Sunod-sunod na Check Sheet para sa Mga Paggamit ng Pesticide

















Pagsasanay at mga record ng pagsasanay para sa mga pesticide handler ng pesticide
Programang Pangrespiratoryo (kapag naaangkop)
 Medikal na pag-aaral/pagsusuri, kapag naaprubahan
 Pagsusukat
 Pagsasanay sa paggamit at pagpapanatili ng mga respirator
 Paskil para sa Boluntaryong Paggamit (kapag naaangkop)
Suriin ang label ng produktong pesticide
 Personal protective equipment (PPE)
 Pananim/rate
 Restricted Entry Interval (REI)
 Pre harvest interval (PHI)
Pagpaskil ng mga Karatula
 Pagbibigay-alam tungkol sa Panganib
 Impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa pang-emergency na pangangalagang medikal
Log Form ng Paggamit/SDS
 Napunan
Pagpaskil ng mga karatula para sa REI (kung naaangkop)
 Kung kinakailangang ipaskil ang label
 Mahigit ang REI sa 48 oras (field) / 4 na oras (greenhouse)
Mga Supply sa Pag-decontaminate
 Tubig – 3 galon sa bawat handler ng pesticide
 Sabon
 Mga tuwalyang isang gamitan lang
 Panghugas ng mata
▪ 1 pint na pang-emergency
▪ 6 na galon sa 0.4 gal/min sa site para sa paghahalo at pagkakarga
▪ Pagpapalit ng mga coverall
Paghahanda para sa Paggamit
 Naisuot ang wastong PPE
 Mga wastong supply na panukat
 Ligtas gamitin ang kagamitan para sa pag-spray
 Magsisimula ang pagbibigay-alam sa mga manggagawa sa lugar na iyon at para manatili sila sa labas ng
field
Paggamit ng Pesticide
 Haluin at ikarga ang pesticide
▪ Gumamit ng mga supply na panukat
▪ Tatlong beses na banlawan ang container at ibuhos ang pangbanlaw sa tangke
 Tiyakin na walang tao sa AEZ, itigil ang paglalagay kung may pumasok sa AEZ
 Maglagay ayon sa mga tagubilin ng label
 Itigil ang paggamit kung magbabago ang mga kondisyon na maaaring magdulot ng drift
▪ Tulad ng hangin, ulan, tagas sa kagamitan
 Itago sa nakakandadong lugar ang mga hindi nagamit na pesticide
Paglilinis





Banlawan ang ginagamit na kagamitan at itabi
Hugasan at hubarin ang PPE
Itabi ang PPE sa isang lugar na walang kontaminasyon ng pesticide kapag malinis at tuyo na ito
Itapon ang PPE kung…
▪ Hindi na ito malilinis
▪ Nagamit ang cartridge/filter ng respirator nang higit sa 8 oras
▪ Nasira ang PPE

