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ਨ ਿੱ ਜੀ ਖੇਤਰ: ਵੈ ਕੂਵਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

 

COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਵਵਿੱਚ ਬੇਵਮਸਾਲ ਤਣਾਉ 

ਅਤੇ ਰਕੁਾਵਟਾਾਂ ਆਈਆਾਂ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ (EOC) ਨੇ ਮਈ 2020 ਵਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3,691 ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 

ਕੀਤਾ ਤਾਾਂ ਜੋ:  

 ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਵਵਭੰਨ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਾਾਂ 'ਤ ੇCOVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਮਵਿਆ ਜਾ ਸਕੇ 

 ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤ ੇਪ੍ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਵਕਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਸਰਵੇਖਣ ਨਵਧੀ 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਾਂ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸੰਪ੍ਰਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਫੋਨ 'ਤ ੇਪ੍ੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

ਇਹਨਾਾਂ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ: 

 ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ COVID-19 ਵੈਿੱਬਪ੍ੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ੋਸਟ ਕਰਕੇ 

 ਵਸਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 3,691 ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਨੈਿੱ ਟਵਰਕਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਰ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਈ ਮੇਲ 

 ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਸਲੀ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਭੋਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਟੀਚਾਬਿੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ 
 

ਸਰਵੇਖਣ 12 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਪ੍ੂਰ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਸੀ “ਪ੍ੜਾਅ 1” ਵਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤ ੇਇਸਨੇ ਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਵੰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 

“ਪ੍ੜਾਅ 2” ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਪ੍ੜਾਅ 2 19 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਇਆ ਸੀ)।
1
  

 

ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਚੀਨੀ (ਰਵਾਇਤੀ), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ, ਟੈਗਾਲੋਗ ਅਤ ੇਵੀਅਤਨਾਮੀ ਵਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ; ਜੋ ਵਕ ਭਵਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਚਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਹਨ। ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਨੈਿੱ ਟਵਰਕ ਅਤ ੇਹੋਰ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਦਆੁਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ  ਤੀਜ ੇਅਤੇ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
 

ਜਵਾਬ ਦੀ ਦਰ 

ਵਸਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਵਿੱਚ 3,691 ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਾਾਂਡ/ਇਕਾਈਆਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 4,195 ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ 

ਦੇ ਵਟਕਾਵਣਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

 

484 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਿੱਲ 313 ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱਤਾ (ਕੁਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨ ਹਨ)। 14 ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਵੈਨਕੂਵਰ 

ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਟਕਾਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਪ੍ਰ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਵਦੰਦ ੇਹਨ।  ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਭੂਵਮਕਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ਨੰੂ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  

 

82% ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਕੋਰੀਆਈ (6%), ਮੈਂਡਾਵਰਨ (4%), ਅਤ ੇ

ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ (3%) ਸਨ। 

 

  

                                                           
1
 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-

plan 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan
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ਗ੍ਰਾਫ 1: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਕਸਮ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਸਰਵਖੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ (ਕੁਿੱਲ ਜਵਾਬ = 313) 

 

 

 ਗ੍ਰਾਫ 2: ਵੈ ਕੂਵਰ ਨਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤੁਲ ਾ ਨਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ 

 

 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਿਤੀ 

27% ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ (85 ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ) ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਣਵਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਵਿੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ'ਬੰਦ'ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।  

 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 3,009 ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿੱਢ ਵਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 88% ਛਾਾਂਟੀਆਾਂ (ਕੁਿੱਲ 2,647) ਅਸਥਾਈ ਸਨ ਅਤੇ 12% (ਕੁਿੱਲ 

362) ਸਥਾਈ ਸਨ। 

 

ਡੇਟਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹ ੈਵਕ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ ਦਆੁਰਾ ਮਾਵਪ੍ਆ ਵਗਆ) ਉਸਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੀ (ਗਰਾਫ 3)। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ 

40% ਇਕਿੱਲੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਰਿੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ।  
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ਗ੍ਰਾਫ 3: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦ ੇਆਕਾਰ ਅ ੁਸਾਰ ਭੋਜ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਿਤੀ 

 

 

ਸਾਰਣੀ 1: ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਪਰਭਾਨਵਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅ ੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਪਰਨਤਸ਼ਤ ਬੰਦ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਕੁਿੱਲ 256) 28% 

ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਫਰੈਂਚ, ਜਪ੍ਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਮੈਂਡਾਵਰਨ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ, ਸਪ੍ੈਵਨਸ਼, ਤਾਗਾਲੋਗ, 

ਵੀਅਤਨਾਮੀਅਤੇਹੋਰਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂਵਵਿੱਚਸੰਚਾਰਨੰੂਤਰਜੀਹਦੇਣਵਾਲੇਕਾਰੋਬਾਰ (ਕੁਿੱਲ57) 

25% 

 

ਕੋਰੀਆਈ ਅਤ ੇਮੈਂਡਾਵਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਦੀ ਦਜੂੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੈਂਡਾਵਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ (ਕੁਿੱਲ 12) ਵਵਿੱਚੋਂ 42% ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ 8% ਅਣਵਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਸਨ ਅਤ ੇਕੋਰੀਆਈ-ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ (ਕੁਿੱਲ 20) ਵਵਿੱਚੋਂ 35% ਬੰਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ 

ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ।   

 

ਸਪਲਾਈ ਚੇ  ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਿੱਦ ੇ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੁਿੱਵਛਆ ਵਗਆ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਵਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਿੱਦੇ ਵਕਿੱਥੇ ਹ ੋਰਹੇ ਸਨ।ਖੁਿੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ 

ਨੇ ਔਸਤਨ ਦੋ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਭੋਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਦੇਰੀ, ਅਣਉਪ੍ਲਬਧ ਉਤਪ੍ਾਦ, ਅਤ ੇਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਸਮਾਨ। ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਅਤ ੇਵਾਰਵਾਰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਨ (ਸਾਰਣੀ 2)। 

 

ਸਾਰਣੀ 2: ਭੋਜ  ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਗ੍ਏ ਭੋਜ  ਸਪਲਾਈ ਚੇ  ਦੇ ਆਮ ਮੁਿੱਦ ੇ

ਮੁਿੱਨਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਿੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 

ਦਾ ਪਰਨਤਸ਼ਤ 

ਮੁਿੱਦੇ ਦੀ ਨਕਸਮ ਆਮ ਮੁਿੱਦੇ 

79% ਭੋਜਨ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੇ ਮੁਿੱਦ ੇ  ਕਮੀਆਾਂ (44%),  

 ਦੇਰੀਆਾਂ (39%), 

 ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ (39%), 

 ਅਣਉਪ੍ਲਬਧ ਉਤਪ੍ਾਦ (39%) 

39% ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁਿੱਦ ੇ  ਇਹਨ ਾਂ ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਮੁੁੱਦੇ: 

o ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭੋਜਨ (22%),  

o ਅਮਰੀਕ  ਤੋਂ ਭੋਜਨ (10%),  

o ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭੋਜਨ (7%) 

80% ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਵਵਿੱਚ “ਰਕੁਾਵਟ ਆਉਣ” ਦੇ ਮੁਿੱਦ ੇ  ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤ ਿ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ (52%),   

 ਕਵਰਆਨ  ਪਰਚਨੂ ਵਿਕਰੇਤ ਿ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ (26%),  

 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੋਸੈਸਰ/ਵਨਰਮ ਤ  ਦੇ ਨ ਲ (25%) 

95% ਭੋਜਨ ਦੀਆਾਂ ਖਾਸ ਵਕਸਮਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮੁਿੱਦ ੇ  ਮੀਟ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (52%),  

 ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਪ੍ਾਦ (38%),  

 ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸਤਾ (25%) 

 

 

 

 



4/5 

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭੋਜ  ਪਦਾਰਿ ਅਤ ੇਬੇਕਾਰ ਨਗ੍ਆ ਭੋਜ  

ਖੁਿੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ (ਕੁਿੱਲ 218) ਵਵਚੋਂ 19% ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਵਿੱਚ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲਰ ਅਤ ੇਥੋਕ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਾਂ/ਵਡਸਵਟਰਵਬਊਟਰਾਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ 

ਵਵਿੱਚ 28% ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲਰਾਾਂ ਅਤੇ 25% ਥੋਕ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾਾਂ/ਵਡਸਵਟਰਵਬਊਟਰਾਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕੀਤੀ । 

 

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੁਿੱਵਛਆ ਵਗਆ ਵਕ ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। 

• ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਵਵਚੋਂ, 44% ਕੋਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਦਾਨ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਨ 

• ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਵਵਚੋਂ (ਖੁਿੱਲੇ ਅਤ ੇਬੰਦ ਸਮੇਤ) 22% ਕੋਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਦਾਨ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਨ 
 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੁਿੱਵਛਆ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁਿੱਵਦਆਾਂ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਵਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਖਾਦ ਵਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 200 ਖੁਿੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ, 35 (18%) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  

ਵਜ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਖਾਦ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਵਿੱਚ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸਨ।  

 

 

ਕਨਰਆ ਾ/ਭੋਜ  ਨਡਨਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  

 

ਕਨਰਆ ੇ ਦੇ ਸਮਾ  ਦੇ ਸਟੋਰ 

9 ਵਟਕਾਵਣਆਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਵਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱਤਾ; ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਸਨ। ਕਵਰਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤ ੇਵਡਵਲਵਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕਵਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ (ਕੁਿੱਲ 4) ਵਵਿੱਚੋਂ, ਇਿੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦਆੁਰਾ ਵਪ੍ਕ-ਅਪ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਨੇ ਤੀਜੀ 

ਵਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਡਵਲਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 

 

ਨਡਨਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹੋਰ ਭੋਜ  ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਵਡਵਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਟਰਰਾਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਾਂ, ਹੋਟਲਾਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲਰਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਮੂਹ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ 

ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ‘ਵਡਵਲਵਰੀ ਲਈ ਉਵਚਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ।ਵਡਵਲਵਰੀ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ 239 ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ (383 ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਨ) ਨੇ 

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱਤਾ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵਚੋਂ 71% ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁਿੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 39% ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਸਨ (ਗਰਾਫ 4)। ਡੇਟਾ ਵਦਖਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਡਵਲਵਰੀ 

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਾਲੇ (ਜਾਾਂ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱਚ ਵਡਵਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।  

 

ਗ੍ਰਾਫ 4: ਨਡਨਲਵਰੀ, ਸਨਿਤੀ ਅਤ ੇਨਡਨਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ ਭੋਜ  ਕਾਰੋਬਾਰ 

 

 

ਕਵਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਾਂ, ਕੈਟਰਰਾਾਂ, ਹੋਟਲ/ਮੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਾਂ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲਰਾਾਂ ਤੋਂ 38% (92 ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ) ਜਵਾਬਾਾਂ ਨੇ ਵਦਖਾਇਆ ਵਕ ਉਹ ਵਡਵਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 'ਤ ੇਇਿੱਕ 

ਵੈਵਬਨਾਰ ਵਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰਿੱਖਦੇ ਸਨ। 

 

ਖੁਿੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨ ਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਉਪਕਰਣ (PPE) 

32% ਖੁਿੱਲੇ੍ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ (ਕੁਿੱਲ 228) ਨੇ PPE ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱਤੇ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ PPE ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਾਂ (ਸਾਰਣੀ 3)। 
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ਸਾਰਣੀ 3: ਖੁਿੱਲੇ ਭੋਜ  ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ PPE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾ  ਦੀ ਕਮੀ 

PPE ਦੀ ਨਕਸਮ ਉਹ ਾਂ ਖੁਿੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਨਤਸ਼ਤ ਨਜ ੍ਾਂ  ੇ ਇਸ 

ਆਈਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੁਿੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਨਤਸ਼ਤ 

ਦਸਤਾ ੇ 95% 12% 

ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਾਂ 61% 16% 

ਮਾਸਕ 88% 19% 

ਸੈ ੀਟਾਈਿਰ (ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 

ਪਦਾਰਿ) 
96% 15% 

 

ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 313 ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ 72 (23%) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਹ PPE ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਸਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹਣੁਗੇ।  

 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 13% ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਸਕਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,  

 12% ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਵਿੱਚ, 

 12% ਪ੍ਲੇਕਵਸਗਲਾਸ ਵਵਿੱਚ 
 

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ  ੋਟ ਕੀਤਾ ਨਗ੍ਆ ਵਾਧੂ ਸਮਰਿ  

 46% ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪ੍ਤ ਲਈ ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

 50% ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਕਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ੇ
 

 

ਨ ਚੋੜ 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਵਮਸਾਲ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਸਟੀ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਲਈ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਿੱਖੇ ਗਏ ਵਧਆਨ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਵਦਲੋਂ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਾਂ।  ਅਸੀ ਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ 

ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ। COVID-19 ਦੀ ਦਜੂੀ ਲਵਹਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤ ੇ

ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਾਂ ਵਰਕਵਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਸ ੇਵਜੋਂ ਇਿੱਕ ਵਧੇਰ ੇਲੰਬੀ ਅੰਦਰਨੂੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਾਂਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

  

ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਵਟਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ covid-foodici_outreach@vancouver.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

 

 


