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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਿਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਦਹੂਿਆ, ਾਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੱਿਆ ਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿੋ ਕੇ ਸਾਹਾਂ ਿਆ ਿਾਣਾ, ਹਲਿਾਣਾ, 
ਅਤੇ ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈਟ (ਪਰਚੇ) ਵਿਚੱ 
ਵਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਿਣੋ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਦੁਰਘਟਨਾਿਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ੁੰ

ੋ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਸਾਾਂਿ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਿੁਦੰਾ, ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ, ਂ ਕੰਟਨੇਰਾ, ਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਨਿੀਂ 
ਿਟਾਇਆ ਜਾਦਾ।ਂ  ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਘਰ ਜਾਣ, ਜਾ ਂਅਗਲੇ ਕੰਮ ਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਂਿਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਭਣਾਂ  ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿ ੇਿਿ ਅਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ, ਂ ਕੰਟਨੇਰਾ, ਂ
ਅਤ ੇਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਿਟਾ ਰਿ ੇਿਿ, ਤਾ ਂਤਿੁਾਡ ੇਲਈ ਸਾਰੇ ਵਨਜੱੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਵਿਨਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਜ ੋਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਤ ੇਿਰਤਦੇ ਿ।ੋ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਦੂਜਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਪਵਿਨਣ ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, 
ਭਾਿੇਂ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਉਿਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿਿੋ।ੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਿਟਾਉਣ ਿਲੇੇ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਦਾ ਡੁਲ੍ੱਣਾ ਅਤ ੇਦੁਰਘਟਨਾਿਾ ਂਅਕਸਰ ਿਾਪਰਦੀਆ ਂਿਨ। 

ੋ ੋ
ੋ ੋ

ੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਕਵ ਸਾਿ ਿਾਣੇ ਿਾਿੀਦੇ ਿਨ?ੇਂ ਾਂ ੇ
ਿਰ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾ ਂਪੀਣ ਨਾਲ ਬਵੱਚਆ ਂਦ ੇਸਰੀਰ ਵਿਚੱ ਜ਼ਵਿਰ ਚਲਾ ਜਾਦਾਂ  
ਿ, ਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਸਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿਟਾਇਆ ਜਾ ਂਸੱੁਵਟਆ ਨਿੀਂ ਸੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਉਿਨਾ ਂਦ ੇਖਾਲੀ 
ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੱ, ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਅਵਜਿ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਵਨਯਤੰਰਣ ਵਿਚੱ ਰਖੱ,ੋ ਜ ੋਦੂਵਜਆ ਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ 'ਂ ਤ ੇਤਾਲਾ ਨਿੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾਂ  ਿ, ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਵਨਯਤੰਰਣ 
ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੂਵਜਆ ਂਨੂੰ ਿਰ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਿਾਸਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯਗੋ ਿਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ।ੈ

ੈ

ੈ

ਲੇਬਲ ਤਿੁਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਭਣਂ  ਦਾ ਸਿੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨ੍ਾ ਂਵਿਦਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਪੜ ੍ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਦ ਿਾਲੀ ਥਾ 'ਂ ਤ ੇਿੀ ਸਾਵਭਂ ਆ ਿ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱਰਾ ਰੱਖੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਅਤ ੇਖਾਦ ਇੱਕ ਦਜੂ ੇਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰਕੇ ਅਗੱ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ੋ
ੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਭਜੋਨ, ਜਾਨਿਰਾ ਂਦ ੇਭਜੋਨ, ਜਾ PPE ਂ ਦ ੇਨੇੜੇ ਨਾ ਸਾਭਂ।ੋ ਉਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਿ 
ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤ ੇਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾ ਂਜਾਨਿਰਾ ਂਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ੋ

x ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਹਿਆ ਜ ਾ ਣ ਕ ਾ ਰ ੀ

ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ਼ ਰ ਨ ੀ ਆ  ਦੇ  ਿ ਾ ਤ ਾ ਿ ਰ ਣ  ਦ ੀ  ਸੁ ਰੱ ਵ ਖ ਆ  ਬ ਾ ਰੇ  ਏ ਜੰ ਸ ੀ A No. 2 

ਿਤੇੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆ ਥਾਾਂ ਵਾਾਂ  ਾਂ ਹਵਿੱ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਾਂ ਣਾ, ਇਧਰ-
ਉਧਰ ਲੈ ਿਾਣਾ-ਹਲਿਾਣਾ, ਅਤੇ 
ਹਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ 
ਿਮੇਸ਼ਾ

2
 ਲੇਬਲ ਪੜ੍। 

ਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 
ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵਕ 

ਉਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ 
ਵਲਵਖਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾਭਣਂ  ਦ ੇਕੁਝ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯਗੋ ਤਰੀਕੇ ਇਿ ਿਨ:

• ਤਾਲੇ ਿਾਲਾ, ਿਾੜ ਿਾਲਾ ਖੇਤਰ।

• ਤਾਲੇ ਿਾਲ ਸਾਭਂ ਕਪਾਰਟਮੈਂਟ।ੇ ੰ

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

ਂ ਂ ੋ ਂ

ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਯੋਗ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਾਂ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਟੇਨਰਾ 'ਤੇ ਲਬਲ ਲੱਵਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।ੰ ਂ ੇ

• ਕਟੇਨਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਕ ਬੰਦ ਕਰੋ।ੰ ੇ

• ਜਾਚ ਕਰੋ ਵਕ ਕਟਨਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਸਾਅ, ਟੱਟ-ਭੱਜ, ਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਿਾ ਤਾ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਜੇ ਕਈ ਸਮੱਵਸਆ ਿੈ ਤਾ 
ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਂ ੰ ੇ ਂ ੁ ਂ ਂ ਂ ੋ ਂ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਅਵਜਿੇ ਕਟੇਨਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੋ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਿਾਲ ਪਦਾਰਥਾ, ਜਾ ਘਰੇਲ 
ਉਤਪਾਦਾ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਦੇ ਿਨ।

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਿੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲ ਕ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮ 'ਤੇ ਿਰਤਦੇ ਿੋ।

ਂ ੰ ਂ ੇ ਂ ਂ ੂ
ਂ ਂ

ੈ ੇ ੰ

• ਸਾਭ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿੋ।ਂ ੇ ੋ

• ਸਾਭ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਚੰਨ ਲਗਾਓ, ਵਜੱਥੇ “ਖ਼ਤਰਾ” ਜਾ “ਚੇਤਾਿਨੀ” ਸੰਕਤ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਭੇ ਗਏ 
ਿੋਣ।

ਂ ਂ ੍ ਂ ੇ ੇ ਂ

• ਲਬਲ 'ਤੇ ਵਦੱਤੀਆ ਵਿਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰਾ 'ਂ ਤ ੇਵਲਵਖਆ ਿੁਦੰਾ ਿ ਵਕ ਕੰਟਨੇਰ 
ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਿਰਤ ੋਜਾ ਂਮੁੜ ਨਾ ਭਰੋ।

ੇ ਂ ਂ ੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਾਂ
ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੂਰੀ 'ਤ ੇਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿ ੇਿਿ, ਦੁਰਘਟਨਾਿਾ ਂਤਦ ਿੀ ਿਾਪਰ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। ਜ ੇਕੋਈ 
ਦੁਰਘਟਨਾ ਿੁਦੰੀ ਿ, ਤਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਿੁਾਨੂੰ ਜਾ ਂਿਰੋਾ ਂਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜਾ ਂਿਾਤਾਿਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਨ।

ੋ ੇ
ੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੰ ਇਧੱਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਾਂ ਮਨੈੂੰ ਕੀ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ?ੈ
ਇਿਨਾ ਵਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ:ੋਂ ਂ

• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਿੈਨ, ਜਾ ਟਰੱਕ ਕਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਲਜਾਓ। ਜੇ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਤੁਿਾਡੇ 
ਯਾਤਰੀਆ 'ਤੇ ਡੱਲ ਜਾਣ, ਤਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੱਟ ਜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਸੀਟ ਦੇ ਕਿਰਾ 'ਤੇ ਡੱਲਣ 
ਨਾਲ ਇਨਾ ਨੂੰ ਿਟਾਉਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਸਿੀ ਤਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਕਾ ਨੂੰ ਕਈ 
ਵਦਨਾ ਜਾ ਿਫ਼ਵਤਆ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਂ ਂ ੈ ਂ
ਂ ੁ ੍ ਂ ਂ ਂ ੁ ੍
੍ ਂ ੍ ਂ ਂ ੋ ਂ

ਂ ਂ ਂ

• ਭੋਜਨ ਿਾਲ, ਖਿਾਉਣ ਿਾਲ, ਕੱਪਵੜਆ, ਜਾ ਲਕਾ ਿਾਲ ਕਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਵਲਜਾਓ।ੇ ੇ ਂ ਂ ੋ ਂ ੇ ੰ

• ਕਟੇਨਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਕੱਸ ਕ ਬੰਦ ਕਰੋ।ੰ ੇ

• ਿਾਿਨ ਮੁੜਦੇ ਿਨ, ਅਚਾਨਕ ਚਾਲ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਰੁਕਦੇ ਿਨ। ਡੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ 
ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਵਸੱਧੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰੋ।

ੂ ੁ ੍ ਂ
ੰ ਂ

• ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਜ ੇਕੰਟਨੇਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਿਨ, ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਲਜਾਓ ਤਾ ਂਤੁਿਾਡੇ 
ਲਈ ਇਸ ਕਟੇਨਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਲੇਬਲ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾ, ਇਸਦਾ ਸੰਕਤ ਸ਼ਬਦ 
(ਖ਼ਤਰਾ, ਚੇਤਾਿਨੀ, ਸਾਿਧਾਨੀ), ਅਤੇ ਕਟੇਨਰ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਹਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ 
ਪਤਾ ਵਲਵਖਆ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ੰ ਾਂ ੇ
ੰ ਾਂ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਵਬਨਾ ਂਸਾਈਡਾ ਂਿਾਲੇ ਖੁਲੱ ਟਰੱਕ ਵਿਚੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿ ੇਿਿ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਿਾਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ 
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਿਣੋ ਵਦਓ। 

੍ੇ ੋ ੋ



ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆਾਂ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਾਂ ਦੇ ਹਨਯਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਿਾਗ  l  1001 I Street, Sacramento CA 95814 A2 l 3

ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੋਣਾੰ ਾਂ
ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਿੁੰਦੇ ਿੀ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਕਟੇਨਰ ਧੋਣ ਿੇਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦਾਇਤਾ ਵਲਖੀਆ ਿ ਸਕਦੀਆ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਰਤ ਰਿ ਿ, ਤਾ ਂਉਪਕਰਨ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਧੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਿੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾ ਤਰੀਵਕਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿ:

ੰ ਂ ੰ ੇ
ਂ ਂ ੋ ਂ ੇ ੋ

ਂ ਂ ੋ

ਤਰੀਕਾ #1 (ਹਤੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣਾ)

1. ਸਾਰ ੇਲੜੀਂਦ ੇPPE ਪਵਿਨ।ੋ ੋ

2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇਨਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1/4 ਭਰੋ।ੰ

3. ਇਸਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਿਲਾਓ।

4. ਇਸ ਧੋਣ ਿਾਲ ਸਾਰ ੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਮਸ਼ਰਣ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ। ਆਮ ਤਰ੍ਾ ਂਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਵਕਟਾ ਤੱਕ ਕਟੇਨਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਵਦਓ।

ੇ
ੰ ਂ ੰ

5. ਪੜਾਅ 2, 3, ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਿੋਰ ਿਾਰ ਦੁਿਰਾਓ।

ਤਰੀਕਾ #2 (ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਹਨਟ ਵਾਲ ਉਪਕਰਨ ਲਈ)ੇ

1. ਸਾਰ ੇਲੜੀਂਦ ੇPPE ਪਵਿਨ।ੋ ੋ

2. ਕਟੇਨਰ ਦੇ ਮੂੰਿ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਤੇ ਰੱਖ ੋਤਾ ਂਜੋ ਦ੍ਿ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਿੀ ਖਾਲੀ ਿਿੇ।ੰ ੋ

3. ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿੋਣ ਤੱਕ ਧੋਿੋ।੍ੋ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ੍ਣ ਤੇ ਫਲਾਵ ਦੀ ਸਫਾਈੈ
ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਨਤਕ ਸੜਕ 'ਤ ੇਡੁਲ੍ੱ ਜਾਿ,ੇ ਤਾ ਂਤਰੰੁਤ ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (Cali-
fornia Emergency Management Agency) ਨੂੰ 1-800-852-7550 'ਤ ੇਫੋ਼ਨ ਕਰੋ। ਜ ੇਕੋਈ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਡੁਲ੍ੱਣ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਤ ਿ ਵਗਆ ਿ ਜਾ ਂਵਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਿ, ਤਾ ਂਫਸਟ ਏਡ ਵਦਓ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇ
ਸੁਪਰਿਾਈਜਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ A-4 ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਮੰਗ।ੋ 

ੋ ੈ ੈ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੁਲ੍ੱਣ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਕੰ ੂਰਖੱ ੋਜਾ ਂਸਾਿਧਾਨੀ ਟਪੇ ਲਗਾਓ। ਜ ੇਅਦੰਰ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੁਵੱਲ੍ਆ ਿ, 
ਤਾ ਂਇਮਾਰਤ ਵਿਚੱੋਂ ਬਾਿਰ ਵਨਕੱਲ ਜਾਓ ਅਤ ੇਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਿਾ ਲਿਾਓ। ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਵਤ੍ਤ ਵਿਦਾਇਤਾ ਂਵਲਖੀਆ ਂ
ਿ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ ਵਕ ਡੁਲ੍ੇੱ ਿਏੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਿ।ੈ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਬਲਾ 'ਂ ਤ ੇਇੱਕ ਟਲੋ-ਫ੍ੀ ਨੰਬਰ ਿੁਦੰਾ 
ਿ, ਵਜਥੇੱ ਤਸੁੀਂ ਇਿ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ ਵਕ ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ੍ੱ ਜਾਏ ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 
ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸਲਾਿ ਿ।ੈ ਜ ੇਲੇਬਲ 'ਤ ੇਕੋਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਿ, ਤਾ ਂਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ PPE ਪਵਿਨੋ, ਫਰੇ 
ਇਨ੍ਾ ਕਂ ਦਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਂ :ੋ

ੈ

ੋ
ੈ ੋ

ੈ

• ਡੁੱਲ੍ਣ 'ਤੇ ਹਨਯੰਤਰਣ: ਕਟੇਨਰ ਨੂੰ ਵਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਰਲਾਉਣ ਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾ 
ਵਰਸਾਅ ਿਾਲ ਕਟੇਨਰ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਕਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ।

ੰ ਂ ੇ ਂ
ੇ ੰ ੰ

• ਡੱਲਣ ਨੂੰ ਸੀਹਮਤ ਰੱਿਣਾ: ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਿਰਤੋ, ਡੱਲ ਵਕੱਟ ਵਿੱਚੋਂ 
“ਸਨਕਸ” ਜਾ ਵਸਰਾਵਣਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਡੱਲਣ ਿਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਆਲ-ਦੁਆਲ ਵਮੱਟੀ, ਘਾਿ ਜਾ ਿੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 
ਬੰਨ ਬਣਾਓ।

ੁ ੍ ਂ ੁ ੍
ੇ ਂ ੍ ਂ ੁ ੍ ੇ ੇ ੇ ਂ

੍

• ਡੁੱਲਣ ਦੀ ਸਫਾਈ:੍

o ਡੁਲ੍ੇੱ ਦ੍ਿ ਨੂੰ ਵਬਲੱੀ ਦ ੇਪਖਾਨੇ, ਰੇਤ, ਜਾ ਂਚੀਨੀ ਵਮੱਟੀ ਵਜਿੀਆ ਂਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸੁਕਾਓ। 

o ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾ ਂਸੋਖਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿ, ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਬਿਤੁ ਿੀ ਿਲਕੀ ਨਮੀ ਵਦਓ ਜਾ ਂਇਸਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾ ਂਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਕਿਰ ਨਾਲ 
ਢਕ ਵਦਓ। 

ੈ

o ਜ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਮੱਟੀ 'ਤ ੇਡੁਵੱਲ੍ਆ ਿ, ਤਾ ਂਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਵਮੱਟੀ ਦ ੇਉੱਤ ੇਬਲੇਚੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਇਚੰ 
ਉੱਪਰ ਤਕੱ ਵਮੱਟੀ ਪਾਓ।

o ਸਿੀ ਵਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਸਾਅ-ਪਰੂਫ ਕੰਟਨੇਰ ਵਿਚੱ ਸਫਾਈ ਿਾਲੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਜਾ ਂਵਮੱਟੀ ਪਾਓ।

   
ੈ

o ਕੰਟਨੇਰ 'ਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਨਾ ਂਅਤ ੇਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਓ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਡਲਣਾ:
ਡੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ  

ਡੁਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ 

ਡੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਫਾਈ

ੁ ੍
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ਵਜਿ ਿੀ ਅਵਜਿਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਿਿਾਰਕ ਿਿ, ਤਾ ਂਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ 
ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਤ ਿ ਵਗਆ ਿ, ਜਾ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਿ, ਤਾ ਂਤੁਿਾਡੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਘਟਨਾ 
ਬਾਰੇ Cal/OSHA ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ੇਂ ੋ ੇ
ੋ ੈ ਂ ੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਿਾਲੀ ਕਰਨਾੰ ਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਨੇਰ ਕਦੇ ਿੀ “ਖਾਲੀ” ਨਿੀਂ ਿਦ।ੇ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਉਿਨਾ ਂਵਿਚੱ 
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਥੋੜ੍ੀ ਵਜਿੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਿ ਜਾਦੀਂ  ਿ।ੈ ਖਾਲੀ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵਿਿਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਿਨਾ ਂਵਿਚੱ ਅਜੇ ਿੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਿਨ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਿ ਵਕ ਕੰਟਨੇਰ 'ਤ ੇਲੇਬਲ ਲੱਵਗਆ ਿਇੋਆ ਿਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਲੇ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੱ 
ਸਾਵਭਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਅਤ ੇਜ ੇਲੋੜ ਿਿ ਤਾ ਂਸਾਭਂ ਖੇਤਰ ਦ ੇਵਚਨ੍ੰ ਲਗਾਏ ਿਣ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ।  ਕਦੇ 
ਿੀ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਨੂੰ ਨਦੀਆ, ਂ ਛਪੱੜਾ, ਂ ਖੇਤਾ, ਂ ਜਾ ਂਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾ ਂਵਿਚੱ ਨਾ ਿਗੰਾਲੋ। ਿਰੇਕ ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਕੰਟਨੇਰ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਰਖੱ,ੋ ਜ ੋਤਸੁੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਸੀ। ਬਵੱਚਆ ਂਜਾ ਂਦਜੂ ੇਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ 
ਖਾਲੀ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵਿਚੱ ਨਾ ਆਉਣ ਵਦਓ। ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿਰੋ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਿਰਤ।ੋ ਖਾਲੀ 
ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ, ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਲਖੇ ਅਤ ੇਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਵਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਿਏੋ ਸਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ।ੈ

ੁੰ

ੈ
ੈ ੈ

ੈ ੋ ੇ ੋ

ਤਿੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਵਕ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਿ।ੈ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤਿੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿ ਵਕ ਖਾਲੀ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ 
ਿ, ਰੀਸਾਇਕਵਲੰਗ ਿਾਲੇ ਪਲਾਸਵਟਕ ਕੰਟਨੇਰਾ ਂਸਮੇਤ।

ੈ
ੈ

ੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦਾ ਹਨਪਟਾਰਾਾਂ
ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸਟਰੇੋਜ ਵਿਚੱ ਅਵਜਿ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਦ ੇਿ, ਜ ੋਿਣੁ ਿਰਤ ੋਂ ਵਿਚੱ ਨਿੀਂ ਿਨ ਜਾ ਂਿਣੁ ਿਰਤਣ 
ਲਈ ਿਧੈ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾ ਂਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰਵਖੱ ਅਤ  ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਫਾਲਤ ੂਜਾ ਂਵਬਨਾ ਂਿਰਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਸਿੀ ਵਨਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ।ੈ ਵਬਨਾ ਂਿਰਤ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ 
ਿੀ ਕੜੂ ੇਵਿਚੱ ਨਾ ਸੁਟੱ,ੋ ਜਾ ਂਬਚ ੇਿਏੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਵਸੰਕ, ਪਖਾਨੇ, ਸੀਿਰ, ਗਲੀ ਦ ੇਡੇ੍ਨ ਵਿਚੱ, ਜਾ ਂ

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

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤ ੇਨਾ ਿਿਾਓ।

ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਲਵਖਆ ਿ ਸਕਦਾ ਿ ਵਕ ਫਾਲਤ ੂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਿ।ੈ ਜ ੇਇਿ 
ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਿਿ, ਤਾ ਂਲੇਬਲ 'ਤ ੇਵਲਖੀਆ ਂਵਿਦਾਇਤਾ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਥੜੋ ੍ਵਜਿ ੇਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਬਿਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਿ।ੈ

ੋ

ੋ ੈ
ੋ ੇ ੇ

ਕੁਝ ਸਵਥਤੀਆ ਂਵਿਚੱ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੱ ਿਾਪਸ ਭਜੇ ੇਸਕਦੇ ਿਨ।

ਨਿੀਂ ਤਾ,ਂ ਤਿੁਾਡਾ ਮਾਲਕ ਿਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਂਕਾਉਂਟੀ ਦੀ 
ਰਵਿਦੰ-ਖੰੂਿਦ ਵਨਪਟਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ

ਕੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਨਯਮ ਿਨ?
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਿਾਧੂ ਵਨਯਮ ਿ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿ ੇਿ, ਤਾ ਂ
ਤਿੁਾਡ ੇਲਈ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਟ੍ਵੇਨੰਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ।ੈ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਿਧੱ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਲਜਾ ਰਿ ੇਿ, ਜੋ 
ਤਸੁੀਂ ਕੁਝ ਵਦਨਾ ਂਵਿਚੱ ਿਰਤਗੋ,ੇ ਤਾ ਂਤਿੁਾਡ ੇਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋ਼ਰਨੀਆ ਿਾਈਿ ੇਪੈਟਰੋਲ (California 
Highway Patrol), ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਯਵੂਨਟ (Motor Carrier Safety Unit) 
ਨੂੰ ਫੋ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ ਿਾਈਿ ੇਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਟਲੇੀਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਿੁਾਡੀ ਟਲੇੀਫੋ਼ਨ ਬੁਕੱ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ 
ਪੰਵਨਆ ਂਵਿਚੱ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ੋ ੋ
ੋ

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

ੈ




