
 

 

 
ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਸੋਧਾ ਂ- 1 ਜੁਲਾਈ ਤ8 ਪ9ਭਾਵੀ 
 
2 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਕਾDਿਸਲ ਨੇ, ਿਸਧਾਤਂਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤ8 ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਡJ ੰਕਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਨੰੂ ਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧਾ ਂਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਿਦੱਤੀ।  
 
ਇਹ ਲੋੜ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਤ8 ਬਚਣ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਜਾਦੇਂ 82 ਿਮਲੀਅਨ 
ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪਾ ਂਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।  
 
ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ: 
 

● ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪਾ ਂਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 

 
● ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪਾ ਂਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹZ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸZ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਪ9ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ[ਾ ਂਕਰਾਉਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸZ 1 ਜੁਲਾਈ ਤ8 ਪਿਹਲਾ ਂਮੁੜ ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ। 
 

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 
 
ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ COVID-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪਾ ਂਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?  
 
ਹਾ।ਂ ਬੀਸੀ ਸ̂ਟਰ ਫਾਰ ਿਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆ ਂਵਰਤਮਾਨ ਸੇਧਾ ਂਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਵ`ੇਤਾ COVID-
19 ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਭੋਜਨ ਿਵ`ੇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਿਦੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜZਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
  
COVID-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪਾ ਂਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ 
ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਵ`ੇਤਾ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦੀ ਵਰਤ8 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?  
 
 “ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ” ਿਸੱਟੀ ਦੀ ਵdਬਸਾਈਟ vancouver.ca/cups 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੈਫੇ 
ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ̂ਟਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ,ਂ ਇਹ ਪ9ਿਕਿਰਆਵਾ ਂCOVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾ ਂਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਕੱਪਾ ਂਨੰੂ 
ਸਵੀਕਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਪ9ਵਾਿਨਤ ਹਨ। 
 
vancouver.ca/reduce-single-use ਤ8 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਟਲੂਿਕੱਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ  


