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ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆ ਥਾਂ ਵਾਂ   ਵਂ ਵਚੱ ਬਦੰ ਵਿਸ਼ਰਣ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ, ਪਾਣੀ ਵਂ ਵਚੱ ਘਲੁਣਸ਼ੀਲ ਪਕੇੈਵਿੰਗ,  
ਅਤੇ ਬਦੰ ਗਡੱੀਆਂ
ਕਝੁ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੁਵੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਵਵਚੱ ਿਦਦ ਲਈ ਵਾਧ ੂ
ਸਰੁਵੱਖਆ ਵਨਯਿ, ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਕੇੈਿ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂ
ਹਿ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦ ੇਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰੋ, ਤਿੁਾਡ ੇਮਾਲਿ ਲਈ ਇਿ
ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਹਿ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿਨਾ ਂਹਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿ।ੈ
ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਂਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਲੱਦਣ, ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ
ਰੱਖਣ ਦ ੇਿਈ ਤਰੀਿੇ ਿਨ। ਤੁਿਾਡ ੇਲਈ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਹਲਖੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ, ਸਿੀ ਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹਨਜੱੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਿਰਨ ਪਹਿਣਨਾ (PPE), 
ਅਤ ੇਸਿੀ ਉਪਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

 
ੈ

 

ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਸਿ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਵਤੰਨ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹਨ

ਂ ੇਂ

1. ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ
“ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਅਹਜਿਾ ਉਪਿਰਨ ਿ, ਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਖਤਰਨਾਿ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਰੱਹਖਆ 
ਿਰਦਾ ਿ, ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਿਦ ੇਿਨ। ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਲੇਬਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਹਿ ਤੁਿਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ 
ਪੈਣ 'ਤੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਖਤਰਨਾਿ ਿ ਜਾ ਨਿੀਂ। ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਟੇਨਰ ਹਵੱਚੋਂ 
ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਲਦੀਆ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੂਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆ ਿਨ। ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿਟੇਨਰ ਹਵੱਚੋਂ 
ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੈਂਿ ਹਵੱਚ ਹਿਸ ੇਵੀ ਨਲੀਆ ਨੂੰ ਧੋ ਵੀ ਸਿਦੀਆ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 
ਹਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ,ੋ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਹਸਹਖਅਤ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਹਿ ਇਸਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਿ ਅਤੇ ਹਿਿੜੇ ਸੁਰੱਹਖਆ ਹਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਿੈ।
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ਦੋ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੀਆ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਿੁੰਦੀਆ ਿਨ:ਂ ਂ ਂ

• ਵਟਅਰ 1 ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਿਟੇਨਰ ਹਵੱਚੋਂ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਿੱਢਦੀ ਿ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਿੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਖਾਲੀ ਿਟੇਨਰ ਧੋਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਿਾਉਂਦੀ ਿੈ।
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• ਵਟਅਰ 2 ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਿਟੇਨਰ ਹਵੱਚੋਂ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਿੱਢਦੀ ਿ ਪਰ ਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ  
ਨਿੀਂ ਿੈ।
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ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ
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 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾ 

ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਾਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾ 
ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਜ ਾ ਣ ਿ ਾ ਰ ੀ

ਿੈ ਲ ੀ ਫ਼ੋ ਰ ਨ ੀ ਆ  ਦੇ  ਵ ਾ ਤ ਾ ਵ ਰ ਣ  ਦ ੀ  ਸੁ ਰੱ ਹ ਖ ਆ  ਬ ਾ ਰੇ  ਏ ਜੰ ਸ ੀ A No. 3 
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ਿੈਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਦੋਂਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੈਨੂੰ 
ਵਕਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਟਅਰ 1 ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ “ਘਾਤਿ, ਜੇ 
ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ” ਜਾ ਅਹਜਿਾ ਿੁਝ ਹਲਖ ੇਿੋਏ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦ ੇਿੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਟਅਰ 2 ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ “ਘਾਤਿ ਿ 
ਸਿਦਾ ਿ, ਜੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ” ਜਾ “ਖਾਰ,ੂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨ ਪਿੁੰਚਾ ਸਿਦਾ ਿੈ” ਹਲਖ ੇਿੋਏ 
ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦ ੇਿੋ।

ੈ ੋ
ੈ ਂ ੁ

ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਇੱਿੋ ਿੀ ਹਦਨ ਹਵਚੱ ਹਟਅਰ 2 ਬਦੰ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਿਸੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ 
ਦਾ ਇੱਿ ਗਲੈਨ ਜਾ ਂਘੱਟ ਰਲਾ ਜਾ ਂਲੱਦ ਰਿ ੇਿ, ਤਾ ਂਤਿੁਾਨੂੰ ਬਦੰ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਨਿੀਂ ਿਰਨਾ 
ਪਵਗੇਾ, ਪਰ ਲੇਬਲ ਜਾ ਂਿਰੋਾ ਂਹਨਯਮਾ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ PPE ਪਹਿਨਣ ੇਪੈਣਗ।ੇ

ੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦ ੇਜਾ ਲੱਦਦ ੇਿ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਿਰਨ 
ਲਈ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ ਸਿਦ ੇਿ ਅਤੇ ਖਾਸ PPE ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਨੂੰ A-6 ਸੁਰੱਹਖਆ ਲੀਫ਼ਲਟ (ਪਰਚ)ੇ 
ਲਈ ਿਿੋ।
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ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤਿੁਾਡ ੇਮਾਲਿ ਲਈ ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਹਿ ਬਦੰ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰ 
ਰਿੀ ਿ ਅਤ ੇਹਨਯਹਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦੀਂ  ਿ।ੈ ਜ ੇਇਿ ਸਿੀ ਢਗੰ ਨਾਲ ਿੰਮ ਨਿੀਂ ਿਰ ਰਿੀ ਿ ਤਾ ਂ
ਇਿ ਤਿੁਾਨੂੰ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਨਿੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਤਿੁਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਠੀਿ ਿਣੋ ਤਿੱ 
ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਦਾ ਿਿੱ ਿ।ੈ
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2. ਪਾਣੀ ਵਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕਵਿੰਗੇ
ਿੁਝ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਲਈ, ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਦਾ ਹਨਰਮਾਤਾ ਵੀ ਨਿਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਿਦਮ ਚੁੱਿਦਾ 
ਿੈ। “ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿਹਜੰਗ” ਇੱਿ ਖਾਸ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਿਟੇਨਰ ਜਾ ਪੈਿਜ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਿਜ ਨੂੰ 
ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਿ ਤਾ ਂਪੈਿਜ ਅਤੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਘੁਲ ਜਾਦੇ ਿਨ। ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ 
ਪੈਿਹਜੰਗ ਹਵੱਚ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨ ਨਾਲ ਇਿ ਤੁਿਾਡੀ ਉਵੇਂ ਿੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਿਰਦ ੇਿਨ, ਹਜਵੇਂ 
ਹਿ ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿਰਦੀ ਿੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿਜ ਨੂੰ ਨਾ ਿੱਟੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ 
ਹਸਰਫ਼ ਿੁਝ ਹਿੱਸਾ ਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦ ੇਿੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਬੀਮਾਰ ਿਰਨ ਜਾ ਨਿਸਾਨ ਪਿੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
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3. ਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ
“ਬੰਦ ਗੱਡੀ” ਅਹਜਿੀ ਥਾ ਿ, ਹਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਸਿਦ ੇਿ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਹਿ ਸਿਦ ੇਿ, ਜਦੋਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੋਵੇ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆ ਿਵਾਈ ਜਿਾਜ਼ ਦੀ 
ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾ (ਿਿਹਪਟ), ਜਾ ਬੰਦ ਿੀਤੀਆ ਜਾ ਸਿਣ ਵਾਲੀਆ ਹਖੜਿੀਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਹਜਆ 
ਵਾਲਾ ਿੋਈ ਟ੍ੈਿਟਰ ਜਾ ਿੋਰ ਵਾਿਨ ਿ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਬੰਦ ਗੱਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਿਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਿਣ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਹਜਸ ਉੱਤੇ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਲੱਹਗਆ ਿੋਵੇ। ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਹਲਹਖਆ ਿ ਸਿਦਾ ਿ ਹਿ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸ ੇਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਮਾਲਿ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਲਈ ਬੰਦ 
ਗੱਡੀ ਮੁਿੱਈਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਿੈ।
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ਭਾਵੇਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾ ਜਾ ਿਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਾਰ ੇPPE ਨਾ ਪਹਿਨਣੇ 
ਪੈਣ, ਹਿਰ ਵੀ ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਿੋਲ ਿੋਣੇ ਅਤੇ ਇੱਿ ਸੀਲਬੰਦ ਿਟੇਨਰ ਹਵੱਚ ਸਾਭੇ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ ਿੋਵੋ ਤਾ ਂਿੈਬ ਹਵੱਚੋਂ ਹਨਿਲਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ PPE ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲ ਖੇਤਰ ਹਵੱਚ PPE ਪਹਿਨ, ਤਾ ਂਿੈਬ ਹਵੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ 
ਇਿਨਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 
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ਉਹ PPE, ਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਦੇ ਸਿ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ ਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 1

ਲੇਬਲ ਜਾ ਿਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਹਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ PPE 

ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾ “ਖਤਰਾ” 
ਜਾ “ਚੇਤਾਵਨੀ” ਸੰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲ 

ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ 
ਪੈਿਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦ ਿ 

ਿਵਰਆਲ, ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਦਸਤਾਨ, 
ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿ ਐਪਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਖਾ 
ਦੀਆ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਾਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾ ਵਰਤ 

ਸਿਦ ੇਿ

ਲੇਬਲ ਜਾ ਿਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਹਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ PPE

ਬੰਦ ਹਮਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾ “ਸਾਵਧਾਨੀ” 
ਸੰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਲਈ 

ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿਟ
ਿੰਮ ਵਾਲ ਿੱਪੜੇ (ਿਮੀਜ਼, ਪੈਂਟਾ, 

ਜੁੱਤੀਆ) ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ

ਲੇਬਲ ਜਾ ਿਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਨਯਮਾ ਦੇ 
ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ PPE, ਹਿਸੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 

(ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ
ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਿੰਮ ਵਾਲ ਿੱਪੜੇ

ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, ਜਾ ਿਲੀਫ਼ਰਨੀਆ ਦੇ 
ਹਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦਾ ਹਿਲਟਹਰੰਗ 

ਿੇਸ ਪੀਸ ਜਾ ਹਮੱਟੀ/ਜਾਲ ਨੂੰ ਹਿਲਟਰ 
ਿਰਨ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) 

ਸਮੇਤ PPE 

ਸਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਹਧਤ ਅਤੇ ਿੰਮ 
ਿਰਨ ਯੋਗ ਿਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ 

ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਿੰਮ ਵਾਲ ਿੱਪੜੇ

ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ, 2 ਜਾ ਿਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਹਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ 
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ) ਸਮੇਤ PPE

ਬੰਦ ਗੱਡੀ
ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦ ਿੰਮ 
ਵਾਲ ਿੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 

(ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ)
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ਿ ਿ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤਾ, ਤਾ ਂਕੀ ਤਦ ਵੀ ਿੈਨੂੰ 
ਵਨਿੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ੇ ੈਂ ਂ
ੱ

ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾ ਦੀਆ ਸੁਰੱਹਖਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾ 
ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ, ਹਜਨਾ ਹਵੱਚ ਪਾਣੀ ਹਵੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਿਹਜੰਗ ਹਵੱਚ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। 
ਪਰ ਿਦ-ੇਿਦਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰ ੇPPE ਪਹਿਨ ਸਿਦ ੇਿੋ। ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਦ ੇਲੇਬਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਿਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦ ੇ
ਹਨਯਮਾ ਹਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿ ਹਿ ਿੁਝ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿਾ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਹਿਿੜ ੇPPE ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਿੇਠਾ ਹਦੱਤ ੇਚਾਰਟ 
ਹਵੱਚ ਉਿ PPE ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਨ, ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਿਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦ ੇਸਮੇਂ ਪਹਿਨ 
ਸਿਦ ੇਿੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਉਪਿਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਲੇਬਲ 'ਤ ੇਹਲਖ ੇ
ਅਨਸਾਰ ਸਾਰ ੇPPE ਨਾ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣ, ਹਿਰ ਵੀ ਹਿਸ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਲਈ ਸਾਰ PPE ਉਸ ਥਾ 
'ਤ ੇਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ, ਹਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਿੀਟਨਾਸ਼ਿ ਰਲਾਉਂਦ ੇਜਾ ਲੱਦਦ ੇਿੋ।
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1 ਲੇਬਲ ਜਾ ਿਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹਨਯਮਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲੜੀਂਦ ੇਸਾਰ ੇPPE ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਲਈ ਿੰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ।ਂ ੈ ਂ ੁ ੋ

2 ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਜੈਹਵਿ ਵਾਸ਼ਪ ਿਾਰਟਹਰਜ ਵਾਲਾ ਅੱਧੇ-ਹਚਿਰ ੇਦਾ ਜਾ ਪੂਰ-ੇਹਚਿਰ ੇਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸ਼ਵਾਸ-ਯੰਤਰ)।ਂ
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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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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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