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Exercise caution at all times
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ



ﺳﻤﻮم را ﺧﺎرج از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺒﺎر ﮐﻨﯿﺪ



ﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ دور از دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎ ﺪ



ﺳﻤﻮم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ



ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻬﺎی اﺿﻄﺮاری را در درب ورودی اﻧﺒﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﺪ



اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﻮد.



ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ذﺧﯿﺮه ﺧﺎک اره ،ﻣﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ اوری ﺳﻤﻮم ﻣﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﺳﻤﯽ در اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ



ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻢ و ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ
اﺣﺘﺮاز ﮔﺮدد



از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﻤﻮم در ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ان ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﮐﯿﺪا ﺧﻮدداری ﺷﻮد



ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪور از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﯽ و دوراز دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻓﻨﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

Read and understand the product label
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼ درک ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮﭼﺴﺐ روی ﺳﻤﻮم را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿ ﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮاﺗﺎن از روی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﯾﺨﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
از ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ،دز ﻣﺼﺮف ،ﻫﺪف از ﻣﺒﺎرزه زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻢ
ﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﮐﻤﮑﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدزﻫﺮ و روﺷﻬﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﺳﺖ

Storage
Handling
Applying
Precautions
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ﭘﯿﮑﺘﻮ ﮔﺮام ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻢ اﺳﺖ

Practice good personal hygiene
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺨﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ



ﻫﺮﮔﺰ از دﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ



ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮ ﺪ



ﭘﺲ از إﺗﻤﺎم ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﯾﻤﻨﯽ را دراورده وﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺸﻮ ﺪ



در زﻣﺎن ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از ﺧﻮردن  ،اﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن واﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ



ﻫﺮﮔﺰ از ﻗﻮﻃﯿﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺳﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎ ﺪ
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Wear appropriate personal protective equipment
)(PPE
از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ )  (PPEاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮا دﺳﺘﮑﺶ ﺑﺸﻮﯾﺪ

ﻗﺒﻞ از در اوردن ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎ اﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺸﻮ ﺪ

ﻣﺠﺪدا دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﻬﻤﺮا دﺳﺘﮑﺶ ﺑﺸﻮ ﺪ

ﺳﭙﺲ ﮐﻼه ﻧﻘﺎب و ﻣﺎﺳﮏ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ
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ﭘﯿﺸﺒﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را ﺧﺎرج ﮐﺮده ودر ﮐﯿﺴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮑﺶ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺸﻮ ﺪ
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Take care of and maintain application equipment
ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺳﻤﭙﺎش و ﻧﺎزﻟﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻢ ﭘﺎش ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻢ از آب ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم رﯾﺨﺘﻦ اب در ﻣﺨﺰن ﺳﻢ ﭘﺎش ازﺻﺎﻓﯽ درب
ﺳﻤﭙﺎش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﺻﺎﻓﯽ ﻧﺎزﻟﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد
ﭘﺲ ازﭘﺎﯾﺎن ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ  ،ﺳﻢ ﭘﺎش را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ اب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و از ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﭘﻤﭗ ﺳﻤﭙﺎش اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﯿﺪ
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒ ﮐﺸﻬﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺳﻢ ﭘﺎش را ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻤ ﺰ ﮐﻨﯿﺪ

