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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਚਖਆ ਜ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ

ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ਼ ਰ ਨ ੀ ਆ  ਿੇ  ਿ ਾ ਤ ਾ ਿ ਰ ਣ  ਿ ੀ  ਸੁ ਰੱ ਵ ਿ ਆ  ਬ ਾ ਰੇ  ਏ ਜੰ ਸ ੀ N No. 1 

ਗਰੈ-ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਥਾਵਾ ਂਚਵਿੱ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਸਰੁਚੱਖਆ 

  
ਚਿਹੜ ੇਕਾਮ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਆਪਣੀ 
ਸਰੁਚੱਖਆ ਲਈ ਚਸਚੱਖਅਤ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਹੈਂਡਲ) ਿਾ ਮਤਲਬ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ, ਲੱਿਣਾ, ਜਾ ਂਿਰਤਣਾ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਿਰਤ ੇਜਾਿੇਂ 
ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾ ਂਸਫ਼ਾਈ (ਵਜਿੇਂ ਢਾਚਾਗਤਂ  ਿਆ ਕਰਨ ਿੀ ਵਕਵਰਆ); ਜਾ ਂ
ਵਫਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਿਾਈਆ ਂਿ ਵਬਨਾ ਂਿਤੇੋ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚ)ੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

• ਗਲੋਫ ਕੋਰਸ, ਪਾਰਕ ਜਾ ਂਮਨੋਰੰਜਨ ਿਤੇਰ, ਅਵਿਕਾਰਤ ਰਸਤ,ੇ ਵਜਿੇਂ ਸੜਕ ਜਾ ਂਨਾਲੀ ਿਾ ਵਕਨਾਰਾ, ਜਾ ਂ
ਵਕਸੇ ਉਿਯਵੋਗਕ/ਸੰਸਥਾਨਕ ਥਾ ਂਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਿਾ ਇਸਤਮੇਾਲ।

• ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇਇੱਕ ਗਰ-ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਥਾਿਾ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਹੋਏ ਕੀਟ-
ਕਟਰੋਲ ਕਮਕਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਜਿ ਢਾਚਾਗਤ, ਭੂ-ਵਿਰਿਸ਼ ਰੱਿ ਰਿਾਅ, ਅਵਿਕਾਰਤ ਰਸਤ,ੇ ਜਾ ਇਹੋ 
ਵਜਹੇ ਕਮਕਾਜ।

ਮਨੈੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਬਾਰ ੇਚਿਤੰਾ ਚਕਉਂ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਿਿ-ਿਿ ਤਰੀਵਕਆ ਨਾਲ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ 
‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ (ਗੰਭੀਰ) ਅਤੇ ਲਮੇ ਸਮੇਂ ਿੇ (ਗੰਭੀਰ) ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾ ਸਕਿੇ ਹਨ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਮੂਹੰ, ਅਿੱਾ ਂਰਾਹੀਂ ਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ ਵਿਚੱ ਜਾ ਕੇ, ਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਸਾਹ ਨਾਲ ਤਹੁਾਡ ੇ
ਫੇਫਵੜਆ ਂਵਿਚੱ ਜਾ ਕੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

• ਜ ੇਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਿੇ ਜਾ ਂਬੀਮਾਰ ਕਰ ਿਿ ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਗਭੰੀਰ ਅਸਰ ਵਕਹਾ 
ਜਾਿਂਾ ਹ।ੈ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ (ਮਹੀਨ ਜਾ ਸਾਲ) ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਾ ਅਸਰ 
ਰਵਹਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਵਸਹਤ ਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਵਕਹਾ ਜਾਿਾ ਹੈ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਂ  ੇਹਥੱਾ ਤਂ ੋਂ ਪਰ ੇਰਖੋੱ ,  
ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ, 
ਤਮੰਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾ ਂਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣ ੇਹਥੱ ਿਿੋ।ੋ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 
ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੇਬਲਾਂ '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 ਜਾ ਂਖ਼ਤਰਾ-ਜ਼ਵਹਰ, ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਹਤੁ ਵਜ਼ਆਿਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹ।ੈ

• ਚੇਤਾਿਨੀ, ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੱਿਮ ਿਰਜੇ ਿਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹ।ੈ

• ਸਾਿਿਾਨ, ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਿਾਇਕ ਹ,ੈ ਲੇਵਕਨ ਫੇਰ ਿੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸ਼ਬਿ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਿੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਿਿਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕ ਇਲਾਜ, ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਿਾਤਾਿਰਨ ਸਬੰਿੀ ਖ਼ਤਰ,ੇ 
ਸਾਭਂ ਅਤੇ ਵਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਸੂਚੀਬੱਿ ਸਾਈਟਾ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 
ਿਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀਆ ਵਹਿਾਇਤਾ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਿ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਸੇ ਵਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਵਲਵਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ, ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿ ਵਨਯਮ, ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ੇ
ਵਨਯਮਾ ਿ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋਰ ਿੀ ਵਜ਼ਆਿਾ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਵਨਯਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
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ਲੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
• ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਅਿੱਾ ਂਜਾ ਂਚਮੜੀ ਨੂੰ ਗਭੰੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਂਿਾ ਹ,ੈ ਲੇਬਲ 'ਤੇ 

ਅਵਜਹਾ ਕੁਝ ਵਲਵਿਆ ਹਿੋਗੇਾ “ਿਾਰੂ, ਅਿੱ ਅਤ ੇਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰ ਸਕਿਾ ਹ।ੈ”

• ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਬਹਤੁ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਿਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਲੇਬਲ ਉੱਤ ੇਿਪੋਰੀ-ਅਤ-ੇਖ਼ਤਰੇ ਜਾ ਂਮੌਤ ਿਾ 
ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਵਣਆ ਅਤ ੇਸ਼ਬਿ “ਜ਼ਵਹਰ” ਵਲਵਿਆ ਹਿੋਗੇਾ।

• ਸ਼ਬਿ ਵਜਿੇਂ, “ਘਾਤਕ” ਜਾਂ “ਵਨਗਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਿਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਿੁਆਰਾ ਸੋਿ ਜਾਣ 
'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ,” ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ।

ੇ

ਮਨੈੂੰ ਚਕਹੜ ੇਸਰੁਚੱਖਆ ਚਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
1. ਸਚਥਤੀਆ 'ਤੇ ਚਿਆਨ ਚਦਓਂ
ਜਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾ ਂਸੰਿਿਨਸ਼ੀਲ ਪੌਵਿਆ, ਲੋਕਾ,ਂ ਇਮਾਰਤਾ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਿੁਆਲ ਿ ਸਕੂਲਾ 
ਵਜਹੀਆ ਚੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀ ਸਵਥਤੀ (ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ 
ਸਬੰਿੀ ਸਵਥਤੀਆ) 'ਤੇ ਵਿਆਨ ਵਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਿਰਲੀਆ ਥਾਿਾ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾ ਇਸਿ ਕਣ ਏਅਰ ਕਡੀਸ਼ਵਨਗ ਜਾ ਤਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਲਵਡੰਗ ਿ ਅੰਿਰ ਜਾ ਸਕਿ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਿਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਿਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਿਾ ਅਸਰ ਹਿਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਜਿ 
ਹਿਾ ਚੱਲਿੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਿਾ ਿ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਿ ਹਨ।  ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਿਾ ਤੇਜ਼ ਹਿਾ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿ ਹਨ ਜਾ ਸੰਿਿਨਸ਼ੀਲ ਪੌਵਿਆ 'ਤੇ ਜਾਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਸਵਥਤੀਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ 
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ੋਵਕ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਿਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿ ਿੌਰਾਨ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਿ ਵਕ 
ਅਜੇ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਾ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਠਵਹਰੋ ਅਤੇ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾ ਚਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਿਾਨੀ 
ਵਰਤੋ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਿੁੱਲ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਇੱਿਰ-ਉੱਿਰ ਵਲਜਾਣਾ, 
ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਿ ਕਟੇਨਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿ ਸਭ 
ਤੋਂ ਿਿ ਿਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕ ਹਨ। ਵਜਨਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਿ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਿ ਹਨ, ਪਰ ਤਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿ 
ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜਾ ਵਕਸ ੇਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਿ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੈਣ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਿੀ ਕਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਿੀਆ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 
ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਕਿ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਿੇਵਨਗ ਿੇਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।
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3. ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਸੁਰੱਚਖਆ ਿੀਜ਼ਾ ਪਚਹਨਂ ਂ ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਨ ਿੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿ ਿੀ ਲੇਬਲ ਜਾ ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ 
ਿ ਵਨਯਮਾ ਿੱਲ ਲੜੀਂਿਾ ਹੋਿੇ।  ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੱਵਿਆ ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਜਾਚਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, 
ਅਤੇ ਬਿਲੀ ਕਰਿਾਉਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾ 'ਤੇ 
ਸਾਵਭਆ ਜਾਿਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤ ੇਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾ ਂਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਆਪਣੀਆ ਅੱਖਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:ਂ ਂ

• ਜਿੋਂ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਰਲਾਉਂਿੇ, ਲੱਿਿੇ, ਜਾ ਂਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਿੇ ਹ;ੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਸਫਾਈ ਜਾ ਂਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿੇ ਹ;ੋ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਜਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਲਵਿਆ ਹਿੋ, ਤਹੁਾਡ ੇ
ਲਈ ਅਿੱਾ ਂਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

ੇ

• ਲੇਬਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਸੇੱਗਾ ਵਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਹਨਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ।ੈ  ਜੇਕਰ 
ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਨਹੀਂ ਵਲਵਿਆ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਅਿੱਾ ਂਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਆ ਐਨਕਾ (ਂ ਪੁੜਪੁੜੀ ਅਤੇ 
ਭਰਿਵੱਟਆ ਂਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿ ਨਾਲ), ਿਪ ਿੀਆ ਂਐਨਕਾ, ਂ ਵਚਹਰੇ ਿੀ ਸ਼ੀਲਡ, ਜਾ ਂਫੁਲ-ਫੇਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 
(ਸ਼ਿਾਸ ਯਤੰਰ) ਹ ੋਸਕਿੇ ਹਨ।

ੇ ੁੱ

ਆਮ ਐਨਕਾ ਂਅਤ ੇਿਪ ਿੀਆ ਂਐਨਕਾ ਂਪੂਰੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਮੁਹਈੱਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀਆ।ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਇਹਨਾ ਂਐਨਕਾ ਂਵਿਚੱੋਂ ਿੀ ਜਾ ਕੇ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਅਿੱਾ ਂਵਿਚੱ ਜਾ ਸਕਿੇ ਹਨ।

ੁੱ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:ਂ

ਆਪਣ ੇਹਥੱਾ ਂਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਹਸੱਾ ਹ।ੈ ਜਿੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡ ੇਹਥੱਾ 'ਂ ਤ ੇਪੈਂਿਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਅਿੱਾ ਂਵਿਚੱ ਜਾ ਸਕਿਾ 
ਹ,ੈ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮਸਲਿੇ ਹ ੋਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਮੂਹੰ ਵਿਚੱ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹ,ੈ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਭਜੋਨ ਨੂੰ ਛੰੂਹਿ ੇਹ।ੋ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਅਤ ੇਿਾਣ, ਪੀਣ, ਵਚਉਂਗਮ ਚਬਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਿਰਤਣ, 
ਤਮੰਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜਾ ਂਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂਆਪਣ ੇਹਥੱ ਿਿੋ।ੋ

• ਜਿੋਂ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਰਲਾਉਂਿੇ, ਲੱਿਿੇ, ਜਾ ਂਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਿੇ ਹ;ੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਿੇਂ ਉਪਕਰਨ ਿੀ ਸਫਾਈ ਜਾ ਂਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿੇ ਹ;ੋ ਅਤ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਜਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਲਵਿਆ ਹਿੋ, ਤਹੁਾਡ ੇ
ਲਈ ਿਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

ੇ

• ਲੇਬਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਸੇੱਗਾ ਵਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਿ ਿਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣ ੇਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਜ ੇਲੇਬਲ 'ਤ ੇਨਹੀਂ 
ਵਲਵਿਆ ਹਇੋਆ ਵਕ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਿ ਿਸਤਾਵਨਆ ਂਿੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ 
ਸਮੱਗਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਨਟਰਾਇਲ ਜਾ ਂਵਨਓਪਰੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ੇਿਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨਣ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂ
ਿਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਪਤਲੇ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਯਗੋ ਿਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਿੇ। ਕਿੇ ਿੀ ਫੈਬਵਰਕ-
ਲਾਈਵਨੰਗ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਚਮੜੇ ਿ ਿਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ, ਜਿੋਂ ਤਕੱ ਲੇਬਲ ਜਾ ਂਹਰੋ ਵਨਯਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ 
ਤਰੌ 'ਤ ੇਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹਿੋ।ੇ

ੇ
ੇ

ੇ

• ਕਝੁ ਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿਚੱ, ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਲਵਿਆ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈਵਕ ਤਸੁੀਂ ਿਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਵਹਨੋ।  ਜ ੇਅਵਜਹਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਪਵਹਨੋ।

ਲੇਬਲ ਕੋਡ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A
B
C
D
E
F
G
H

1 ਲੈਮੀਨੇਟ
2 ਿਬਉਟਾਇਲ
3 ਿਨਟ�ਾਇਲ
4 ਿਨਓਪ੍ਰੀਨ
5 ਨੈਚੁਰਲ
6 ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ
7 PVC
8 ਿਵਟੋਨ

ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਡ*

1, 2, 3, 4, 7, 8 

1, 2, 3, 8 
1, 8 
1, 8 

1, 3, 4, 8 

1, 2

1, 2

ਕ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂ
ਸਮੱਗਰੀਆਂ

ਦਸਤਾਨਾ ਸ਼੍ਰਣੇੀ ਚਣੋ ਕੁਜੰੀ

*ਸਾਰ ੇਪਰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਅਤੇ ਪੋਲੀਐਥੀਲੀਨ 14 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਜਾ ਂਗਾੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ
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ਆਪਣੇ ਫਫਚੜਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:

ਜਿੋਂ ਿੀ ਲੇਬਲ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਿਲੱੋਂ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿ,ੇ ਜਾ ਂਜ ੇਤਸੁੀਂ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਰਲਾ, ਲੱਿ, 
ਜਾ ਂਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਜ ੋਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਿੀ ਸੂਚੀ 'ਤ ੇਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਤਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇ
ਲਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਿਾਸ-ਯਤੰਰ) ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰਾ (ਂ ਸ਼ਿਾਸ-ਯਤੰਰਾ) ਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ N-5 ਸੁਰੱਵਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹ ੋਜਾ ਂਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਬਾਰੇ ਹਰੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ N-6 ਸੁਰੱਵਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਲਈ ਕਹ।ੋ

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ:

• ਜਿੋਂ ਤਸੁੀਂ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਖ਼ਤਰਾ ਜਾ ਂਚੇਤਾਿਨੀ ਵਿਚੱੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਿਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ
ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਹਰ ਵਿਨ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਿਲੱੋਂ ਮੁਹਈੱਆ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਆਲ (ਜਾ ਂਲੰਮੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ 
ਅਤ ੇਲੰਮੀਆ ਂਪੈਂਟਾ) ਂ ਪਵਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਜਿੋਂ ਤਕੱ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਇਹ ਨਾ ਵਲਵਿਆ ਹਿੋ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਕਿਰਆਲ 

  

• ਤਹੁਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਜ ੇਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤ ੇਉਪਕਰਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਸੂਟ, ਜ ੋਤਹੁਾਡ ੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਿਾ ਹਿੋ, ਪੇਸ਼ਬਿੰ, ਪੈਰਾ ਂਅਤ ੇਵਸਰ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ) ਿਣ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜ ੇਲੇਬਲ ਜਾ ਂਿਜ ੇਵਨਯਮਾ ਂ
ਿਲੱੋਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਿੇ ਹਣੋ।

• ਜ ੇਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ, ਜ ੋਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਿਾ ਹਿੋ, ਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ 
ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹ ੈਵਕ ਤਸੁੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਸਕਿੇ ਹ।ੋ ਜ ੇਲੇਬਲ ਜਾ DPR ਂ ਿ ਵਨਯਮ ਕਵਹਿੰ ੇਹਨ ਵਕ 
ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਿਕ ਸੂਟ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਤ ੇਵਿਨ ਿ ਿਰੌਾਨ 80°F 
(27°C) ਤੋਂ ਿਿੱ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾ ਂਰਾਤ ਨੂੰ 85°F (29°C) ਤੋਂ ਿਿੱ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚੱ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ।

• ਜ ੇਲੇਬਲ ਿ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜ ਹਿੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਜਾ ਂਲੱਿਣ ਲਈ ਬਿੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਾ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ।ੈ ਬਿੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ N-3 ਸੁਰੱਵਿਆ 
ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਲਈ ਕਹ।ੋ

4. ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ
ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ 30 ਵਿਨਾ ਂਿੀ ਵਮਆਿ ਵਿਚੱ ਛੇ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿਾਰ ਉਨ੍ਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹ,ੋ ਵਜਨ੍ਾ ਂਿ 
ਲੇਬਲ ਤ ੇਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਿ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾ ਂਚੇਤਾਿਨੀ ਸ਼ਬਿ ਵਲਵਿਆ ਹਿੋ, ਤਾ ਂਜਿੋਂ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰ ਲਓ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਤਹੁਾਡ ੇਵਨਜੱੀ ਕੱਪੜੇ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚੱ ਨਾ ਹਣੋ ਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਭਣਂ  ਲਈ, ਅਤ ੇਵਜਥੇੱ 
ਤਸੁੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲ ਸਕਿੇ ਹ ੋਅਤ ੇਨਹਾ ਸਕਿੇ ਹ,ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਥਾ ਂਮੁਹਈੱਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹ,ੋ ਵਜਨ੍ਾ ਂਿ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਿ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾ ਂਚੇਤਾਿਨੀ ਸ਼ਬਿ 
ਵਲਵਿਆ ਹਿੋ, ਤਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਜਾ ਂਲੱਿਣ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂਿ 100 ਫੁਟੱ ਿ ਅਿੰਰ ਿਾਿ ੂਕਿਰਆਲ, ਸਾਫ਼ 
ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣੁ, ਅਤ ੇਪੇਪਰ ਤਲੌੀਏ ਰੱਿਣ ੇਚਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਜ ੋਿਰੁਘਟਨਾ ਹਣੋ 
'ਤ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅਿੱਾ ਂਅਤ ੇਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਿ ਸਕੋ। 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਕਵ 
ਚਸੱਖਾ?
ਕਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿ ਕਨੂੰਨ ਿ ਅਨਸਾਰ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ 
ਉਸਿ 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 ਿਾਲ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਹਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਜਾ ਉਹਨਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਿਾ ਸਮੂਹ, ਵਜਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜਹੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਿ 
ਹਨ) ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਿੇਵਨਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

ੇ ਂ

ੇ
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ੂ
ੇ ੇ ੂ
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ੇ
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ਚਸਹਤ ਸਬਿੰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਕੱਥੇ ਅਤ ੇਵਕਿੇਂ ਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ 'ਤ ੇਪ ੈਸਕਿੇ ਹਨ ਜਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।

• ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਹੁਾਡ ੇਸਰੀਰ ਿ ਅਿੰਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇਉੱਤ ੇਪ ੈਜਾਣ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਵਕਹ ੋਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ 
ਸਕਿਾ ਹ ੈਜਾ ਂਤਸੁੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵਿਿਾਈ ਿ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ

ੇ
ੇ
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• ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬਵੰਿਤ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾਿ,ੇ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੁਿੰ ਹ ੋਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਵਕਹ ੋ
ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ ੈਜਾ ਂਤਸੁੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵਿਿਾਈ ਿ ਸਕਿੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ 
ਹ।ੈ

• ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਉੱਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ ੈਜਾਏ ਤਾ ਂਿਿੁ ਿੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਿ ਤਰੀਕੇ।

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿ ਖ਼ਤਰੇ, ਇਹਨਾ ਂਵਿਚੱ ਤਰੰੁਤ ਅਤ ੇਬਾਅਿ ਵਿਚੱ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਚਵੱਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ:ੈ
• ਪ੍ਰਾਥਵਮਕ ਇਲਾਜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਿੁੀਕਰਨ, ਅਤ ੇਅਿੱਾ ਂਨੂੰ ਿਣੋ ਿੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ (ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

N-4 ਸੁਰੱਵਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਵਿਚੱ ਹ)ੈ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਿੇਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਅਤ ੇਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ

ਚਨਿੱੀ ਸਰੁਚੱਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE):
• ਤਹੁਾਨੂੰ PPE ਪਵਹਨਣ ਿੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਹ।ੈ

• PPE ਿੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਅਤ ੇਿਿੇਭਾਲ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ

• ਵਕਹੜਾ PPE ਇਹਨਾ ਂਤੋਂ ਤਹੁਾਡੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹ ੈਅਤ ੇਵਕਹੜਾ ਨਹੀਂ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਰੁਚੱਖਆ:
•   ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਿਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਨਿਰਾ, ਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ, ਅਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਿਾ 

ਇਸਤਮੇਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾ ਕਰਨ ਿੀ ਵਜ਼ਮੇੰਿਾਰੀ ਤਹੁਾਡੀ ਹੁਿੰੀ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚੱ ਆ ਸਕਿੇ ਹਨ, 
ਜ ੋਇਸਤਮੇਾਲ ਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

•   ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਿੱਤੀਆ ਂਸੁਰੱਵਿਆ ਸਟਟੇਮੈਂਟਾ ਂਿਾ ਮਤਲਬ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਿਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਵਿਆ ਵਨਯਮ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਿੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੰ
ਗਡੱੀਆ, ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਨਪਟਾਰਾ, ਅਤ ੇਡੁਲ੍ੇੱ ਹਏੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਿੀ ਸਫਾਈ)।

•   ਖ਼ਤਰੇ ਸਬਿੰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਬਲਾ, ਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾ, ਂ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਿਆ ਡਟੇਾ ਸ਼ੀਟਾ (SDSs) ਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਈੱਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਂੀ ਹ।ੈ SDS ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਿ ਖ਼ਤਵਰਆ, ਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ, ਅਤ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿੇ 
ਹਨ।

•   ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਵਲਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।

•   ਬਵੱਚਆ ਂਅਤ ੇਗਰਭਿਤੀ ਇਸਤਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੰਭਾਿੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਵੱਚਆ ਂਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਿ 
ਸਿੱਸਾ ਂਨੂੰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਾਲੇ ਿਤੇਰਾ ਂਤੋਂ ਿਰੂ ਰੱਿਣਾ, ਆਪਣ ੇਘਰ ਵਿਚੱ ਿਾਖ਼ਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਬਟੂ ਜਾ ਂਜੱੁਤੀਆ ਂ
ਉਤਾਰਨਾ, ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਿ ਸਿੱਸਾ ਂਿ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚੱ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣ ੇਕੰਮ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ 
ਉਤਾਰਨਾ ਅਤ ੇਹਥੱ-ਮੂਹੰ ਿਣੋਾ ਜਾ ਂਨਹਾਉਣਾ।

•   ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਿ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਜਿੇਂ ਿਹਾਅ, ਰਨ-ਆਫ਼, ਜਾ ਂਿਾਇਲਡ-ਲਾਇਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?
ਮਲੁਾਜ਼ਮ ਿਜੋਂ ਤਹੁਾਡੇ ਇਹ ਹਕੱ ਹਨ

• ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ, ਂ ਨੌਕਰੀ ਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਰੱਵਿਆ ਲੀਫ਼ਲੈਟਾ ਂਅਤੇ SDS 
ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹ।ੋ

• ਤਹੁਾਡ ੇਵਚਵਕਤਸਕ ਜਾ ਂਅਵਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇਿੇੰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਣੇਾ, ਵਜਹਨਾ ਂਿਾ ਤਹੁਾਡ ੇ
ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਹਇੋਆ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ

• ਤਹੁਾਡ ੇਿਲੱੋਂ ਇਹਨਾ ਂਹਕੱਾ ਂਿਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲੇ ਤੋਂ ਰੱਵਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। 

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬਿੰੀ ਸ਼ਕੱੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਬਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਿ ਿਤੇੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤ ੇ
ਵਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DPR) ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ ਟ�ੇਿਨਗ ਿਵੱਚ ਲੜ�ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ 
ਜਾ ਤੁਸ� ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 

ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜਾ ਡੀਪੀਆਰ � ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾ� ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਸਫੈਦ ਪੰਿਨਆ ਦੀ ਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਾ 
ਨੰਬਰ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ 1-87PestLine 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾ 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
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ੋ

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

ੈ

ੇ
ੇ

ੇ

ੇ

•          (         

ੇ

ੇ

ੇ ੇ

ੇ

ੋਂ
     :

ੇ ੇ




