ਸਕੂਲ � ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆ ਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦਾ ਸਹੀ
ਇਸਤੇਮ ਾਲ ਅਤੇ ਿਡ�ਫ � ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧਨ
ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕ�, ਉਤਪਾਦਕ� ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਗਾਈਡ

ਇਨਟੈਗਰੇਿਟਡ ਪੈ�ਸਟ ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਸਕੂਲ � ਦੇ ਨ� ੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦਾ ਿਛੜਕਾਓ
ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਸਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਕੀੜੇਮਾਰ
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਛੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਅੰ ਗੂਰ� ਦੇ ਬਾਗ਼ ਜ� ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲ�। ਜੇ ਅਿਜਹੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਿਛੜਕਾਓ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਸਾਧਾਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਥਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਦੇ
ਪ�ਬੰਧਕ�, ਅਿਧਆਪਕ�, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ।

“ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ� 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ”

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਿਛੜਕਾਓ ਿਡ�ਫ � ਿਕਵ� ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜਦ� ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਿਛੜਕੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਰਾਹ� ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨ� ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤ�
ਦੂਰ ਿਡੱ ਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪ�ੇ ਿਡ�ਫ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇਮਾਰ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤ� ਦੂਰ ਕੁਝ ਿਡ�ਫ� ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ,
ਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਪ�ਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਡ�ਫ� ਉਸ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਜੋ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ।

"ਕੀੜੇਮ ਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਵਾ ਰਾਹ� ਸਫਰ

ਕਰ ਕੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤ� ਦੂਰ ਚਲੀ
ਜ�ਦੀ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਪ�ੇ ਿਡ�ਫ ਟ ਿਕਹਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ”
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ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਰ ਿਕਵ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਜ� ਤ� ਿਛੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮ� ਸਪਰੇਅ ਿਡ�ਫ� ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ�, ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� 'ਤੇ
ਪਹੁੰ ਚੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਖੂੰ ਹਦ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮ� ਤੇ ਿਡ�ਫ� ਤ� ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਕੂਲੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪੈਦਲ ਆ�ਦੇ ਜ�ਦੇ
ਹਨ, ਜ� ਜਦ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਤ� ਘਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜੰ ਮਵਾਰੀ ਿਕਸਦੀ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਉਤਪਾਦਕ�, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ
ਪ�ਥਾਵ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਇਕ ਲਈ, ਖੁੱ ਲ�ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਸੰ ਚਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ
ਜ� ਸਰੋਕਾਰ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

“ਖੁੱ ਲ�ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ

ਸੰ ਚਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਹੈ”
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ਸਕੂਲ � ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆ ਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਤਪਾਦਕ� ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
•

ਿਛੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮ�: ਜਦ� ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਯਿਮਤ ਸਕੂਲੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ
ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ) ਅਤੇ ਜਦ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਤ� ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਿਛੜਕਾਅ ਤ� ਬਚੋ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਯਾਨ ਰੱ ਖੋ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਕੂਲੀ ਆਧਾਰ�
ਅਤੇ ਦੂਜੇ �ਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਿਛੜਕਾਉਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ�
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤ� ਘੱ ਟ ਹੈ।

•

ਿਛੜਕਾਉਣ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ: ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਿਵਚ ਿਡ�ਫ� ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਸਕੂਲ ਵੱ ਲ ਹਵਾਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪ�ਯੇਰ ਤ� ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤ� ਬਚੋ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟ� ਦੇ
ਨ�ੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ� ਨੂੰ ਿਛੜਕਾਓ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱ ਖ ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� ਵੱ ਲ ਵੱ ਧ ਰਹੀ
ਹੋਵੇ।

•

ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ: ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਵਧੀ ਸਥਾਪਤ
ਕਰੋ. ਇੱ ਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਰ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਇੱ ਕ ਵਾੜ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ 30 ਇੰ ਚ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਫਲੈ ਿਗੰ ਗ ਟੇਪ ਲਗਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਲੈ ਿਗੰ ਗ ਟੇਪ ਦਾ ਇੱ ਕ 30 ਇੰ ਚ ਟੁਕੜਾ ਲਗਭਗ 8
ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਪ�ਤੀ ਘੰ ਟਾ ਿਖਿਤਜੀ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ
ਮੀਟਰ ਵੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਸਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ� ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਡ�ਫ� ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਵੱ ਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਪਰੇ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਰੁਕ ਜਾਓ।

•

ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵ�: ਹਰ ਸਪਰੇਅ ਸੀਜ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਿਛੜਕਾਓ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਿਵਅਕਤੀ (ਆਂ) ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਰੰ ਗਕੋਡਬੱ ਧ ਝੰ ਡੀ ਿਸਸਟਮ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਲਾਲ  =

ਪੀਲਾ  =

ਹਰੇ  = ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਨਹ�
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ਪਿਹਲ� ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਝੰ ਡੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� 'ਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਸਮ�-ਤਿਹ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਪਰੇਅ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ�' ਤੇ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਕੀੜੇਮ ਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰ ੇਜ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਲੇ ਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ
ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਿਮਕ੍ਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਟ�ੈਿਫਕ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤ�
ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ. ਜਦ� ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਘੱ ਟ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਇਹ
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਲਈ ਗਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਸਤਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

•

ਸਪਰੇਅ ਰ ਦੀ ਟੈਕਨੌ ਲੋ ਜੀ: ਿਡ�ਫ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂਜ਼ਲ� (ਿਜਵ� ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਜ� ਹਵਾ ਦੀ
ਇਨਡੈਕਸ) ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸ� ਟਾਵਰ
ਸਪ�ੇਅਰਜ਼, ਓਵਰ-ਰੋਵ ਸਪਰੇਅਰਜ਼, ਜ� ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੀਲਡ� ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਪਰੇ ਉਪਕਰਣ ਇਸਤਮਾਲ
ਕਰਕੇ ਿਡ�ਫ� ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਸਪ�ਯ ੇਰ ਦੀ ਕੈਲ ੀਬ�ੇਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮ ਾਲ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਸਪ�ਯੇਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸ� ਪੱ ਖੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨ�ਜ਼ਲ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪ�ਯੇਰ ਦੀ ਘੁੰ ਮ-ਘਟਾਓ ਿਡ�ਫ� ਨੂੰ ਘਾਟ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਪਰੇਅਰ� ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਸਪਰੇਅਰ ਓਪਰੇਟਰ ਸਪਰੇਅਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ।

•

ਸਪ�ਯ ੇਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ: ਿਜੱ ਥੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਪ�ਯੇਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ
ਅਗੇ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੜਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ,
ਜਨਤਕ ਸੜਕ� ਨੂੰ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਨੂਜ਼ਲ ਲੀਕ ਨਾ ਹ�ਦੀ ਹੋਵ।ੇ

ਸਕੂਲ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼

•

ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਪਰੇਅ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਗੁਆਂਢੀ ਉਤਪਾਦਕ� ਦੀ
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ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ� ਉਤੇ ਆਪ ਸਪਰੇ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਫਾਰਮ ਸਪਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਟੇ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•

ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ: ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹੋਣ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠ� ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨ�� ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦਾ ਖਾਕਾ (ਲੇ ਆ ਉਟ): ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ� ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨ�ੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
ਿਜੱ ਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦਾ ਿਛੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ ਿਕ ਘਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਥ�ਵ� ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ
ਅਕਸਰ ਿਸੰ ਿਜਆ ਜਾਵੇ।

•

ਬੂਹ ੇ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਬੰ ਦ ਕਰੋ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਨ� ਸਾਰੀਆਂ
ਿਖੜਕੀਆਂ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਜਦ� ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ।

•

ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: ਸਪਰੇਅ ਸੀਜ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਛੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪਿਹਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ��' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹਨ।
ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ ਿਕ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰ ਗੇ ਅਮਲ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਸੰ ਪਰਕ (ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਿਛੜਕਾਅ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ�
ਹਨ, ਤ� ਇਹ ਗਾਈਡ ਉਨ�� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਦਮ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

•

ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ: ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦਉ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਵੇਖਣ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤ�
ਆਸਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਜਾਓ।

•

ਰੁੱ ਖ� ਦੀਆਂ ਕਤਾਰ� (ਹੈ�ਜਸ): ਖੇਤਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣ
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ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱ ਖ� ਦੀਆਂ ਕਤਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਡ�ਫੰਟ' ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵੀ ਿਸੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਦਆਰ (ਸੀਡਰ) ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੋਟੀ ਕਤਾਰ ਸਪਰੇਅ ਿਡ�ਫ� ਕਣ� ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭੂ-ਿਦ�ਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਰੁੱ ਖ ਦੀ
ਜਾਤੀ, ਸਥਾਨ (ਪਲੇ ਸਮ�ਟ), ਅਤੇ ਰੱ ਖ-ਰਖਾਵ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ�।

"ਸੀਡਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੋਟੀ ਕਤਾਰ (ਹੈ�ਜਸ) ਸਪਰੇਅ ਕਣ� ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ�ਭ ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ "

ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ: ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਾਗ� ਦੇ ਨ�ੜੇ ਪੈਦਲ ਜ� ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ�ਦੇ ਸਮ�
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਪਰੇਿਅੰ ਗ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਆਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਰੇਅਰ ਿਕਸ
ਤਰ�� ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ� ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜਦ� ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਜ� ਬਾਈਕ
ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ� ਦਾ ਿਛੜਕਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
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•

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜਦ� ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਜ�ਦੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਨ�ੜਲੇ
ਬਾਗ� ਜ� ਫਸਲ� ਰਾਹ� ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜ� ਸਾਈਕਲ ਨਹ� ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ�� ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜੇ ਚੁੱ ਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਰੁੱ ਖ� ਦੇ ਫਲ ਤੋੜਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ।

•

ਸਕੂਲ � ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਸੜਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ: ਿਜਹੜੇ ਬੱ ਚੇ ਪੈਦਲ ਜ� ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਦੇ ਖੇਤਰ� ਰਾਹ� ਸਕੂਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਉਨ�� ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਸੜਕ� ਦੱ ਸਣੀਆੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ, ਜਦ� ਉਨ�� ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ
ਰੂਟ ਤੇ ਸਪਰੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।

ਸਕੂਲ ੀ ਪ�ਸ਼ ਾਸਕ� ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ: ਜੇ ਤੁਸ� ਿਚੰ ਤਤ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕ� ਨਾਲ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰ ੂ ਵਧੇਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱ ਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਿਕਸਾਨ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਜ� ਪ�ਸ਼ਨ ਹੋਣ
ਤ�, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਨਟੈਗਰੇਿਟਡ ਪੈ�ਸਟ ਮੈਨ�ਜਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੇਧ ਪ�ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: bc.ipm@gov.bc.ca.

ਕੀ ਤੁਹ ਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ?
ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱ ਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਜ� ਿਚੰ ਤਾਵ� ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰ ਤਰਾਲਾ
ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: ipmcomplaints@gov.bc.ca.
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