਤ
ੱ ੇ ਗਏ ਜਕਸੇ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦਹ ਇਸਤੇਮਹਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਹਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਤੁਹਹਨੂੰ
ਚੇਤਹਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਆਦਹ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਹਵ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਹਾਂ
ਤੁਹਹਡੀ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਹ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਹ ਹੈ। ਮਤਹ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਜਕਸੇ
ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਦਹ ਜਛਿਕਹਅ ਕੀਤੇ ਜਹਣ 'ਤੇ ਤੁਹਹਡਹ ਮਹਲਕ ਤੁਹਹਨੂੰ ਚੇਤਹਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦਹ ਹੈ, ਭਹਵੇਂ ਜਸਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਹਵਨਹ ਨਹੀਂ। ਜਜਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਜਸਆ
ੱ
ਜਗਆ
ਹੈ, ਤੁਹਹਡੇ ਮਹਲਕ ਵਲ
ੱ ੋਂ ਇਸਤੇਮਹਲ ਹੋਣ ਵਹਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਟਨਹਸ਼ਕ ਬਹਰੇ ਜਹਣਕਹਰੀ ਪੰਨਹ 2 'ਤੇ
ਜਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਹਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਦੇਣੀ ਚਹਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਹਨੂੰ ਜਰਕਹਰਡ ਦੀ ਥਹਾਂ ਦਹ ਪੱਕਹ ਪਤਹ ਨਹੀਂ, ਤਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਲਕ ਨੂੰ ਪੁਛ
ੱ ੋ।
ਂ
ਨਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਦੇ
ੈ
ੋ
ਮਤਾ 65 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲੀਫ਼ਰਨੀਆ
ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/
factshts/prop65.htm 'ਤੇ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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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ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਛਪ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਾਣਬੁੱਝਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਛਡਿਆ
ੁੱ
ਡਿਆ

