
ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ5 - 1 ਜੁਲਾਈ ਤ; ਪ<ਭਾਵੀ 

7 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਕਾ2ਿਸਲ ਨ4  ਲਾਇਸ6ਸ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਕੱਪ? ਬਾਰੇ ਿਵਿਨਯਮ? ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ? 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤL ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 

ਪਦਾਰਥ? ਲਈ ਗਾਹਕ? ਦੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾ2ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ? ਲਈ ਗਾਹਕ? ਦੇ 

ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ 2 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੰੂ ਕਾ2ਿਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਸਧ?ਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਲੋੜ? ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਗਾਹਕ? ਨੰੂ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਤL ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਕੂੜZੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤ; ਪ<ਭਾਵੀ ਗਾਹਕ5 ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤ; ਯੋਗ ਕੱਪ5 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਵਿਨਯਮ5 ਦੇ ਵੇਰਵੇ  

ਭੋਜਨ ਿਵਕ]ੇਤਾਵ? ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ6 ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਵੱਚ 

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਡੇ) ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਪ]ਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ]ਿਕਿਰਆ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜbਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨ4 ਟਰੀ ਅਿਭਆਸ? ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਭੋਜਨ ਿਵਕ]ੇਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

o ਕੱਪ ਜੋ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ? ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੰਦੇ ਜ? ਨੁਕਸਾਨ4  ਗਏ ਕੱਪ)।

o ਕੱਪ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ।

o ਕੱਪ ਜੋ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ6 ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ? ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਇਨਸੁਲੇਿਟਡ

ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੱਚ ਦਾ ਜਾਰ)।

• ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨ? 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹb ਹੋਵੇਗੀ:

o ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਹਲ6 ਹੀ ਮੁੜ ਵਰਤG ਯੋਗ ਬਰਤਨ6 ਿਵੱਚ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦL ਕੋਈ ਪੀਣ

ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਹਲ? ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਪਰੋਿਸਆ

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਾਈਨ-ਇਨ ਰੈਸਟੋਰ6ਟ ਿਵੱਚ), ਤ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਉਸ ਪੀਣ

ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹb ਹੰੁਦੀ ਹੈ।



o ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਿਡIੰ ਕ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਿਕ 

ਸਰਪ]ਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤL ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।

o ਬੈਗ ਦੀ ਜ6ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ। ਅਿਜਹੇ ਸਮਾਗਮ ਿਜੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਰਪ]ਸਤ ਦੀ ਜ?ਚ ਕੀਤੀ ਜ?ਦੀ 

ਹੈ ਤ? ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਲਆਉਣ ਤL ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਨZ ? ਨੰੂ ਿਤੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼? ਵਜL 

ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

o ਡIਾਈਵ-ਥਰੂ। ਭੋਜਨ ਿਵਕ]ੇਤਾਵ? ਲਈ ਡ]ਾਈਵ-ਥਰੂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹb ਹੈ। 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜਦL ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹb ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ? ਕੱਪ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪ ਿਨਯਮ 

ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਲਈ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜ? ਬਾਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ,  

vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਜਾਓ   

ਕਾਰੋਬਾਰ5 ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ? ਦੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਪ]ਿਕਿਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤ? ਤੁਸb ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ? ਿਵੱਚ ਿਬਨ? ਿਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ 

ਦੇ ਆਪਣੀ ਪ]ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਝਾਅ: ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ? ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸb ਮੁੜ 

ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਿਟੱਲ ਦੇ eਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ 

vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਗਾਹਕ? ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਪ]ਿਕਿਰਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹb ਹੈ, ਤ? ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 

ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪIਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮS6 ਕਰੋ 

ਤ? ਜੋ ਤੁਸb 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤL ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੁਝਾਅ: ਵੈਨਕੂਵਰ 

ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਪ]ਿਕਿਰਆਵ? vancouver.ca/cups 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

 



ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ5ਦੇ ਸਵਾਲ 

1. ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ COVID-19 ਮਹ6ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਰਤG ਯੋਗ ਕੱਪ6 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ?

ਹ?। ਬੀਸੀ ਸ6ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧ? ਦੇ ਤਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਿਵਕ]ੇਤਾ 

COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ? ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਨੀਤੀ 

ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜbਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵ? ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

2. COVID-19 ਮਹ6ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ6 ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤG ਯੋਗ ਕੱਪ6 ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤG ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

“ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ” ਿਸੱਟੀ ਦੀ ਵੈjਬਸਾਈਟ vancouver.ca/cups 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 

ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ6ਟ? ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜ?ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ]ਿਕਿਰਆਵ? COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ? ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤL 

ਯੋਗ ਕੱਪ? ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਪ]ਵਾਿਨਤ ਹਨ। 

vancouver.ca/reduce-single-use ਤL ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਟੂਲਿਕੱਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ  

3. ਕੀ ਿਵਕIੇਤਾਵ6 ਨੰੂ ਗੰਦੇ ਜ6 ਨੁਕਸਾਨ]  ਗਏ ਕੱਪ6, ਜ6 ਅਿਜਹਾ ਬਰਤਨ6 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭੋਜਨ 

ਪਦਾਰਥ6 ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤG ਨਹ? ਬਣੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?

ਨਹb, ਭੋਜਨ ਿਵਕ]ੇਤਾਵ? ਨੰੂ ਗਾਹਕ? ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹb ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਨਹb ਹਨ। 

ਭੋਜਨ ਿਵਕ]ੇਤਾਵ? ਨੰੂ ਗਾਹਕ? ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਕੱਪ? ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ]ਿਕਿਰਆ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ 

ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ]ਿਕਿਰਆਵ? ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਨਰਦੇਸ਼? ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਬੀਸੀ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਪਿਰਸਰ? ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤL ਯੋਗ ਭੋਜਨ ਕੰਟੇਨਰ? ਦੀ ਵਰਤL ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਗੰਦੇ, ਗੈਰ-ਭੋਜਨ 

ਗ]ੇਡ, ਜ? ਨੁਕਸਾਨ4  ਗਏ ਕੱਪ? ਤL ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ]ਿਕਿਰਆਵ? ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਵਕ]ੇਤਾਵ? ਨੰੂ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ]ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 



4. ਕਾਰੋਬਾਰ6 ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵ6, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲੋੜ6 ਨੰੂ 

ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ 

ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਤ? (604) 675-3800 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ? ehvc@vch.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 


