
 

 

ਸਾਰ: 2022 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਮੋਕ 
ਨਿਯਮ WAC 296-62-085 

zਨਿਛੋਕੜ 

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧ ੰਆ Washington ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ 
ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਮੋਕ ਖਨਯਮ 15 ਜ ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਖਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।  

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧ ੰਆ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤ ੇਹਵਾ ਖਵੱਚ ਫੈਲੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਬਖਣਆ ਹਇੋਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧ ੰ ਏ ਨਾਲ ਕਈੋ ਵੀ ਖਬਮਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਸਹਤਮੰਦ ਖਵਅਕਤੀ ਵੀ।  

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਖਲਖੇ ਮੱਧਮ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
• ਖੰਘਣਾ। 
• ਗਲੇ ਖਵੱਚ ਖੁਰਕ ਹੋਣਾ। 
• ਅੱਖਾਂ ਖਵੱਚ ਚੁਭਣ। 
• ਖਸਰਦਰਦ। 

ਇਸ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਜਾਨਲੇਵਾ ਖਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਜੰਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
• ਛਾਤੀ ਖਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ। 
• ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ। 
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਖਵੱਚ ਸਮੱਖਸਆ। 

ਧ ੂੰ ਏ ਦੇ ਸਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਖਕ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਸਤਰ ਕਦੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖਵੱਚ, ਕੁਝ 
ਸੁਰੱਖਖਆਤਮਕ ਉਪਰਾਖਲਆਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਖਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
• ਵਾਖਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਖਵਭਾਗ (Washington State Department of Ecology) ਤੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ 

ਿਕਸ਼ਾ 
• ਅਮੇਖਰਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਏਜੰਸੀ (Environmental Protection Agency, EPA) ਤੋਂ  AirNow.gov 
• ਅਮੇਨਰਕੀ ਜੂੰ ਗਲੀ ਸੇਵਾ ਉਿਕਰਿ, ਜੋ ਹਵਾ ਖਵੱਚ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਨ ੰ  ਮਾਪਦੇ ਹਨ 

 

ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੂੰ  ਿਰਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦੋ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਵੱਚ ਨਰਿੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

• ਬਰੀਕ ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਖਜਸ ਨ ੰ  ਪਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (Particulate Matter, PM)2.5 ਖਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
• PM2.5 ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੁਆਖਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (Air Quality Index, AQI) ਆਪਣੇ ਮਾਪ 

ਖਵੱਚ PM2.5 ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪਰਮੱੁਖ ਹਵਾ ਦੇ ਦ ਸ਼ਕਾਂ ਨ ੰ  ਖਗਣਦਾ ਹੈ।   
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ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਖਵੱਚ ਖਨਊਨਤਮ ਸਤਰ ਖਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਖਜੰਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ ਰੇ ਹਣੋ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦ ੇ
ਧ ੰ ਏ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਖਲੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਖਲੱਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

PM2.5 ਿਰਤੀ ਨਕਊਨਬਕ ਮੀਟਰ 
ਮਾਕਈਕਰੋਗਰਾਮ ਨਵੱਚ (µg/m3) 

PM2.5 (AQI) ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ 
ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇੂੰ ਡੈਕਸ 

20.5 µg/m3 AQI 69 

35.5 µg/m3 AQI 101 

555 µg/m3 AQI ਤੋਂ ਪਰਹ ੇ
 

ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਆਊਟਡੋਰ ਕੂੰ ਮ ਿ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਜੂੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੂੰ ਏ ਦੇ ਵੱਧ ਸਤਰ ਹਿ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ 
ਧ ੰ ਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਖਕਆਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਕਾਰਜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਇੰਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 
• ਕੰਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖਮਆਦਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ। 
• ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫਫੇਨੜਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਿੀਰੇਟਰ ਹਵਾ ਿ ੂੰ  ਨਫਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਖਫਟ ਹੋਏ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦ ੇਜੰਗਲੀ ਧ ੰ ਏ ਦ ੇਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਹੀ 
ਪਖਹਖਣਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ N95 ਹੈ।  

ਨੱਕ ਜਾਂ ਮ ੰ ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਖਹਣੇ ਗਏ ਬੰਦਾਨਾ, ਸਕਾਰਫ, ਫੇਸਮਾਸਕ, KN95 ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਖਚਤ ਮਾਤਰਾ ਖਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਖਖਲਾਫ 
ਸੁਰੱਖਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਜੂੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੂੰ ਏ ਨਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਿ ਿਾਲ ਲੋਗ ਨਬਮਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਿ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਦਤਾ ਨ ੰ  ਸ ਖਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਕਸੇ ਖਸਹਤ ਪਰਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਖਲਆ ਂਖਵੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ 
ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਸਹਤ ਅਸਰ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੰਮ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਖਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਖਲਾਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਗਆ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਮੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਯਮ (Wildfire Smoke Emergency Rule, WAC) 296-62-085  ਦਾ ਸਾਰ 
 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੋਕ ਖਨਯਮ ਓਦੋਂ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਸਤਰ 20.5 µg/m3 (AQI 69) ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ 
ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

• ਬੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਖਵਚਲੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੁਝ ਖਨਯੰਤਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
• ਇੱਕ ਖਦਨ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਖਵੱਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ। 

https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf
https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf
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ਸਾਰ ਖਵੱਚ, ਖਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹੇਠ ਖਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
• ਇੱਕ ਖਲਖਤ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 
• ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧ ੰਆ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰੇਕ 

ਖਸਫਟ ਖਵੱਚ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਖਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਖਤਖਰਆਂ ਬਾਰੇ ਖਸਖਲਾਈ ਖਦਓ। 
• ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨ ੰ  ਖਸਖਲਾਈ ਖਦਓ ਖਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਨਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਸਹਤ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਕਵੇਂ 

ਪਰਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਖਖਲਾਫ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਖਆਤਮਕ ਉਪਰਾਖਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਖਚਤ ਕਰੋ। 

 

ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਦੀਆਂ ਸਖਥਤੀਆਂ 35.5 µg/m3 (AQI 101) 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧ  ਲੋੜਾਂ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਸਤਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖਦਓ। 
• ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਪਰੋਤਸਾਖਹਤ ਕਰੋ। 
• ਸੰਭਵ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰੋ। 

ਜਦੋਂ ਧ ੰ ਏ ਦੇ ਸਤਰ 555 µg/m3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਧ  ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਲੋੜਾਂ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਮੋਕ ਨਿਯਮ, WAC 296-62-085 ਖਵੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Washington ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਅਤ ੇਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਵਭਾਗ 
(Department of Labor & Industries) ਨ ੰ  1-800-547-8367 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੇਫਾ ਮਫੁਤ ਹੈ। 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 'ਤੇ ਖਵਕਲਾਂਗ ਖਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੌਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-800-547-8367 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। TDD ਵਰਤੋਂਕਾਰ, 711 ’ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਦ ਰ ਅਤ ੇਉਦਯਗੋ (Labor & Industries, L&I) ਬਰਾਬਰ ਮਕੌਾ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ। 

 

https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf
https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf

