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ਟੂਲਿਕੱਟ' 
ਕਾਰੋਬਾਰ7, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ7 ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਇਹਨ7 ਉਪਿਨਯਮ7 ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਲਿਕੱਟ7 ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

Vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੂਲਿਕੱਟ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜ7 ਡਾਕ ਰਾਹY ਮੰਗਵਾਓ 

ਟੂਲਿਕੱਟ7 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਿਟੱਲ ਦੇ \ਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟ]ਟ ਕਾਰਡ (ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ) 
• ਪੋਸਟਰ 
• ਚੈaਕਆਉਟ ਸਟ]ਡ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਸਕIੀਨ7 ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਫਾਈਲ7 
• ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟIਾਅ ਲਈ ਮੀਨੂ ਆਇਕਾਨ ਅਤੇ ਸਿਟੱਕਰ ਸ਼ੀਟ7 (ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ) 
• ਨਮੂਨਾ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ, (ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ) 
• ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

 
ਟੂਲਿਕੱਟ7 ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵ7 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
• ਟIੈਿਡਸ਼ਨਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ 
• ਿਸੰਪਲੀਫਾਈਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ 
• ਪੰਜਾਬੀ 
• ਵੀਅਤਨਾਮੀ 
• ਿਫਲੀਪੀਨd  (ਟੈਗਾਲੋਗ) 
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ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼8 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 
ਿਟਕਾਊਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਅਟੱੁਟ 
ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 
ਿਸਟੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ (ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਚੀਜ਼7 ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2040 ਤਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੰੂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੂੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰe7 ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।   

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸY ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਤf ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਰਹੇ ਹ7, ਅਸY ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ 
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੇਧ7 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ7, ਕਾਰੋਬਾਰ7 ਅਤੇ ਉਹਨ7 ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ 
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋੜ7 ਅਤੇ ਸਰੋਤ7 ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ: 

• ਆਦੇਸ਼7, ਨd ਿਟਸ7 ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਅਫਸਰ (Provincial Health Officer) ਦਾ ਵੈaਬ ਪੇਜ । 
• ਿਬIਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੋਗ ਿਨਯੰਤIਣ ਲਈ ਕgਦਰ (British Columbia Centre for Disease Control) (BCCDC), ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੈaਬ ਪੇਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਜ7ਚ-ਪੜਤਾਲ7 ਬਾਰੇ ਵੈaਬ ਪੇਜ। 

• ਵਰਕ ਸੇਫ BC (Work Safe BC)। 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂਕਰਣ: ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ7 ਜੋ ਇਹ 
ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ7 ਕੋਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹੰੁਚ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼7 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤf ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗੂਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 26 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼9 ਸਾਡੇ ਆਧੁਿਨਕ ਚੀਜ਼9 ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਜੂਲਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾDਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਿਸਟੀ ਦੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਸਰਫ ਪਲਾਸਿਟਕ ਹੀ ਨਹY, ਬਲਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ7 ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤf ਿਤਆਰ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਨੰੂ 
ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸY ਜਾਣਦੇ ਹ7 ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਿਣਕ, ਸਮਾਜਕ ਜ7 ਵਸੀਿਲਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪIਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸY 
“ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ” ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਸI ਜਾਣਦੇ ਹ9 ਿਕ ਅਸI ਿਸਰਫ਼ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਦੇ ਟੀਚੇ 
ਵੱਲ ਨਹI ਵਧ   ਸਕਦੇ । 
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ਉਪਿਨਯਮ8 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 
ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ 
1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤ( ਲਾਗੂ » ਪੰਨਾ 6 'ਤੇ ਜਾਓ 

• ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ8 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ8 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ 
22 ਅਪ@ੈਲ 2020 ਤ( ਲਾਗੂ » ਪੰਨਾ 8 'ਤੇ ਜਾਓ 

• ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ, ਭੋਜਨ ਿਵਕ@ੇਤਾਵ8 ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕ8 ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ 

ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਸੁਲੱਭਤਾ ਲੋੜ)।  
• ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਿਜਨO 8 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ8 ਤ( ਬਿਣਆ ਪਲਾਸਿਟਕ; ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, 

ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜ8 ਪੌਿਦਆਂ ਜ8 ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ8 ਿਜਵW ਿਕ ਮੱਕੀ, ਆਲ,ੂ ਗੰਨਾ, ਆਿਦ ਤ( ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਜ( ਲੇਬਲ ਜ8 ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਬਰਤਨ 
22 ਅਪ@ੈਲ 2020 ਤ( ਲਾਗੂ » ਪੰਨਾ 12 'ਤੇ ਜਾਓ। 

• ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਿਸਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
• ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ8 ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। 
• ਇਹ ਉਪਿਨਯਮ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚਮਚ, ਚਾਕੂ, ਕ8ਟੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ8 ਦੀਆਂ ਚੋਪਸਿਟੱਕ8 ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੱਪ 
1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤ( ਲਾਗੂ » ਪੰਨਾ 14 'ਤੇ ਜਾਓ 

• ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
• ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ8 ਦੇ ਿਵਕ@ੇਤਾਵ8 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸ_ਸ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ8 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ 

ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। 
• ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕੱਪ8 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤ( ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ  
1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤ( ਲਾਗੂ » ਪੰਨਾ 18 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 
• ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ8 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਿਜਨO 8 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ8 ਤ( ਬਿਣਆ ਪਲਾਸਿਟਕ; ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ 

ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜ8 ਪੌਿਦਆਂ ਜ8 ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ8 ਤ( ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਜ( ਲੇਬਲ ਜ8 ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 
• ਵੰਡ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ $0.15 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ 2023 ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ $0.25 ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
• ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ8 ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ "ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ" ਅਤੇ "40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਿਣਆ" 

ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
• ਜੇ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹ,ੈ ਤ8 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ_ਸ ਧਾਰਕ8 ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ8 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਟ 

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
ਮੁੜ-ਵਰਤ8 ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 
• ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਵW ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ ਬੈਗ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ $1 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ 2023 ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ $2 ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
• ਨਵW ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ 

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
• ਜੇ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹ,ੈ ਤ8 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ_ਸ ਧਾਰਕ8 ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨਵW ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ8 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 
 

 
 

ਕੋਿਵਡ-19: ਿਬ$ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੋਗ ਿਨਯੰਤ$ਣ ਲਈ ਕ4ਦਰ (BC Centre for Disease Control) ਦੀਆਂ ਸੇਧ: ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ:ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਕ$ੇਤਾ ਮੁੜ-ਵਰਤE ਯੋਗ ਕੱਪ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ: ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤE ਯੋਗ ਕੱਪ: ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤE ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ: ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਿਕਹੜੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸRਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ9, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ9 ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਨV 9 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ (ਹੇਠ7 ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ)

• ਿਰਟੇਲਰ

• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼7 ਦੇ ਸਟੋਰ

• ਸੜਕ7 'ਤੇ ਿਵਕIੇਤਾ

• ਿਤਉਹਾਰ7, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ7 ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ7 ਿਵੱਚ ਿਵਕIੇਤਾ

ਫੋਮ, ਸਟHਾਅ, ਬਰਤਨ, ਕੱਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸRਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ9 ਦੇ ਿਵਕMੇਤਾਵ9 ਨੰੂ ਫੋਮ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ, ਬਰਤਨ9, ਕੱਪ9 ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਲਈ 
ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਿਵਕIੇਤਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵ7 ਹਨ ਜੋ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ1 ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜ7 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ72 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਐਿਰਨਾ

• ਬੇਕਰੀਆਂ

• ਬਾਰ7, ਲਾkਜ

• ਬੈਡ ਐਡਂ ਬIੇਕਫਾਸਟ

• ਬIੇਵਰੀਆਂ

• ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ7

• ਕੇਟਰਰ (ਭੋਜਨ-ਪIਬੰਧ)

• ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸ]ਟਰ

• ਕਨਸੈਸ਼ਨ

• ਸੁਿਵਧਾ ਸਟੋਰ

• ਡੇਲੀ

• ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ7

• ਫੂਡ ਕੋਰਟ

• ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾਵ7 (ਜੋ ਭੋਜਨ ਵੇਚਦੇ 
ਹਨ)

• ਭੋਜਨ ਿਨਰਮਾਤਾ

• ਭੋਜਨ ਿਰਟੇਲਰ

• ਫੂਡ ਟਰੱਕ

• ਿਤਉਹਾਰ7 ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ7 ਿਵਖੇ 
ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ

• ਭੋਜਨ ਦੇ ਥੋਕ ਿਵਕIੇਤਾ

• ਕਿਰਆਨl  ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਟੋਰ

• ਹਾਲ

• ਸੀਮਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਦਾਰੇ

• ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ7

• ਪIਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ

• ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨ7

• ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

• ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ

• ਰੈਸਟੋਰ]ਟ

• ਸੜਕ7 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਿਵਕIੇਤਾ

• ਿਥਏਟਰ

• ਸਥਾਨ

ਛੋਟ'
ਇਸ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਛੋਟ7 ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸY ਇਹ ਨਹY ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤ7 vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ7 ਸਾਡੀ  
ਪIੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ reducesingleuse@vancouver.ca 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

1 ਿਬਨ: ਪਕਾਏ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ।
2 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 ਵਜE ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ।
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ਫੋਮ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ 
1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤ( ਲਾਗੂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
• ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੌਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ7 ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ 

ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।  
• ਪਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਲੇਟ7, ਕਟੋਰੇ, ਟIੇਆਂ, ਕਾਰਟਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ("ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ") ਜ7 ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ।  
• ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ: 

o ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥ7 ਤੇ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਹਨ 
o ਟੇਕ-ਆਉਟ ਜ7 ਿਡਲੀਵਰੀ ਵਜf ਿਦੱਤੇ ਜ7ਦੇ ਹਨ 
o ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਵਜf ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜ7ਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ? 
• 78% ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਨਵਾਸੀ ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ7 ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 84% ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰ]ਟ7 ਅਤੇ ਕੈਫੇਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਭ7ਡੇ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਿਸਰਫ 6% ਵਸਨੀਕ7 ਨl  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਫੋਮ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਿਡਪੂ ਿਵੱਚ ਿਲਆkਦੇ ਹਨ।  
• ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ7 ਨੰੂ ਲ]ਡਿਫਲ ਜ7 ਇਨਿਸਨl ਰੇਟਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜ7ਦਾ ਹੈ। 
• ਗIੇਟ ਕੈਨl ਡੀਅਨ ਸ਼ੋਅਰਲਾਈਨ ਕਲੀਨਅੱਪ (Great Canadian Shoreline Cleanup) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਿਵੱਚ ਫੋਮ ਕਨl ਡਾ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਿਢਆਂ 

'ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ 11ਵ7 ਸਭ ਤf ਆਮ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੀ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ: ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
ਫੋਮ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਲੱਭੋ: ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਮ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਲਈ, 

vancouver.ca/foam 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਸਪਲਾਇਰ7 ਨੰੂ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ 
ਯੋਗ ਅਤੇ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ7 ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜ7 ਵੇਚੋ: ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫੋਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤf ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ7 ਨੰੂ ਵੇਚ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ7 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੂਡ ਸੇਵਾਵ7 ਨੰੂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਉਹ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ7 ਦਾ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ)।   

ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਭ7ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਬਰਤਨ7 ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ 
ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਛੋਟ1 
1. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ9 
ਹਸਪਤਾਲ7 ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼7 ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਜ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ7 'ਤੇ ਫੋਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦੀ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ]ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ7 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨe 7 ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਹਸਪਤਾਲ7 ਜ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ9 (ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ) 
ਉਪ-ਕਨੰੂਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ73 ਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ7 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤf ਛੋਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ, ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤf ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਉਪਿਨਯਮ7 ਨੰੂ ਕਦf ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ7 ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ 
ਪਦਾਰਥ7 ਜ7 ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੂਡ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਤf ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨ7 ਲਈ ਸੰਭਵ 
ਹੋ ਸਕੇ (ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ7 ਇਸ ਤf ਬਾਅਦ) ਉਪਿਨਯਮ7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ।  

2. ਿਬਨ9 ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ9 ਨੰੂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ9ਦੀਆਂ ਫੋਮ ਦੀਆਂ ਟMੇਆਂ 
ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਿਬਨ7 ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਆਂਿਡਆਂ, ਜ7 ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨe 7 ਨੰੂ ਖਾਣ ਤf ਪਿਹਲ7 ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਿਤਆਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

3. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ 
ਫੋਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੈਨਕੁਵਰ ਤf ਬਾਹਰ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਕੰਟੇਨਰ7 ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹY 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

4. ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ9 ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ9 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣੇ 
ਿਰਟੇਲਰ7 ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨaਜੀ ਵਰਤf ਲਈ ਇੱਕ ਤf ਵੱਧ ਫੋਮ ਦੇ ਕੱਪ7 ਜ7 ਫੋਮ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ7 ਦੇ ਪੈਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 
 
ਪੂਰਾ ਉਪਿਨਯਮ vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਪੜVੋ  
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12416 ਪੌਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਫੋਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ]ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ 
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12604 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ7 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ]ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ  
 

3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ: ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਗਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਜ: ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ 

ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜE ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ। 
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ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟIਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ 
22 ਅਪ/ੈਲ 2020 ਤ( ਲਾਗੂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਸੁਲੱਭਤਾ ਦੀ ਲੋੜ (ਪੰਨਾ 10 'ਤੇ ਹੋਰ) 
• ਕਾਰੋਬਾਰ7, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ7 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ 

ਸਟIਾਅ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਦੇਣ ਜਦf: 
o ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 
o ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ7 ਨੰੂ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ7 ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪIਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ7 ਤf ਇਹ ਨਹY ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  
• ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਕਾkਟਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤ7 ਜੋ ਉਹ ਉਹਨ7 ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ7 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ/ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਿਜਨC D ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ7 ਤf ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ।  
• ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜ7 ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਬਾਇਓਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਆਕਸੋਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਫੋਟੋਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਆਿਦ) ਵਜf ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜ7 ਵਰਿਣਤ 

ਪਲਾਸਿਟਕ। 
• ਪੌਿਦਆਂ ਜ7 ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ7 (ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਗੰਨl , ਆਿਦ) ਤf ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ, ਿਜਵg ਿਕ PLA (ਪੌਲੀਲੈਕਿਟਕ ਐਿਸਡ) 
• ਪੌਿਦਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜ7 ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਗੰਨl , ਆਿਦ) ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ ਪਲਾਸਿਟਕ। 
• ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕਸ ਵਜf ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਪਲਾਸਿਟਕ। 
• ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਲਾਈਿਨੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਟIਾਅ।  

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ? 
• 2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਿਮਲੀਅਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤf ਇਲਾਵਾ, ਅਿਗਆਤ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।   

ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ+ ਦੇ ਿਵਕ0ੇਤਾਵ+ ਨੰੂ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ 
ਸੇਧ+ ਲਈ ਿਬ0ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੋਗ 
ਿਨਯੰਤ0ਣ ਲਈ ਕGਦਰ (BC 
Centre for Disease 
Control) ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਜ+ਚ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

bccdc.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “food 
businesses” ਖੋਜੋ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ: ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ, ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ: ਇਹ ਸਟIਾਅ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟIਾਅ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ7 ਦੀ 
ਇੱਕ ਸੂਚੀ vancouver.ca/straws 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਟMਾਅ ਦੇ ਿਵਕਲਪ9 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ7 ਲਈ ਪੇਜ 23-25 ਦੇਖੋ। 

ਜੇ ਤੁਸI ਬੱਬਲ ਟੀ (ਚਾਹ) ਪਰੋਸਦੇ ਹੋ ਤ9 ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟMਾਅ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ: ਬੱਬਲ ਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ 11 'ਤੇ ਹੈ। 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਬੱਬਲ ਟੀ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਟMਾਅ ਆਇਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਅਪਾਹਜਤਾਵ7 ਵਾਲੇ ਸਰਪIਸਤ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ 
ਉਹਨ7 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਆਇਕਨ (ਟੂਲਿਕੱਟ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਪIੰ ਟ ਅਤੇ ਵੈaਬਸਾਈਟ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਰਡਿਰੰਗ ਿਸਸਟਮ7 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਤ7 ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ ਿਕ ਜੇ ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ7 ਗਾਹਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸY ਆਪਣੇ ਆਰਡਿਰੰਗ 
ਪਲੇਟਫਾਰਮ7 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ:  

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ (ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ)  
ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਉਹਨ7 ਗਾਹਕ7 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਸਟIਾਅ ਦੇ ਿਬਨ7 ਪੀ ਨਹY ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ7 ਿਜਨe 7 ਨੰੂ ਪੀਣ ਿਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਜੋ ਉਹ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ7 ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਓ: ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਸਟIਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ7 ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇ ਿਬਨ7 ਇਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ ਕਾDਟਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖੋ: ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ7 'ਤੇ ਨਹY। 

ਜੇ ਤੁਸI ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਸਟMਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰੋਸਦੇ ਹੋ ਤ9 VCH ਦੀਆਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਧ9 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ 
ਸਟIਾਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟHਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ 
ਸਟIਾਅ ਿਜਨe 7 ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੇ ਗIੀਨ ਿਬਨ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਖਾਦ ਿਵੱਚ 
ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਿਜਨe 7 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ 
ਲਾਈਿਨੰਗ ਨਹY ਹੈ  

• ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਟIਾਅ (ਹਾਲ7ਿਕ, ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ)  

• ਚਾਵਲ7 ਅਤੇ ਟੈਿਪਓਕਾ ਸਟIਾਅ (ਹਾਲ7ਿਕ, ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)  

• ਘਾਹ ਅਤੇ ਰਾਈ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤf ਬਣੇ ਸਟIਾਅ  
• ਦਬਾਏ ਗਏ ਪੱਿਤਆਂ ਤf ਬਣੇ ਸਟIਾਅ 
• ਅਸਲੀ, ਪੂਰੇ ਬ7ਸ ਤf ਬਣੇ ਬ7ਸ ਦੇ ਸਟIਾਅ  
 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ ਸਟ/ਾਅ: ਜੇ ਤੁਸ' ਮੁੜ-ਵਰਤ- ਯੋਗ ਸਟ2ਾਅ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤ7 ਇਹ 
ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨ7 
ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰH7 ਧੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਟIਾਅ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨ7 ਚੀਜ਼7 ਤf ਬਣੇ ਹਨ: 

• ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ7 ਤf ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ  
• ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜ7 ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ 

(ਬਾਇਓਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਆਕਸੋਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਫੋਟੋਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਆਿਦ) 
ਵਜf ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਪਲਾਸਿਟਕ  

• ਪੌਿਦਆਂ ਜ7 ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ7 (ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਗੰਨl , ਆਿਦ) ਤf 
ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ, ਿਜਵg ਿਕ PLA (ਪੌਲੀਲੈਕਿਟਕ ਐਿਸਡ) 

• ਪੌਿਦਆਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਜ7 ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ (ਗੰਨl , ਆਿਦ) ਿਮਲਾਇਆ 
ਿਗਆ ਪਲਾਸਿਟਕ 

• ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕਸ ਵਜf ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਪਲਾਸਿਟਕ 
• ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਲਾਈਿਨੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ 

ਸਟIਾਅ 
 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚ- ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 
ਗ2ੀਨ ਿਬਨ ਪ2ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ' ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ।
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ਸੁਲੱਭਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ 
ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਿਵਕ7ੇਤਾਵ9 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ7ਾਅ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ, ਸਟੋਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ  

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ, ਸੁਲੱਭਤਾ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਰgਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ 
ਗਾਹਕ ਸਟIਾਅ ਦੇ ਿਬਨ7 ਪੀ ਨਹY ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ7 ਿਜਨe 7 ਨੰੂ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ7 ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ 
ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰੀਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਗਠੀਆ, ਆਟੋ-ਇਿਮਊਨ ਿਬਮਾਰੀ, ਆਿਟਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ (ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਅਧਰੰਗ), ਦੰਦ7 
ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ7, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੇਲੋਰੋਿਸਸ, ਮ7ਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਰੀੜe ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟ7, ਸਟIੋਕ ਤf ਿਰਕਵਰੀ ਅਤੇ 
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਸਰਜਰੀ ਤf ਿਰਕਵਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟ7 ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੋਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ \ਚਤਮ ਿਮਆਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਿਵਿਵਧ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ7 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ ਲਈ ਵੇਰਵੇ: 

• ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ7 ਤf ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ (ਿਜਵg ਿਕ ਪੋਲੀਪIੋਪਾਈਲੀਨ);  
• ਿਸਖਰ ਦੇ ਨl ੜੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟIਾਅ ਨੰੂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ;  
• ਜਦf ਸਟIਾਅ ਨਾ ਿਖੱਿਚਆ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ7 ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ 19.5 ਸ]ਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 0.5 ਸ]ਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਿਵਆਸ;  
• ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ। 
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਅਿਜਹੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਤf ਨਹY ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ 

ਜ7 ਪੌਿਦਆਂ ਜ7 ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ7 ਤf ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਜf ਲੇਬਲ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਲਾਸਿਟਕ ਗਰਮ ਤਰਲ ਿਵੱਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਜ7 ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪIਿਤਿਕਿਰਆਵ7 ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਲੱਭਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ7 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹY ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ9 ਦੀ ਲੋੜ9 ਦਾ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਕਵb ਦੇਣਾ ਹੈ: 

• ਨਾਮ: ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ (ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ)  
• ਵਰਣਨ: ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਉਹਨ7 ਗਾਹਕ7 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਸਟIਾਅ ਦੇ ਿਬਨ7 ਪੀ ਨਹY ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ7 ਿਜਨe 7 ਨੰੂ ਪੀਣ ਿਵੱਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਜੋ ਉਹ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ7 ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟHਾਅ ਲਈ ਮੀਨੂ ਆਇਕਾਨ  
ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸY ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨ7 ਗਾਹਕ7 ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ 
ਸਟIਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿਜਨe 7 ਨੰੂ ਇਹਨ7 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਆਇਕਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

ਸਰੋਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜ9 ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ vancouver.ca/straws 'ਤੇ ਜਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਪੋਸਟਰ 
• ਨਮੂਨਾ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ, ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ (ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ) 
• ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟMਾਅ ਲਈ ਮੀਨੂ ਆਇਕਾਨ ਅਤੇ ਸਿਟੱਕਰ ਸ਼ੀਟ9 (ਸੁਲੱਭਤਾ ਲਈ) 
• ਚੈcਕਆਉਟ ਸਟRਡ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਸਕMੀਨ9 ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਫਾਈਲ9 
• ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਮੀਨੂ ਆਇਕਨ ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵ7 ਵਾਲੇ ਲੋਕ7 ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (Persons 
with Disabilities Advisory Committee)ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 



 

  
11 

ਛੋਟ1 
1. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ9 
ਹਸਪਤਾਲ7 ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼7 ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਜ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ7 'ਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟIਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ]ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ7 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ  ਹੈ ਿਜਨe 7 
ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ7 ਜ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ 
ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  

2. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਾਉਚ 
ਉਪਿਨਯਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਡੱਿਬਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਪਾਉਚ7 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3. ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣੇ 
ਿਰਟੇਲਰ7 ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨaਜੀ ਵਰਤf ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।  

4. ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟMਾਅ ਦੀ ਛੋਟ 
ਭੋਜਨ ਿਵਕMੇਤਾਵ9 ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ vancouver.ca/straws 'ਤੇ ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟMਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਬੱਬਲ ਟੀ ਿਡIੰ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ 21 ਅਪIੈਲ, 2021 ਤੱਕ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਬੱਬਲ ਟੀ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟIਾਅ ਦੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹY ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ:  

• ਬੱਬਲ ਟੀ ਿਡIੰ ਕ ਵੇਚਦੇ ਜ7 ਪਰੋਸਦੇ ਹੋਣ; ਅਤੇ 
• “ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟIਾਅ ਲਈ ਛੋਟ” ਫਾਰਮ ਜਮe7 ਕਰਕੇ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ; ਅਤੇ 
• ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਫਾਰਮ ਜਮe7 ਕਰਨ (ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤf ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਥਾਨ ਹਨ)। 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:  

• ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟIਾਅ ਦੀ ਛੋਟ ਿਸਰਫ ਬੱਬਲ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੇ ਜ7ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ9 ਦੇ ਿਵਕMੇਤਾ, ਿਜਨV 9 
ਿਵੱਚ ਬੱਬਲ ਟੀ ਿਡMੰ ਕ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕMੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥ9 (ਉਦਾਹਰਨ: ਸਮੂਦੀ, ਕੋਲਡ ਿਡMੰ ਕ) 
ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟMਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

• ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟIਾਅ ਲਈ ਛੋਟ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਸੁਲੱਭਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ)।  

• ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟIਾਅ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਵਕਲਪਕ ਬੱਬਲ ਚਾਹ ਸਟIਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ7 ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਸਿਟਕ ਤf ਨਹY ਬਣੇ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 
 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ8 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ8 ਜ8 ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼8 ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਹਨ8 ਤG ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਿਨਯਮ8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 
 

ਪੂਰਾ ਉਪਿਨਯਮ vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਪੜVੋ  
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12618 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟIਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ]ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ 
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ਬਰਤਨ8 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ 
22 ਅਪ/ੈਲ 2020 ਤ( ਲਾਗੂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
• ਇਹ ਇੱਕ ਉਪ-ਬੇਨਤੀ ਉਪਿਨਯਮ ਹੈ: ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਿਸਰਫ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
• ਇਹ ਉਪਿਨਯਮ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚਮਚ, ਚਾਕੂ, ਕ7ਟੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ7 ਦੀਆਂ ਚੋਪਸਿਟੱਕ7 ਨੰੂ ਕਵਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਟੱਕ7 ਸ਼ਾਮਲ ਨਹY ਹਨ। 
• ਿਸਟੀ ਦੇ ਉਪਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ7 ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲ7ਿਕ, ਮਹ7ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਹਤ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   
• ਸਾਰੇ ਡਾਈਨ-ਇਨ, ਟੇਕ-ਆਉਟ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਰਡਰ7 ਲਈ, ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ 

ਿਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਪIਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ: 
o ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ7  
o ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ7 ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ7  
o ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤf ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਲ]ਦਾ ਹੈ।  

• ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਆਰਡਰ7 ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ7 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹY ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ7 ਨਾਲ 
ਟੇਬਲ ਸੈਟ ਨਹY ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ? 
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 84% ਲੋਕ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰ]ਟ7 ਜ7 ਕੈਫੇਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਭ7ਡੇ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 71% ਲੋਕ7 ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤf ਪਿਹਲ7 ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਿਸੰਗ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ7 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤ7 ਉਹ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਗੇ।  
• ਸਾਲ 2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 103 ਿਮਲੀਅਨ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ — ਉਹਨ7 ਬਰਤਨ7 ਤf ਇਲਾਵਾ ਿਜਨe 7 ਨੰੂ 

ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ7 ਿਵੱਚf ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਿਸੰਗ-ਯੂਜ਼ ਚੋਪਸਿਟਕ7 ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਨ। 

ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ+ ਦੇ ਿਵਕ0ੇਤਾਵ+ 

ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ 

ਤਾਜ਼ਾ ਸੇਧ+ ਲਈ ਿਬ0ਿਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੋਗ ਿਨਯੰਤ0ਣ ਲਈ 

ਕGਦਰ (BC Centre for 

Disease Control) ਦੀ 

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ+ਚ ਕਰਦੇ 

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। bccdc.ca 

'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “food 

businesses” ਖੋਜੋ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ: ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
c ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਰਡਿਰੰਗ ਿਸਸਟਮ7 ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ 

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹY ਕਰਵਾਏ ਜ7ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨ7 ਬਰਤਨ7 ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨe 7 ਦੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ 
ਲੋੜ ਹੈ। 

c ਆਪਣੀ ਜਗVਾ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ9 ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰੋ: ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ7 ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਸੈਟ ਨਾ ਕਰੋ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜ7 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ7 ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਨਹY)। 

c ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਓ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਡਾਈਨ-ਇਨ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਪਰੋਸਦੇ ਸਮg ਅਤੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਿਤਆਰ 
ਕਰਦੇ ਸਮg, ਦੋਵ7 ਮੌਿਕਆਂ 'ਤੇ, ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਿਸਰਫ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ7 ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ7 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

c ਉਹਨ9 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬਰਤਨ9 ਤa ਬਚੋ ਜੋ ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ7 ਤf, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਤf ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ 
ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜ7 ਪੌਿਦਆਂ ਜ7 ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ7 ਤf ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਜf ਲੇਬਲ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਟੀ ਦੇ ਗIੀਨ ਿਬਨ 
ਪIੋਗਰਾਮ ਜ7 ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੀਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹY ਕੀਤੇ ਜ7ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਿਟੰਗ ਸਟIੀਮ7 ਨੰੂ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪIੋਿਵੰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ7 ਤਿਹਤ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪIਵਾਿਨਤ ਨਹY ਹਨ। 

c ਚੁਣੋ: ਜਦf ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ7 ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤ7 ਅਿਜਹੇ ਿਵਕਲਪ7 ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਿਜਨe 7 ਨੰੂ ਿਸਟੀ ਦੇ ਗIੀਨ ਿਬਨ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵg ਿਕ ਲੱਕੜ ਜ7 ਬ7ਸ। ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ ਪੰਨਾ 23-25 'ਤੇ ਹਨ। 

c ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਬਰਤਨ9 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰੋ: ਡਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪIਸਤ7 ਲਈ ਚੋਪਸਿਟੱਕ7 ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ7 ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਰਤf 
ਯੋਗ ਬਰਤਨ7 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੰਢਣਸਾਰ, ਧੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਜਵg ਿਕ ਧਾਤ, ਸੇਰਾਿਮਕ ਜ7 ਸਖ਼ਤ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ।  

c ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਬਰਤਨ9 ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਬਰਤਨ7 ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਛੋਟ1 
1. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ9 
ਹਸਪਤਾਲ7 ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼7 ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਜ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ7 'ਤੇ ਬਰਤਨ7 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਬਰਤਨ7 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ]ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ7 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ  ਹੈ ਿਜਨe 7 ਦੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ7 ਜ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ 
ਹਨ।  

2. ਸਟੋਰ9 ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚਣੇ 
ਿਰਟੇਲਰ7 ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨaਜੀ ਵਰਤf ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ7 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ8 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ8 ਜ8 ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼8 ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਰ ਉਹਨ8 ਤG ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਪਿਨਯਮ8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। 

ਪੂਰਾ ਉਪਿਨਯਮ vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਪੜV ੋ
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12620 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ7 ਦੀ ਵਰਤf ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ]ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ 
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ਕੱਪ8 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ 
1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤ( ਲਾਗੂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
• ਉਪਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਦੀ ਫ਼ੀਸ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
• ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਮੀਨੂ ਬੋਰਡ7, ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨs aਟ ਅਧਾਰਤ ਆਰਡਿਰੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ7 'ਤੇ ਪIਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
• ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ7ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ7 'ਤੇ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ7 ਨੰੂ “CUP FEE” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ7 ਦੀ ਵਰਤf 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• 2023 ਲਾਇਸ]ਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ7 ਤf ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆਂ, ਜਦf ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸ]ਸ ਨੰੂ ਰੀਿਨਊ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ7 ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
• ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਕੱਪ7 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤf ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ? 
• 2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 82 ਿਮਲੀਅਨ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ।  
• ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕ7 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15% ਵੱਡਾ ਕੂੜਾ ਿਸੰਗ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 

  

ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ+ ਦੇ ਿਵਕ0ੇਤਾਵ+ 

ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ 

ਤਾਜ਼ਾ ਸੇਧ+ ਲਈ ਿਬ0ਿਟਸ਼ 

ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੋਗ ਿਨਯੰਤ0ਣ ਲਈ 

ਕGਦਰ (BC Centre for 

Disease Control) ਦੀ 

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ+ਚ ਕਰਦੇ 

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

bccdc.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 

“food businesses” ਖੋਜੋ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ: ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
c ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਨੰੂ ਨਵ9  ਿਸਧ9ਤ ਬਣਾਓ: ਿਬਹਤਰੀਨ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਿਡIੰ ਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ ਦੇਣ ਤf ਪਿਹਲ7 ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱੁਛੋ 
ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੀ ਿਟੱਲ ਦੇ \ਪਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜ7 ਿਡਜੀਟਲ 
ਗIਾਿਫਕਸ ਦੀ ਵਰਤf ਕਰੋ। 

c ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪMੋਗਰਾਮ: ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਤੁਰਦੇ-ਿਫਰਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪIੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਥਾਨ 
ਿਕਸੇ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ]ਦੇ ਹਨ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਪIਤੀ ਸਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪ7 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹY ਹੰੁਦੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠ7 ਿਦੱਤਾ ਖ਼ਾਨਾ ਦੇਖੋ। 

c ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਕੱਪ9 ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ7 ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ 
ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

c “ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਤ ਕੱਪ” ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਯਾਤਰਾ ਮੱਗ7 ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ-ਸੰਭਾਲ ਪIਿਕਿਰਆ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪੰਨਾ 16 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਤਰੀਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜ7 ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

c ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS) ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ7 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ7 ਵਸੂਲਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪIਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ-ਅੰਦਰਲੇ, ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ POS ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ 
ਕਰੋ। ਫ਼ੀਸ7 GST ਅਤੇ PST ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।   

c ਗਾਹਕ9 ਨੰੂ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਬੋਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸY ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ7: ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਉਪਿਨਯਮ7 ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸY ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ7 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $0.25 ਫ਼ੀਸ ਲ]ਦੇ ਹ7। 
ਕੱਪ7 ਤf ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸ7 ਨੰੂ                         ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।            

c ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਲR ਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ9 ਨੰੂ ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਓ।  

c ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ9 ਤa ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੋ: ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸY ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ7 ਤf ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿਕਵg ਵਰਤ 
ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸ7ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੂਲਿਕੱਟ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜf vancouver.ca/cups 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

c ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ9 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ: ਤੁਸY ਆਪਣੇ 
ਇਲੈਕਟIੋਿਨਕ POS ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤf ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ7 ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਟIੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵg ਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ 
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵ]ਟਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨl  ਕੱਪ ਹਨ।  

c ਉਹਨ9 ਸਥਾਨ9 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ9 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੋ ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹI ਕਰਦੇ ਹਨ: 2023 ਲਈ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ]ਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ7 ਦੀ ਿਗਣਤੀ 
ਦੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਸਥਾਨ ਿਕਸੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਪਛਲੇ 
ਸਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮg ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੋਵੇ।  

ਮੁੜ-ਵਰਤ7 ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ>ੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

• ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪIੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਿਡIੰ ਕ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਪIਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਨਾਲ ਿਲਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ7 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਪ-ਆਫ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਇਹ ਕਾਰ-ਸ਼ੇਅਰ ਜ7 ਬਾਈਕ-ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪ ਲਈ ਹੈ। 
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ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ'   
ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾ ਕੱਪ7 'ਤੇ ਲਾਈ ਫ਼ੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ7 ਤf ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਨਹY ਿਦੱਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ।  

ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ੀਸ7 ਦੀ ਵਰਤf ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਰਨ: 
• ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ7 ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵg ਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡIੰ ਕਸ ਲਈ ਮੁੜ-

ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ, ਵਪਾਰਕ ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪIੋਗਰਾਮ।  
• ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਿਜਵg ਿਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਆਿਦ। 

ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਤੀਆਂ ਜ7ਦੀਆਂ ਿਡIੰ ਕਸ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ-ਸ਼ੇਅਰ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 
ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੀਸ7 ਤf ਬਚਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ7 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।  

ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ7 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰ]ਟ7 ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ7ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ7 ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪIਿਕਿਰਆਵ7 ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਪIਵਾਿਨਤ ਹਨ। 

ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਤਰੀਕਾ 1 
ਕਦਮ 1. ਗਾਹਕ ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਟIੇਅ ਜ7 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਨਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ 
ਮੀਟਰ ਿਪੱਛੇ ਚਲਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ। 

ਕਦਮ 2. ਸਟਾਫ਼ ਟIੇਅ ਜ7 ਕਨਟੇਨਰ ਨੰੂ ਉਥੇ ਲੈ ਜ7ਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਡIੰ ਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾkਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf 
ਯੋਗ ਕੱਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

ਕਦਮ 3. ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ ਨੰੂ ਛੁਹੇ ਿਬਨ7, ਸਟਾਫ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਡIੰ ਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਪਾkਦਾ ਹੈ।  

ਕਦਮ 4. ਸਟਾਫ਼ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਕੱਪ ਵਾਲੀ ਟIੇਅ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾkਟਰਟੌਪ 'ਤੇ ਿਲਆkਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥf ਗਾਹਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕਦਮ 5. ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਵਰਤf ਤf ਬਾਅਦ ਟIੇਆਂ ਅਤੇ ਡੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਧfਦਾ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਪਰਕ-ਰਿਹਤ ਕੱਪ ਤਰੀਕਾ 2 
ਕਦਮ 1. ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਜ7 ਿਫਰ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਿਵੱਚ ਿਡIੰ ਕ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਿਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਕਦਮ 2. ਸਟਾਫ਼ ਜ7 ਗਾਹਕ ਿਡIੰ ਕ ਨੰੂ ਉਹਨ7 ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਮੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾkਦੇ ਹਨ। 

ਕਦਮ 3. ਸਟਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਕੱਪ ਜ7 ਜੱਗ ਨੰੂ ਧfਦਾ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਛੋਟ1 
1. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ9 

ਉਪਿਨਯਮ ਹਸਪਤਾਲ7 ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ7 ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼7 ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਉਪਿਨਯਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ]ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ7 ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7 ਦੇ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨe 7 ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ7 
ਜ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  

2. ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ9  

ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ74 ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਜ7 ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੰਗਲ-
ਯੂਜ਼ ਕੱਪ7 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਜ7 ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਕੱਪ7 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੈ।  

3. ਕੱਪ9 ਿਵੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜ9ਦਾ ਭੋਜਨ 

ਕੱਪ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦੀ, ਿਜਵg ਸੂਪ, ਪੁਿਡੰਗ, ਫIੋਜ਼ਨ ਿਡਜ਼ਰਟ, 
ਆਿਦ।  

4. ਸਟੋਰ9 ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਕੱਪ9 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣੇ 

ਿਰਟੇਲਰ7 ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨaਜੀ ਵਰਤf ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ7 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

 
ਪੂਰਾ ਉਪਿਨਯਮ vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਪੜV ੋ 

ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12622 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ7 ਦੀ ਵਰਤf ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ]ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ। 
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12844 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ7 ਲਈ ਲੋੜ7 ਦੀ ਪIਭਾਵੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

 

4 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ: ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਗਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਜ: ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ 

ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜE ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ। 
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ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ8 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ 
1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤ( ਲਾਗੂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
• ਇਹ ਉਪਿਨਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਲਈ ਹੈ (ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤf ਖਰੀਦੀਆਂ 

ਜ7 ਪIਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼7 ਢੋਣ ਲਈ ਗਾਹਕ7 ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜ7ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ)।  
• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ]ਸ ਧਾਰਕ7 ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦੇਣ ਤf ਪਿਹਲ7 ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
• ਜੇ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਸੰਗਠਨ7 ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਪਛਲੇ 12 

ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਨਵg ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 

ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਾਈਆਂ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ8 'ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰO8 ਜ8 ਅੰਸ਼ਕ ਤੋਰ 'ਤੇ ਇਹਨ8 ਤ( 

ਬਣੇ ਹਨ: 

• ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦ8 ਤ( ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 
• ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜ8 ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ 

(ਬਾਇਓਿਡਗ@ੇਡੇਬਲ, ਆਕਸੋਿਡਗ@ੇਡੇਬਲ, 
ਫੋਟੋਿਡਗ@ੇਡੇਬਲ, ਆਿਦ) ਵਜ( ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜ8 

ਵਰਿਣਤ ਪਲਾਸਿਟਕ 
• ਪੌਿਦਆਂ ਜ8 ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ8 (ਮੱਕੀ, 

ਆਲ,ੂ ਗੰਨc , ਆਿਦ) ਤ( ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 
• ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ 

 

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਫ਼ੀਸ?:  
$0.15 – 2022 
$0.25 - 2023 

ਉਪਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜ8:  

• ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ 

ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 
• ਬੈਗ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ'' ਅਤੇ 

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 

ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਿਜਵW ਿਕ 

“Recyclable. Made of 40% recycled 
content.”) 

• ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ8 ਗਾਹਕ8 ਨੰੂ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ8ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ8 'ਤੇ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਿਦਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਵG ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 
ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਫ਼ੀਸ?:  
$1.00 – 2022 
$2.00 - 2023 

ਉਪਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜ8: 

• ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਹੋਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

• ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਨc  ਹੋਏ (ਉਦਾਹਰਨ8 
ਲਈ ਪੰਨਾ 23-25 'ਤੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖੋ) 

• ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ8 

ਗਾਹਕ8 ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ8ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ8 
'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਿਦਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

  

ਿਬ0ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੋਗ ਿਨਯੰਤ0ਣ ਲਈ ਕGਦਰ 

(BC Centre for Disease Control) 
ਦੁਆਰਾ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ+ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਮੁੜ-ਵਰਤQ ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ+ ਦੀ ਆਿਗਆ 

ਹੈ। ਿਵਕ0ੇਤਾਵ+ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀਆਂ 

ਤਾਜ਼ਾ ਸੇਧ+ ਲਈ ਿਬ0ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੋਗ 

ਿਨਯੰਤ0ਣ ਲਈ ਕGਦਰ (BC Centre for 

Disease Control) ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਜ+ਚ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। bccdc.ca 
'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “food businesses” ਖੋਜੋ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ: ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 
c ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦੇ ਿਵਕਲਪ9 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ7 ਲਈ ਪੇਜ 23-25 ਦੇਖੋ। 

c ਗਾਹਕ9 ਨੰੂ ਬੈਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਿਦਲਾਓ: ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਉਨe 7 ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਬੈਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈaਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: vancouver.ca/bags. 

c ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਬੈਗ9 ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਪMਿਕਿਰਆਵ9 ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ: ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਬੈਗ7 ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸ]ਟਰ ਆਫ ਿਡਿਸਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਸੇਧ7 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਅਪਾਹਜ ਗਾਹਕ7 ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf 
ਯੋਗ ਬੈਗ7 ਿਵੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨ7 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

c ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (POS) ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ: ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਟੋਰ-ਅੰਦਰਲੇ, ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ POS ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਫ਼ੀਸ7 GST ਅਤੇ PST ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।   

c ਰਸੀਦ9: ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ7 ਲਈ ਲੋੜYਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ7ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਸੀਦ7 'ਤੇ ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ7 ਨੰੂ “PAPER BAGS” ਅਤੇ 
“REUSABLE BAGS” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ7 ਦੀ ਵਰਤf ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਉਣ। 

c ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਸਥਾਿਪਤ 
ਕਰੋ: ਤੁਸY ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟIੋਿਨਕ POS ਦੀ ਵਰਤf ਕਰਕੇ, ਜ7 ਹੋਰ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਟIੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵg ਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵ]ਟਰੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਗ7 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨੀ।  

c ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼/ਕੈਸ਼ੀਅਰ9 ਨੰੂ ਗਾਹਕ9 ਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ9 ਨੰੂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜ9 ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦੇਣ ਤa 
ਪਿਹਲ9 ਪੱੁਛਣ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ9 ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

c ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ9 ਤa ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੋ: ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਸY ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ7 ਤf ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਿਕਵg ਵਰਤ 
ਰਹੇ ਹੋ।  

c ਵੰਡੇ ਗਏ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਦੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ (ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ): ਜੇ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ7ਦੀ ਹੈ ਤ7 ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ 
ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। 

c ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਦਓ ਜ9 ਵੇਚ ਿਦਓ: ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤf ਬਾਹਰ ਦੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ7 ਨੰੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ7 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ7 
ਦਾ ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ)। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤf ਪIਭਾਿਵਤ 
ਵਸਨੀਕ7 ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ7 ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾkਦੇ ਹਨ, ਿਜਵg ਿਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ7 ਜੱੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਟਰਪtਫ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ। 
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ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ'   
• ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਬੈਗ7 ਤf ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ7 ਤf ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਿਸਟੀ ਨੰੂ ਨਹY ਿਦੱਤੀ 

ਜ7ਦੀ ਹੈ।  
• ਸੰਗਠਨ7 ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ੀਸ7 ਦੀ ਵਰਤf ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ, ਿਜਵg ਿਕ 

ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਆਿਦ।  
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ੀਸ7 ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਉਹਨ7 ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ7 ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ \ਦਮ7 ਨੰੂ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਬੈਗ7 ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪIਭਾਿਵਤ ਵਸਨੀਕ7 ਨੰੂ ਪIੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
• ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸ7 ਤf ਬਚਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।  
• ਗਾਹਕ7 ਨੰੂ ਉਹਨ7 ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਜf ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ? 
• 2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 89 ਿਮਲੀਅਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਅਤੇ 4 ਿਮਲੀਅਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਗਏ 

ਸਨ।  
• ਗIੇਟ ਕੈਨl ਡੀਅਨ ਸ਼ੋਅਰਲਾਈਨ ਕਲੀਨਅੱਪ (Great Canadian Shoreline Cleanup) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਿਵੱਚ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਕਨl ਡਾ ਦੇ 

ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਿਢਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਛੇਵ7 ਸਭ ਤf ਆਮ ਕੂੜਾ ਸੀ। 
• 95% ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਹਲ7 ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਹੈ। 

 
 

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ1 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ8 ਮਹ8ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ8 ਜ8 ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼8 
ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੂਡ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਤG ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨ8 ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ (ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ8 ਇਸ ਤG ਬਾਅਦ) 

ਉਪਿਨਯਮ8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ। 

 
ਪੂਰਾ ਉਪਿਨਯਮ vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਪੜV ੋ
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12624 ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ]ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ 
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12843 ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਲਈ ਲੋੜ7 ਦੀ ਪIਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 12866 ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਫ਼ੀਸ ਕਾਰਜਕIਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ]ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ 
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ਛੋਟ1 
1. "ਬੈਗ-ਸ਼ੇਅਰ" ਜ9 " ਟੇਕ-ਏ-ਬੈਗ, ਲੀਵ-ਏ-ਬੈਗ" ਪMੋਗਰਾਮ 
ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ7 ਨੰੂ ਉਹਨ7 ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ7 
ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ7 ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਉਹਨ7 ਬੈਗ7 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਹਲ7 ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀ ਜ: ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਮੁੜ-ਵਰਤE ਯੋਗ ਬੈਗ-ਸ਼ੇਅਰ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤ: ਉਹਨ: ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ 
ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨ: ਨੰੂ ਪ$ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ4 ਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ-ਵਰਤE 
ਯੋਗ ਬੈਗ ਧੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ: ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤE ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ$ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ-ੂਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

2. ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ9 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ75 ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਜ7 ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ 
ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ7 ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਜ7 ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਬੈਗ7 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੈ।  

3. ਿਪMਸਿਕMਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 

ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪIਸਿਕIਪਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ7 ਵਸੂਲ ਕਰਨ, ਜ7 ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 
ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬੈਗ7 ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੰੁਦੀ।  

4. ਛੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ 
ਕਾਰੋਬਾਰ7, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ7 ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ7 (ਸਮਤਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 15 ਸ]ਟੀਮੀਟਰ x 20 ਸ]ਟੀਮੀਟਰ ਤf ਘੱਟ) 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ 
ਕਰਨ, ਜ7 ਵੰਡੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ7 ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੰੁਦੀ।  

5. ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 
ਚਾਦਰ7, ਿਬਸਤਰੇ ਜ7 ਹੋਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼7, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜ7 ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਿਵੱਚ ਨਹY ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਢੋਆ-
ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ7ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ।  

6. ਬੈਗ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਨਹI ਹਨ 
ਉਪਿਨਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ7 ਦੇ ਬੈਗ7 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹY ਹੰੁਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ7 ਿਦੱਤੇ ਕੰਮ7 ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ 
ਤf ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੈਗ7 ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਲੋੜYਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ7 ਜ7 ਬੈਗ7 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹY ਹੈ: 

• ਖੱੁਲHੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟਮ7 ਿਜਵQ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੇਵੇ, ਅਨਾਜ ਜ7 ਕUਡੀ ਪਾਉਣੀ  
• ਖੱੁਲHੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਈਟਮ7 ਿਜਵQ ਿਕ ਿਕੱਲ ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਪਾਉਣੇ  
• ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਿਵਕਰੀ ਿਬੰਦੂ ਤ- ਪਿਹਲ7 ਪੈਕ ਨਹ' ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ  
• ਫ2ੋਜ਼ਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ7, ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ ਜ7 ਮੱਛੀ ਨੰੂ ਰੱਖਣਾ ਜ7 ਲਪੇਟਣਾ, ਚਾਹੇ ਿਵਕਰੀ ਿਬੰਦੂ ਤ- ਪਿਹਲ7 ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ7 ਨਹ'  
• ਫੱੁਲ7 ਜ7 ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪੌਿਦਆਂ ਨੰੂ ਲਪੇਟਣਾ  
• ਿਜXਦੀ ਮੱਛੀ ਨੰੂ ਟ27ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ  
• ਅਖ਼ਬਾਰ7 ਜ7 ਹੋਰ ਛਪੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਿਜਨH 7 ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਜ7 ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੱਿਡਆ ਜਾਣਾ ਹੈ  
• ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲ7ਡਿਰੰਗ ਜ7 ਡ2ਾਈ ਕਲੀਿਨੰਗ ਤ- ਬਾਅਦ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ  
• ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਡੱਿਬਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣਾ 
• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ7 ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ 
• ਸUਡਿਵਚ ਪੈਕ ਕਰਨ\   

ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹ' ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੈਗ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦੀ ਉਪਿਨਯਮ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ' ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮQ ਪਾਬੰਦੀ ਜ7 ਲੋੜ'ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸ7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ' 
ਹਨ।  

5 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ: ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਨਗਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਜ: ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ 

ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਵਜE ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣ।
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ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪਲਾਸਿਟਕ 
ਇਹ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮ7 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ7 ਦੀ ਲੋੜe ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤf ਬਾਅਦ ਇਹਨ7 ਚੀਜ਼7 ਦਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਤੱਥ #1 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਵਜf ਲੇਬਲ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ:  

• ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
• ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਬਾਇਓਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਆਕਸੋਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਫੋਟੋਿਡਗIੇਡੇਬਲ, ਆਿਦ), 
• ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ, ਜ7 
• ਪੌਿਦਆਂ ਜ7 ਹੋਰ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਦਾਰਥ7 ਤf ਬਣੇ: 

» ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਇਓਿਡਗIੇਡ ਹੋਣ ਲਈ 
ਿਤਆਰ ਨਹY ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; 

» ਿਸਟੀ ਦੇ ਗIੀਨ ਿਬਨ ਆਰਗੈਿਨਕਸ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹY ਕੀਤਾ 
ਜ7ਦਾ ਹੈ; 

» ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸਟIੀਮ7 ਨੰੂ ਦੂਿਸ਼ਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

» ਬੀਸੀ ਦੇ ਪIੋਿਵੰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਖਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪIਵਾਿਨਤ 
ਨਹY ਹੈ। 

ਤੱਥ #2 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜ7 ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਜf ਲੇਬਲ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੀਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹY ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ। 

ਤੱਥ #3 
ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜ7 ਪੌਿਦਆਂ ਤf ਬਣੇ ਵਜf ਲੇਬਲ ਜ7 ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਸਟIੀਮ7 ਤf 
ਹਟਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲ]ਡਿਫਲ ਜ7 ਇਨਿਸਨl ਰੇਟਰ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇ 
ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਿਵਕIੇਤਾਵ7 ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ7 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ। ਨਹY ਤ7, ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ 
ਅਿਜਹੀ ਸਮਗਰੀ ਤf ਬਣੇ ਿਵਕਲਪ7 ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜ7ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਟੀ ਦੇ ਗIੀਨ ਿਬਨ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ7 ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੀਸੀ ਦੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਪIੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜ7ਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਨਾ 23– 25 iਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ9 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ। 
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ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ 
ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਲਈ VANCOUVER.CA/REDUCE-SINGLE-USE 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਕਨਟੇਨਰ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

    

ਚੀਨੀ ਿਮੱਟੀ ਿਟਿਫਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮੋਲਡ ਕੀਤੇ ਫਾਈਬਰ ਜ8 ਗੁੱ ਦੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਟੇਨਰ 

    

ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਨਟੇਨਰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ8 ਅਤੇ ਬੈਗ 

    

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕਟੋਰ ੇ ਕੱਚ ਦੇ ਜਾਰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਪੱਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟ8 ਅਤੇ ਕੱਪ 

ਸਟHਾਅ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

 
ਧਾਤ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮg 
ਉਪਲਬਧ ਨਹY ਹਨ 

 
ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਕੱਚ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਪਾਸਤਾ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਿਸਲੀਕੋਨ ਸਟ@ਾਅ 

 
ਘਾਹ ਦੇ ਸਟ@ਾਅ 
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ਬਰਤਨ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

  
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮg 

ਉਪਲਬਧ ਨਹY ਹਨ 

 

ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬ8ਸ ਦੇ ਬਰਤਨ 
ਧਾਤਦੇ ਕ8ਟ-ੇਚਮਚ ਅਤੇ 

ਚੋਪਸਿਟੱਕ8 
ਲੱਕੜ ਜ8 ਪਲਾਸਿਟਕ 

ਦੀਆਂ ਚੋਪਸਿਟੱਕ8 

 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਸੇਰਾਿਮਕ ਦੇ ਕ8ਟ-ੇਚਮਚ 

 

ਿਬਨਾ ਰੰਗੇ ਲੱਕੜ ਜ8 ਬ8ਸ ਦੀਆਂ ਚੋਪਸਿਟੱਕ8 

 

ਕੱਪ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

 
  

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮg 
ਉਪਲਬਧ ਨਹY ਹਨ 

ਚੀਨੀ ਿਮੱਟੀ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਲਪਟੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ 

  

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਮੱਗ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੱਪ 
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ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ 

ਮੁੜ-ਵਰਤ( ਯੋਗ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਿਬ@ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰੈਜੀਡ_ਿਸ਼ਅਲ ਰੀਕਾਈਕਿਲੰਗ 

ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ@ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗ@ੀਨ ਬੀਨ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਜ8ਦਾ ਹ ੈ

  

 
ਕਾਗਜ਼ ਜ8 ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਹ_ਡਲ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ 

ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮg 
ਉਪਲਬਧ ਨਹY ਹਨ 

ਸੂਤੀ, ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਅਤੇ 
ਸਟਿਰੰਗ ਬੈਗ ਜੂਟ ਅਤੇ ਬਰਲੈਪ ਬੈਗ 

  

ਨਾਈਲੋਨ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ 

ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ 
ਟੈਰੇਫਥੈਲੇਟ (PET) 

 

ਬੁਿਣਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੁਿਣਆ ਪੋਲੀਪ@ੋਪੀਲੀਨ (PP) 

 
ਮੁੜ-ਵਰਤa ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਉਪਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋੜYਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ-ਵਰਤf ਯੋਗ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਾਰ ਵਰਤf ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।  

ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ9 ਨੰੂ ਪMਾਪਤ ਕਰਨਾ: ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤf ਵੀ 
ਵੱਧ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ7 ਨੰੂ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।  

ਬੈਗ7 ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਓ:  

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤ7, ਮੋਮ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਸਆਹੀ ਤf ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ  
• ਰੱਸੀ, ਡੋਰੀ ਜ7 ਿਰਬਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਜ7 ਫਾਈਬਰ ਹ]ਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਬੈਗ7 ਦੇ ਬਾਹਰ “Recyclable” ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 
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ਲਾਗੂਕਰਣ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ7 ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ7 ਕੋਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ7 ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ7 ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ 
ਜ7ਦਾ ਹੈ, ਤ7 ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ7 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਸੱਿਖਆ, ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕgਿਦIਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਇਹਨ7 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ7 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ 
ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ7 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਟਕਟ7 ਜਾਰੀ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨe 7 'ਤੇ ਪIਤੀ ਅਪਰਾਧ $500 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ7 ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ 
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪIਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਤf ਵੱਧ $10,000 ਜੁਰਮਾਨl  ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜf ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸ]ਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ7 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸ]ਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼7 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਲਾਗੂਕਰਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟ7 ਲਈ, vancouver.ca/reduce-single-use 'ਤੇ ਜਾਓ  

ਉਪਿਨਯਮ 
$500 ਜੁਰਮਾਨl  ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਟਕਟ ਅਪਰਾਧ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 9360 ਿਵੱਚ ਹੈ।  

  

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ+ ਕੋਿਵਡ-

19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ+ ਜ+ 

ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼+ 

ਵੰਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫੂਡ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਤQ 

ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨ+ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ 

ਸਕੇ ਉਪਿਨਯਮ+ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 

ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ 

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਹੈ। 
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ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼8 ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਿਵਿਨਯਮ   
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੰੂ 2018 ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤf ਿਸਟੀ ਨl  ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਏ ਿਵਿਨਯਮ7 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨl  2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤIਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 
ਿਵਿਨਯਮ7 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤ7 ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਕਾkਿਸਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਯਮ ਇਸਦੇ ਉਪਿਨਯਮ7 ਨੰੂ ਿਕਵg ਪIਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 
ਬਦਲਦੇ ਹਨ।  

ਉਸ ਸਮg ਤੱਕ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ]ਸ ਧਾਰਕ7 ਨੰੂ ਿਸਟੀ ਦੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼7 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  canada.ca/en/environment-climate-
change/services/managing-reducing-waste/zero-plastic-waste.html  'ਤੇ ਜਾਓ 
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ਉਹਨ' ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ', ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ 
ਸੰਗਠਨ' ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲX ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਉਪਿਨਯਮ' ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 
ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼' ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 

ਫੋਨ: 3-1-1  TTY 7-1-1 

ਇਸ ਵੈ6ਬਸਾਈਟ1 'ਤੇ ਜਾਓ: Vancouver.ca/reduce-single-use 
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