
ਮੈਨੰੂ ਫੋਮ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਦੀ ਵਰਤ6 ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ:ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਲਾਇਸ?ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ 
ਸੋਧ* ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹਨ। ਉਪਿਨਯਮ* ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਧ*vancouver.ca/foam 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ* ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਉਪਿਨਯਮ 12416 (ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਫੋਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)
• ਉਪਿਨਯਮ 12604 (ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ?ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਏਕੀਿਕ:ਤ ਲਾਇਸ?ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 vancouver.ca/your-government/licence-bylaw 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਿਸਟੀ ਨ;  ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰA 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਿਕB ਲਗਾਈ ਹੈ?

ਜਦ6 ਅਸU 2040 ਤੱਕ ਜੀਰੋ ਵੇਸਟ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮW ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ*, ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ 
ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨ* ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਦੇ ਕਚਰੇ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਨੰੂ ਲ?ਡਿਫਲ ਜ* ਇਨਿਸਨ̂ਰੇਟਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜ*ਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਿਸਰਫ 
ਛੇ ਪ:ਿਤਸ਼ਤ ਵਸਨੀਕ* ਨ̂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਫੋਮ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਿਡਪੂ ਿਵੱਚ ਿਲਆaਦੇ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 78 ਪ:ਤੀਸ਼ਤ ਵਸਨੀਕ* ਨ̂ 
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 84% ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਿਵਕ ਸਰਿਵਸ (ਜਲਦ ਸੇਵਾ) ਰੈਸਟੋਰ?ਟ* ਜ* ਕੈਿਫਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ 
ਮੁੜ-ਵਰਤ6 ਯੋਗ ਿਡਸ਼ਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗ:ੇਟ ਕੈਨ̂ਡੀਅਨ ਸ਼ੋਅਰਲਾਈਨ ਕਲੀਨਅੱਪ (Great Canadian

Shoreline Cleanup) ਦੇ, ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਿਵੱਚ ਫੋਮ ਕਨ̂ਡਾ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਿਢਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ 11ਵ* ਸਭ ਤ6 ਆਮ ਿਕਸਮ ਦਾ 
ਕੂੜਾ ਸੀ। 
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ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨ* ਚੀਜ਼* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

• ਸਾਰੇ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਿਵਕ:ੇਤਾ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਜ*
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ* ਨੰੂ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਿਜਨi * ਿਵੱਚ ਹੇਠ* ਿਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨ* ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹU ਹਨ:
ਪਲੇਟ, ਕੱਪ, ਕਟੋਰੇ, ਟ:ੇਆਂ, ਕਾਰਟਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ("ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ") ਜ* ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ;

• ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ, ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਜਗiਾ 'ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਟੇਕ-ਆਊਟ ਜ* 
ਿਡਲੀਵਰੀ ਵਜ6 ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ* ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਜ6 ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;

• ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜ* ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਿਵਕ:ੇਤਾਵ* 
ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਣ ਜ* ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੂਪ, ਸਿਟਊ, ਕਰੀਆਂ, ਸੁਸ਼ੀ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਸੌਸ,

ਸਲਾਦ, ਡੇਲੀ ਭੋਜਨ, ਜ* ਹੋਰ ਪਕਾਏ ਿਬਨ* ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤI ਛੋਟ ਹੈ?

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਰੇ: ਹਸਪਤਾਲ* ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼* ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਜ* ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ* 
ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਫੋਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹU ਹੰੁਦੀ। ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ?ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ* ਖਾਣੇ ਦੇ 
ਿਵਕ:ੇਤਾਵ* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨi * ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ* ਜ* ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ6: 
ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਆਂਿਡਆਂ ਜ* ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ*, ਿਜਨi * ਨੰੂ ਖਾਣ ਤ6 ਪਿਹਲ* ਅਗੇ ਹੋਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀਹੈ, ਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ*ਦੀਆਂ ਫੋਮ ਟ:ੇਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ* ਨੰੂ 
ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲA ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼A ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤI ਛੋਟ ਿਕB ਿਦੱਤੀ 
ਗਈ ਹੈ?

ਹਸਪਤਾਲ* ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਬਾਰੇ ਉਪ-ਕਾਨੰੂਨ ਤ6 ਛੋਟ ਿਸਹਤ ਸੰਗਠਨ* ਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਥ* ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼* ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰ* ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ* 'ਤੇ ਿਧਆਨ 
ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ6, ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼* ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ 
ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵ* ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ* ਦੀਆਂ 
ਇਕਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕ*ਟੇ-ਛੁਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। 

ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵ* ਿਨਰੰਤਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ* ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਜ*ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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ਮO ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨA ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਭੋਜਨ ਿਵਕRੇਤਾ ਹA। ਕੀ ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ਾਇਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ* ਦੇ ਮਰੀਜ਼* ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜ* ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ 
ਵਸਨੀਕ* ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਠ̂ਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ* ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨ* ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹU ਹੰੁਦੀ। ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ?ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ* ਖਾਣੇ ਦੇ ਿਵਕ:ੇਤਾਵ* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨi * ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ* ਜ* ਕਿਮਉਿਨਟੀ 
ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ6: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨA ਲਈ ਫੋਮ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

ਹ*। ਉਪ-ਕਨੰੂਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ* 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤ6 ਛੋਟ 
ਿਦੱਤੀ ਹੈ।  ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ* ਸਮੇਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸੰਗਠਨ ਿਜਨi * ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ?ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸ?ਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਹੁਣ ਫੋਮ ਬਾਰੇ 
ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

"ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ*" ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜ* ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 
ਜ*ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਗਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜ* ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ 
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜ6 ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ* ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਸਮੇਤ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ* 
ਜ* ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼* ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ* ਤ6 ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ*ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਿਨਯਮ* ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 

ਕੀ ਫੂਡ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵA ਨੰੂ ਫੋਮ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਸਰਫ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ* ਪ:ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਨਹU ਵੇਚਦਾ, ਤ* ਇਹ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਉਹਨ* 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ 
ਲਾਗੂ ਨਹU ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਭੋਜਨ ਿਵਕ:ੇਤਾਵ* ਨੰੂ ਫੋਮ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ* ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਉਤਪਾਦA 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਨX A ਿਵੱਚ ਬਰਤਨ, ਕੱਪA ਦੇ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ 
ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਜA ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਫੋਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਨ ਪੈਕਿਜੰਗ ਜA ਫੋਮ ਫRੀਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਨਹU। ਪਾਬੰਦੀ ਿਸਰਫ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਿਵਕ:ੇਤਾਵ* 
ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ* ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ*ਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ ਗੈਰ-ਫੋਮ ਿਵਕਲਪA ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?

ਲਾਗਤ-ਪ:ਭਾਵੀ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ, ਅਸU ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪੈਿਕੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ* ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਖਰੀਦੀ ਗਈ 
ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸU ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹ* ਿਕ ਤੁਸU ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤ6 ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਿਜਹੇ 
ਿਵਕਲਪ ਪ:ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਜਨi * ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 
ਪ:ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜ* ਿਸਟੀ ਦੇ ਗ:ੀਨ ਿਬਨ ਪ:ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱੁਚੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸU ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਰਗੇ ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ* ਅਤੇ/ਜ* ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ 
ਿਬਜ਼ਨਸ ਇਮਪਰੂਵਮ?ਟ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਜ* ਰੈਸਟੋਰ?ਟ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣ* ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ*। ਅਸU ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਸ ਤ6 ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ* 
ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸU ਆਪਣੇ ਡਾਈਨ-
ਇਨ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ* ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜiੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਨਟੇਨਰ* ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਤੁਸU ਆਪਣੇ ਡਾਈਨ-ਇਨ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਕੋਈ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਘਰ 
ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤ6 ਯੋਗ ਕੰਟੇਨਰ* ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੰੂ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪA ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰA ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਿਵਕਲਪA ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥI ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਵੈsਬਸਾਈਟ 'ਤੇ: ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ* ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ vancouver.ca/foam ਅਤੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਉਪਿਨਯਮ ਗਾਈਡ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥA ਜA ਸੌਸ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨA ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਵਕਲਪ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਅਸU ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ* ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ* ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ*। ਕੁਝ ਿਵਕਲਪ* ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਪੌਲੀਕੋਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ 
ਡੱਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ* ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਡੀ ਵੈsਬਸਾਈਟ vancouver.ca/foam 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਹੁਣ ਜਦI ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰA ਨੰੂ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪA ਜA ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰA ਦੇ ਬਚੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਦਾ ਬਿਚਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੂਡ ਪ:ਦਾਤਾਵ* ਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 
ਉਹ COVID-19 ਮਹ*ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ* ਦਾ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਪ:ਦਾਤਾ ਪਿਹਲ* ਹੀ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ6 ਯੋਗ ਜ* ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਦਲਵੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਦੀ ਵਰਤ6 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਪਿਹਲ* ਪ:ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਿਬਨ* ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ* ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕੰਟੇਨਰ* ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ* ਨੰੂ 
ਉਹਨ* ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ।
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ਿਸਟੀ ਫੋਮ 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 ਤ* ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ* ਕੋਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ* ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜ*ਦਾ ਹੈ, ਤ* ਿਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ* ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕWਿਦ:ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹਨ* ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ* 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ 
ਪੱਧਰ* ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਟਕਟ* ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨi * 'ਤੇ ਪ:ਤੀ ਅਪਰਾਧ $500 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ* ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪ:ਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਤ6 ਵੱਧ $10,000 ਜੁਰਮਾਨ̂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ6 ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸ?ਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ* ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 
ਲਾਇਸ?ਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼* ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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


