
ਮੈਨੰੂ ਕੱਪ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ3 ਦੀ ਵਰਤ7 ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ9ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਲਾਇਸ<ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ3 ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 
ਹਨ। ਉਪਿਨਯਮ3 ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਧ3vancouver.ca/cups 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ3 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਉਪਿਨਯਮ 12622 (ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਦੀ ਵਰਤ7 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ<ਸ ਉਪਿਨਯਮ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)
• ਉਪਿਨਯਮ 12844 (ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ3 ਦੀ ਵਰਤ7 ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ3 ਦੀ ਪ9ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ<ਸ 

ਉਪਿਨਯਮ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਏਕੀਿਕ9ਤ ਲਾਇਸ<ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 vancouver.ca/your-government/licence-bylaw 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ* ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤQਤ ਿਕR ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? 

ਜਦ7 ਅਸP 2040 ਤੱਕ ਜੀਰੋ ਵੇਸਟ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ3, ਕੱਪ3 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਉਹਨ3 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 
ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼3 ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕ3 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪੰਦਰ3 ਪ9ਿਤਸ਼ਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 82 ਿਮਲੀਅਨ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ 
ਕੱਪ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨ3 ਿਵਚ7, 51% ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ3 ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੱਪ ਸਨ, 25% ਠੰਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 
ਪਦਾਰਥ3 ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੱਪ ਸਨ ਅਤੇ 24% ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੱਪ ਸਨ।

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ* 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਿਕR ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

ਫ਼ੀਸ ਉਹਨ3 ਹੋਰ ਥਾਵ3 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ3ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ[ਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ\ ਿਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਿਬ9ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਐਡਂ ਬਰਕਲੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਿਕ ਗਾਹਕ3 ਨੰੂ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ3 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ9ਤਸਾਹਨ ਿਮਲੇ। 
ਿਡ9ੰ ਕਸ ਲਈ "ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ" ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ 
ਕੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ3 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੀਸ3 ਤ7 ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ3 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਕੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ* 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ* GST ਅਤੇ PST ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ? 

ਹ3।
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ਕੀ ਭੋਜਨ ਿਵਕQੇਤਾ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ* 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤe ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਹ3। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ3 ਦੇ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਪ9ਤੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ $0.25 ਤ7 ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ7 ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਹਕ3 ਨੰੂ 
ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ\ ਿਕ ਉਪਿਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜPਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਭੋਜਨ ਿਵਕQੇਤਾਵ* ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਜ* ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸ* ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਨਹP। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ3 ਦੇ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ\ ਆਕਾਰ ਜ3 
ਿਕਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ3ਿਕ, ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਜ3 ਿਕਸਮ3 ਦੇ ਕੱਪ3 ਲਈ $0.25 ਤ7 ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦe ਗਾਹਕ “ਡਬਲ ਕੱਪ” ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤ* ਕੀ ਭੋਜਨ ਿਵਕQੇਤਾਵ* ਨੰੂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੱਪ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਹ3। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ3 ਦੇ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕੈਰਾਫੇਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕੱਪ qਤੇ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਪਵੇਗੀ? 

ਹ3। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ3 ਦੇ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ, ਕੈਰਾਫੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪ3 ਸਮੇਤ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
$0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਢੱਕਣ* ਲਈ ਫ਼ੀਸ* ਲੋੜsਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਨਹP।

ਕੀ ਉਹਨ* ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ-ਵਰਤe ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਲਆRਦੇ ਜ* ਚੁਣਦੇ ਹਨ? 

ਹ3। ਪਰ, ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ3 ਲਈ ਛੋਟ ਫ਼ੀਸ3 ਦਾ ਬਦਲ ਨਹP ਹੈ। ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ3 ਦੇ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ* ਤe ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ* ਤe ਆਮਦਨੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜ*ਦੀ ਹੈ?  

ਖੁਰਾਕ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ3 ਤ7 ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸ3 ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਨਹP ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ3ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ* ਦੇ ਿਵਕQੇਤਾਵ* ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ* 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ੀਸ3 ਦੀ ਵਰਤ7 ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਰਨ:
• ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼3 ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ3 ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ\ ਿਕ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਡ9ੰ ਕ 

ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ, ਵਪਾਰਕ ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ।
• ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ9ੋਗਰਾਮ3 ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ।
• ਕੱਪ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਿਜਵ\ ਿਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਆਿਦ।
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ਕੀ ਭੋਜਨ ਿਵਕQੇਤਾਵ* ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ* 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? 

ਹ3। ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ3 ਨੰੂ ਮੀਨੂ ਬੋਰਡ3, ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨb cਟ ਅਧਾਰਤ ਆਰਡਿਰੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ3 'ਤੇ ਪ9ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਗਾਹਕ3 ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ3 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਿਜਵ\ ਿਕ “CUP FEE”।

ਕੀ ਿਡQੰ ਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕQੇਤਾਵ* ਨੰੂ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ? 

ਨਹP, ਕੱਪ ਉਪਿਨਯਮ ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ3 ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹP ਲਗਾ[ਦਾ ਹੈ। ਪਰ,

ਜੇ ਅਤੇ ਜਦ7 ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਿਦੱਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ3 ਰਸੀਦ 
'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈਆਂ ਜ3ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ\ ਿਕ “CUP FEE”ਦੀ ਵਰਤ7 ਕਰਕੇ।

ਭੋਜਨ ਿਵਕQੇਤਾਵ* ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੱਪ* ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

2023 ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ<ਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ 
ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਥਾਨ ਿਕਸੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ9ੋਗਰਾਮ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ\ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ3 ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ 
ਜ3ਦਾ ਹੈ।

ਅਸP ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ3 ਿਕ ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ 
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ3 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਲੈਕਟ9ਾਿਨਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS)ਿਸਸਟਮ, ਜ3 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ 
ਿਗਣਤੀ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵ<ਟਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨe  ਕੱਪ ਹਨ।

ਮੁੜ-ਵਰਤe ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪQੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਿਡ9ੰ ਕ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਪ9ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ 
ਨਾਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ3 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡ9ਾਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰ-ਸ਼ੇਅਰ ਜ3 
ਬਾਈਕ-ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪ ਲਈ ਹੈ।

ਜੇ ਿਕਸੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ* ਦੇ ਿਵਕQੇਤਾ ਕੋਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹs, ਸਥਾਨ* 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤe ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪQੋਗਰਾਮ ਹੈ, 

ਤ* ਕੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੱਪ* ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ? 

ਹ3। ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ<ਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹP ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਕੋਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨ3 ਿਵੱਚ7 ਿਸਰਫ ਇੱਕ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ-
ਸ਼ੇਅਰ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਉਸ ਜਗfਾ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ 
ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ9ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹP ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਲੋੜ* ਬੱਬਲ ਟੀ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪ* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਹ3।
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ਕੀ ਫੂਡ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ* ਨੰੂ ਕੱਪ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਸਰਫ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ3 ਪ9ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਨਹP ਵੇਚਦਾ, ਤ3 ਇਹ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਉਹਨ3 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ 
ਲਾਗੂ ਨਹP ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਨੰੂ ਕੱਪ3 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ3 ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ9ਦਾਤਾਵ3 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਿਰੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ3 ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਿਸੰਗਲ-
ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ।

ਕੀ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ* ਨੰੂ ਕੱਪ* ਤੇ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੱਪ* ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? 

ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਜ3 ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ3 ਨੰੂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ3 ਪ9ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ 
ਕੱਪ3 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜ3 ਉਹਨ3 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹP ਹੈ। "ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ3" ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜ3 ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਿਨਗਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ3 ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜ7 ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ। 
ਪਰ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ3 ਲਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੂਡ ਸੇਵਾਵ3 ਪ9ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ7 ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼3 ਲਈ 
ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੱਪ3 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪ3 ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਕੱਪ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤe ਛੋਟ ਹੈ? 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ3: ਹਸਪਤਾਲ3 ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼3 ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਜ3 ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ3 
'ਤੇ ਕੱਪ3 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹP ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕੱਪ ਉਪਿਨਯਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ<ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨf 3 ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ3 ਜ3 ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ,

ਕੈਫੇ) ਜੋ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ।

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ3: ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ31 ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਜ3 ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਜ3 ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ3ਦੇ ਕੱਪ3 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹP ਹੈ।

ਕੱਪ3 ਿਵੱਚ ਪਰੋਿਸਆ ਜ3ਦਾ ਭੋਜਨ: ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ3 ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ3ਦੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹP ਹੰੁਦੀਆਂ, ਿਜਵ\ ਸੂਪ, ਪੁਿਡੰਗ, ਫ9ੋਜ਼ਨ ਿਡਜ਼ਰਟ, ਆਿਦ।

ਸਟੋਰ3 ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣੇ: ਿਰਟੇਲਰ3 ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨcਜੀ ਵਰਤ7 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ3 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

 

1  ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਗਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਜ3 ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜ7 ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ।
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ਹਸਪਤਾਲ* ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕੱਪ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤe ਛੋਟ ਿਕR ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

ਹਸਪਤਾਲ3 ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਕੱਪ3 ਬਾਰੇ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਤ7 ਛੋਟ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ3 ਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਥ3 ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼3 ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰ3 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ3 'ਤੇ 
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ7, ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼3 ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ 
ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵ3 ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ3 
ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕ3ਟੇ-ਛੁਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।

ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵ3 ਿਨਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ3 ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਜ3ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਿਸਟੀ ਕੱਪ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰੂ ਿਕਵ{ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ3 ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾਵ3 ਕੋਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼3 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ3 ਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼3 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ, ਤ3 ਿਸਟੀ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ3 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕ\ਿਦ9ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਪਾਲਣਾ ਪ9ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨ3 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ3 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ 
ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ3 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਟਕਟ3 ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨf 3 'ਤੇ 
ਪ9ਤੀ ਅਪਰਾਧ $500 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ3 ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪ9ਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਤ7 ਵੱਧ 
$10,000 ਜੁਰਮਾਨe  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ7 ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸ<ਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ3 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸ<ਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼3 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟ3 ਲਈ, vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਜਾਓ

ਕੀ COVID-19 ਮਹ*ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਵਰਤe ਯੋਗ ਕੱਪ* ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ? 

ਬੀਸੀ ਸ<ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧ3 ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਵਕ9ੇਤਾ COVID-19 ਮਹ3ਮਾਰੀ 
ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ3 ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ 
ਭੋਜਨ ਿਵਕ9ੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜPਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵ3 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

COVID-19 ਮਹ*ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ* ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤe ਯੋਗ ਕੱਪ* ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਵਕQੇਤਾ 

ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਿਸਟੀ ਨe  ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ3 ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ3 ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 
ਪਦਾਰਥ3 ਲਈ “ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਕੱਪ” ਪ9ਿਕਿਰਆਵ3 ਦੀ ਵਰਤ7 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ<ਟ3 ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ 
ਜ3ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ9ਿਕਿਰਆਵ3 ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ3ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ3 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਪ9ਵਾਿਨਤ ਹਨ। ਇਨf 3 ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਤਰੀਿਕਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ3 ਨੰੂ ਇਹਨ3 ਢੰਗ3 ਅਤੇ 
ਉਹਨ3 ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ3 ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵ3 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ3 ਵਾਸਤੇ vancouver.ca/cups 'ਤੇ 
ਜਾਓ।
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ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ-ਵਰਤe ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕਵ{ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਸਾਡੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਉਪਿਨਯਮ ਟੂਲਿਕੱਟ ਿਵੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਤ7 ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੁਝਾਵ3 ਸਮੇਤ, ਗਾਹਕ3 ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ 
ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ3 ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨ3 ਸਰੋਤ3 ਨੰੂ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ vancouver.ca/cups 'ਤੇ ਜਾਓ।


