ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੋ ਸਵੈ-ਇਛਾ
ੱ ਨਾਲ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਨਨਯਮ, ਸਾਰਣੀ 2, WAC 296-842-11005
ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਹਵਾ ਨਾਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਰਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। L&I (ਰਕਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ) ਦੇ ਪੇਸੇਵਰ

ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (Division of Occupational Safety and
Health, DOSH) ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਰੋਜ਼ਾਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਿੇ ਰੋਜ਼ਾਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਵਾਸ ਼ਿੰ ਗਟਨ ਪ੍ਰ ਾਸਸਨਕ ਕੋਡ (Washington Administrative Code, WAC)296-

842 ਰੇਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਰਵੱ ਚ ਹੋਰ ਰਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। DOSH

ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਸਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਪਰਕ DOSH ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ

ਐਕਸਪੋਜਰ ਸੀਮਾ (Permissible Exposure Limits, PEL) ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਧ ਪੱ ਧਰ
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ਪਰਹਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ), ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਰਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਰਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕਦਮ ਚੱ ਕੋ:
 ਵਰਤੋਂ, ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ (ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ), ਅਤੇ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਰਖਆ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਲਈ ਰਾਸਟਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾ (National Institute for Occupational Safety and
Health, NIOSH) ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਰਣਤ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚੂੰ ਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ

ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ NIOSH ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਰਣਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਕੂੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸਨ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਨਾ ਕਰੇ।
o ਇੱ ਕ NIOSH ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੇ ਬਲ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਪੈਰਕੂੰ ਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਵੱ ਚ ਰਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱ ਸੇਗਾ ਰਕ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਕੀ ਸੁਰੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
o ਆਪਣੇ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰੱ ਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
o ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਤ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਰਵੱ ਚ ਨਾ ਪਰਹਨੋ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱ ਚ ਹੇਠ ਰਦੱ ਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ:
▪

ਵਾਯਮੂੰ ਿਲ ਰਜਸ ਰਵੱ ਚ ਖਤਰੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਰਿਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਧੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ
ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋਲਨ ਵਾਲੀ ਭਾਫ, ਧੂੰ ਏਂ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ।
▪

ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਰਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰਸਰਿ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

WAC 296-842-11005 ਰੇਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸਾਰਣੀ 2 ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਵੈਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ WAC 296-842 ਰੇਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇਖੋ,
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=296-842
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