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 ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱਚ

911
ਜਾਜ਼ਕਹਰ ਕਨਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ,

1-800-222-1222 
ਡਾਇਲ ਕਰੋ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਨਖਆ ਜ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ

ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ਼ ਰ ਨ ੀ ਆ  ਦੇ  ਵ ਾ ਤ ਾ ਵ ਰ ਣ  ਦ ੀ  ਸੁ ਰੱ ਕ ਖ ਆ  ਬ ਾ ਰੇ  ਏ ਜੰ ਸ ੀ N No. 4 

ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਕੀਟਾਣੂ ਰਨਹਤ ਕਰਨਾ
ਫਸਟ ਏਡ ਸਟੱ ਲੱਗਣ ਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹਣੋ ਦ ੇਤੁਰਤੰ ਬਾਅਦ 
ਬੀਮਾਰ ਜਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਨਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਦਤੱੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਮਦਦ 
ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੂੀ ਮਡੈੀਕਲ ਦਖੇਭਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹਿੇੋ। ਜ ੇਕੰਮ 'ਤੇ 
ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਜਾਵ ੇਜਾ ਂਕਕਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰ ੇਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ 
ਦੱਸੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਜਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ 
ਡ੍ਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ।

 
ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਕਵਚੱ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਜ ੋਤਸੁੀਂ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡਾ ਮਾਲਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ 
ਕਵਚੱ ਕਤਆਰ ਹਣੋ ਕਵਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  ਹਰੋਾ ਂਕਵਕਸ਼ਆ ਂਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਵਲੱੋਂ ਤਹੁਾਡੀ 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟ੍ਕੇਨੰਗ ਕਵਚੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਗ:ੇ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਹਿੱ, ਸਰੀਰ, ਅਤ ੇਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਅਤ ੇਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ।

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤਮੇਾਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤ ੇਕਨਜੱੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE), ਕਜਸਨੂੰ ਮੁੜ-ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਵੇਂ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ

ਹਾਲਾਕਂਕ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆ ਂਸਕਿਤੀਆ ਂਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।  ਕੁਝ ਅਕਜਹ ੇਉਪਾਅ ਹਨ, 
ਜ ੋਤਸੁੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵਚੱ ਕਤਆਰੀ ਲਈ ਅਤ ੇਖੁਦ ਦੀ ਜਾ ਂਦੂਕਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਬਹਤਰ ਢਗੰ 
ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਹਣੋ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਨਕਿ ਕਰਾ?
1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਪੜ੍:

a. ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਲ ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਕਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਦੂਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਪਭਾਵ ਕਵੱਚ ਆ ਜਾਓ 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

b. ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲ ਕਿਨਾ ਕਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ ਖ਼ਤਰ ੇਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ ਤਰੀਕ ਸੂਚੀਬੱਧ 
ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਪਕਹਨਣ ਲਈ PPE ਜਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਜੀਨੀਅਕਰੰਗ ਕਨਯੰਤਰਣ।

2. ਸੁਰੱਕਖਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟਾ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਲੱਛਣਾ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਹਨ।

ਬੇਦਾਿਾ: ਇਹ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚਾ) 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ 
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾ 
'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸਨਖਅਤ ਫਸਟ 
ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਕਸੇ ਸੱਟ ਜਾ ਬੀਮਾਰੀ 
ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਨਕਸੇ ਬੀਮਾਰ 
ਨਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਲਜਾਣ ਦੀਆ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਾਲਕ ਦੀਆ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆ ਦੀ ਥਾ 
'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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3. ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਪਭਾਵ, ਦੋਵਾ ਦੇ ਕਚੰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਦੋਵਾ ਲਈ 
ਫਸਟ ਏਡ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆ ਜਵਾਬ ਪਕਕਕਰਆਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਕਵਧਾ (ਫੈਕਸਕਲਟੀ) ਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਿਾਨ ਸਮੇਤ।
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4. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇ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।
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6. ਜਾਣੋ ਕਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆ ਸਕਿਤੀਆ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕਨਪਕਟਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 
ਤਰੀਕਾ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾ CPR (cardiopulmonary resuscitation) ਕੋਰਸ ਕਵੱਚ 
ਨਾਮਾਕਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਦੂਕਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰੋ।

• ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਕਕ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹਏੋ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੰਮ ਬਦੰ ਕਰਕੇ ਉਸ 
ਿਾ ਂਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਕਫਰ ਕਜਨੰੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

• ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਕਕ ਕੋਈ ਹਰੋ ਬੀਮਾਰ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, 
ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਏ ਕਬਨਾ ਂਅਕਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਬੀਮਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਸਰੀਰ 'ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਗੱ ੇਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਉਹ ਅਕਜਹ ੇਖੇਤਰ ਕਵਚੱ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਕਜਿੱ ੇਤਹੁਾਡ ੇ'ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਤਰੰੁਤ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਪਣ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਫੋ਼ਨ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ911 ਤੇ 
ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 911 ਕਡਸਪੈਚਰ ਨੂੰ ਸਿਾਨ ਅਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਕ੍ਾਰ ਦਸੱ,ੋ ਅਤ ੇਇਹ ਵੀ ਦਸੱ ੋਕਕ 
ਕਕਹੜਾ(ੜ)ੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹ(ੈਹਨ)। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰਖੱ ੋਅਤ ੇਕਡਸਪੈਚਰ 
ਦੀਆ ਂਕਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸਰੀਰ ਕਵਚੱ ਜਾਣ ਜਾ ਂਉਸਦੇ ਉੱਤ ੇਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ 
ਕਰੋ। ਹਠੇਾ ਂਤਸੁੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹ ੋਕਕ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀਆ ਂਪਕ੍ਕਕਰਆਵਾ ਂਕਕਵੇਂ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ।

• ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਖੁਦ ਡ੍ਾਈਿ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਕਕਸੇ ਹਰੋ ਬੀਮਾਰ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨ 
ਕਦਓ। ਤਹੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਰੰੁਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਲਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਹ ਸਮੱਨਸਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਿ ਨਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾ ਨਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ।
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?ੇਂ
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕ ਹਨ:ੇ

1. ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ।

2. ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ।

3. ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਕਵੱਚ ਜਾਣਾ।ਂ ਂ

4. ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਨਗਲਣਾ।
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ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀਟਾਣੂ ਰਨਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆ 
ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਿਾ 

ਂ
ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।  ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਵਾਸ਼ਪ ਜਾ ਕਮੱਟੀ ਕਵੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤ ੇਖੇਤਰਾ ਕਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਦੇ ਉੱਡਣ ਸਮੇਤ।

ਂ
ਂ ਂ ਂ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ: ਂ

• ਬਾਹਰ, ਖੁਦ ਜਾ ਂਪਭ੍ਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ ਿਾ ਂਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਜਿੱ ੇਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹਵੋ ੇਅਤੇ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਵਾਲੀ ਿਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹਵੋ।ੇ ਖੁਲੱ ਖੇਤਰਾ ਂਕਵਚੱ, ਘਟੱ ੋਘੱਟ 100 ਫੁਟੱ ਦੂਰ ਜਾਓ। 
ਜ ੇਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਵੋ,ੇ ਤਾ ਂਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਹੁਾਡ ੇਤੋਂ ਦੂਰ ਕਲਜਾ 
ਕਰਹਾ ਹ।ੈ 

੍ਹੇ

• ਜ ੇਪਭ੍ਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀ ਬਦੰ ਖੇਤਰ ਕਵਚੱ ਹ,ੈ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਵਲੌਟ, ਬਕੌਸਕਾਰ, ਜਾ ਂਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕੀ 
ਵਸਤ ੂਦਾ ਸਟਕ੍ਚਰ, ਤਾ ਂਉਦੋਂ ਤਕੱ ਅਦੰਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਤਸੁੀਂ ਸਵ-ੈਸਕਮਕਲਤ ਸਵਾਸ ਉਪਕਰਨ 
(SCBA) ਜਾ ਂਹਰੋ ਸਪਲਾਈਡ-ਹਵਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ ਯਤੰਰ) ਨਾ ਪਕਹਨ ਲਓ। 

• ਜਦੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤਾ ਂਕਕਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੱਪਕੜਆ ਂਨੂੰ ਕਢਲੱਾ ਕਰੋ, ਜ ੋਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵਚੱ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਜ ੇਪਭ੍ਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ CPR ਕਦਓ, ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਕਕ ਕਕਵੇਂ 
ਦੇਣਾ ਹ।ੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ੇਪਤ੍ੀਕਕਕਰਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁਚੰਣ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਸਕਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗ।ੇ

• ਆਪਣ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਤਰੰੁਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਹ।ੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤ ੇ
ਪੌਕਦਆ, ਕਮੱਟੀ, ਕਸੰਜਾਈ ਵਾਲ ਪਾਣੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪਕੜਆ ਨੂੰ 
ਛਹਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਨਾ ਧੋਤੇ ਹੱਿਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ 
ਜਾ ਪਖਾਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਕੜਆ 
ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਹੋਣ। ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾ ਕੱਪਕੜਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ 
ਕਕਸ ੇਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਂ
ਂ ੇ ਂ

ੂ ੰ ਂ ਂ
ਂ

ਂ ਂ ਂ
ਂ ਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਫਸਟ ਏਡ:

ਕਜਨੰੀ ਜਲਦੀ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧਵੋਗੋ,ੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਭ੍ਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹਵੋਗੇਾ।

• ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕਦਓ, ਕਜਹਨਾ ਂਉੱਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੱਕਗਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ  ਦੂਸ਼ਤ ਕੱਪਕੜਆ ਂਜਾ PPEਂ  
ਨੂੰ ਤਹੁਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕਵਚੱ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

• ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਤਰੰੁਤ ਕੀਟਾਣ ੂਰਕਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧੋਣ 
ਲਈ ਕਕਸੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਬਾਅਦ ਕਵਚੱ ਕੀਟਾਣ ੂਰਕਹਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤ ੇਸਾਬਣੁ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

• ਕਜਨੰੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਅਤ ੇਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਣੁ ਅਤ ੇਸ਼ੈਂਪ ੂਨਾਲ ਧੋਵ।ੋ

• ਜ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਸਾੜ (ਬਰਨਸ) ਹ ੋਗਏ ਹਨ, ਤਾ ਂਫਸਟ ਏਡ ਇਲਾਜ ਕਵਚੱ, ਮਲ੍ਹਮ, ਲੋਸ਼ਨ, 
ਪਾਊਡਰ, ਅਤ ੇਹਰੋ ਦਵਾਈਆ ਂਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

• ਕਸਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਓ। 

• ਆਪਣ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਤਰੰੁਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਹ।ੋ

ÕÆàéÅôÕ 

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

î¹ãñÆ âÅÕàðÆ ÃÅÔÅÇÂåÅ
Ô¶áñÆ ÃÈÚÆ Çò¼Ú Çç¼åÆÁ» ÇÔçÅÇÂå» çÆ êÅñäÅ ÕðéÆ ÁÇÔî ÔËÍ
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ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਨਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਂ ਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਵੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਤ ਧੂੜ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਕਨਆਂ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਧੋਤੇ ਹੱਿਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾ ਨਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ:ਂ ਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਟ੍ਕਨਗ ਦੇ ਕਹਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵੱਚ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਦੀਆ ਂ
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 ਟਟੂੀ ਜਾਂ ਨਲੀ ਕਵਚੋਂ ਹਲਕਾ ਪ੍ਵਾਹ ਵਰਤੋ।ੱ

• ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਕਮੰਟ ਤੱਕ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ।  

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

ੋ
੍ਹ

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

ੱ

• ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 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 ਲੋਸ਼ਨ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾ ਬੰਨਹੋ ੍ਹ।

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

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾ ਂਨਨਗਲਣਾ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਿ ਧੋਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ, ਤੰਮਾਕੂਨਹੋ ਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਿਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਹ ੂ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਪੌਕਦਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਕਹੰਦ-ਖੰਹਦ ਇਲਾਜ ਕੀਤੂ ੇ 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 ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਿਾ ਂ
ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਂਭਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਨਗਲ ਲਿੇ ਤਾ ਂਫਸਟ ਏਡ:

• ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਕਹਰ ਤ ੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ (California Poison Control Center) ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ 
1-800-222-1222 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਜ਼ਕਹਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਵਅਕਤੀ ਗੰਮ ਸੁ ੰਮ ਜਾੁ ਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋ਼ਨ 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।
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• ਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਕਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਲ '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 ਦੱਧ ਜਾੁ ਂ 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 ਜਾ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣ ੇਲਬਲਾ 
'ਤੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ 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 ਹੁਦੰੀ ਹ?ੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਹੋਰਾ ਨੂੰ 
ਬੀਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ(ਕਾ) ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਕਰਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਨਰਸ ਨੂੰ 
ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂ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: 

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਨਦਤੱੀ ਸਰੁਨੱਖਆ ਡਟੇਾ ਸ਼ੀਟ (SDS) (ਹਾ/ਨਂ ਹੀਂ):  

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ:  

ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਕਿ ਿਾਪਨਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

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
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