
ਮੈਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ.ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ)ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਲਾਇਸ5ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਇਹ 
ਸੋਧ vancouver.ca/straws 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

• ਉਪਿਨਯਮ 12618 (ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ?ਸ ਉਪਿਨਯਮ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਏਕੀਿਕ)ਤ ਲਾਇਸ5ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 vancouver.ca/your-government/licence-bylaw 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ.ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਿਕW ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ?

ਜਦC ਅਸD 2040 ਤੱਕ ਜੀਰੋ ਵੇਸਟ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹF, ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਉਹਨF ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼F ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਿਮਲੀਅਨ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤC ਇਲਾਵਾ, ਅਿਗਆਤ 
ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ)ੇਟ ਕੈਨR ਡੀਅਨ ਸ਼ੋਅਰਲਾਈਨ ਕਲੀਨਅੱਪ (Great
Canadian Shoreline Cleanup)ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਸਾਲ 2019 ਿਵੱਚ ਕੈਨR ਡੀਅਨ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ 
ਿਸਖਰਲੇ ਦਸ ਸਭ ਤC ਵੱਧ ਆਮ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੂਿੜਆਂ ਿਵੱਚC ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ Wਤੇ ਮਾੜਾ 
ਪ)ਭਾਵ ਪ5ਦਾ ਹੈ। 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤC ਪਿਹਲF, ਅਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜC, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰF ਨR  ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਰF-ਕੀਮਤF ਦਾ ਪ)ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 
ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਨX F ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 
ਪ)ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਪਿਨਯਮ ਉਹਨF ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾYਦਾ ਹੈ ਜੋ:

• ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦF ਤC ਬਣੇ
• ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜF ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਜF ਵਰਿਣਤ ਕੀਤੇ, ਜF
• ਪੌਿਦਆਂ ਜF ਹੋਰ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਦਾਰਥF (ਿਜਵ̂ ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਗੰਨਾ) ਤC ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਜF ਵਰਿਣਤ 

ਕੀਤੇ
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ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ.ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਬਾਇਓਿਡਗ.ੇਡੇਬਲ, ਆਕਸੋਿਡਗ.ੇਡੇਬਲ,

ਫੋਟੋਿਡਗ.ੇਡੇਬਲ, ਆਿਦ), ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਜc ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪਲਾਸਿਟਕ, ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਜc ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ 
ਪਦਾਰਥc ਤe ਬਿਣਆ, ਜc ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੇਿਸ਼ਆਂ ਜc ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਕW ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦF ਤC ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਤC ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸਮF ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 
'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾYਦਾ ਹੈ ਿਕYਿਕ ਉਹ: 

• ਿਸਟੀ ਦੇ ਗ)ੀਨ ਿਬਨ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹD ਕੀਤੇ ਜFਦੇ ਹਨ
• ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸਟ)ੀਮF ਨੰੂ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ 
• ਸੂਬਾਈ ਿਵਿਨਯਮF ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ)ਵਾਿਨਤ ਨਹD ਹਨ
• ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਇਓਿਡਗ)ੇਡ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹD ਕੀਤੇ ਜFਦੇ ਹਨ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜF ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਜC ਲੇਬਲ ਜF ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੀਸੀ ਦੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ)ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹD ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ। 

ਪ)ਦੂਸ਼ਕF ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕF ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪੋਸਿਟੰਗ ਸਟ)ੀਮF ਤC ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲ5ਡਿਫਲ ਜF 
ਇਨਿਸਨR ਰੇਟਰਰ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤC ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜc ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟ.ਾਅ ਨੰੂ ਪ.ਵਾਿਨਤ ਜc ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਨਹD। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ5ਸ ਧਾਰਕF ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਤਾਵF 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨF ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟ)ਾਅ ਉਪਿਨਯਮ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜF ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।  

ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ.ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਕਵh ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰF, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨF ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨF ਲੋਕF ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨX F ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥF ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨF ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ 
ਸਟ)ਾਅ ਕਾYਟਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤF ਜੋ ਉਹ ਉਹਨF ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕF ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕF ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ)ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹD ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨF ਤC ਇਹ ਨਹD ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਸਾਡੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਉਪਿਨਯਮ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ Wਚਤਮ ਿਮਆਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ.ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕW ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਬਨF, ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ 
ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵF ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥF ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਇੱਕ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਟੀ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਿਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵF, ਪ)ੋਗਰਾਮF ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢFਚੇ ਤਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸਮਰਥਤਾਵF ਵਾਲੇ ਲੋਕF ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਿਸਟੀ ਦੇ “ਬਰਾਬਰੀ ਲ5ਜ਼” ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾYਦਾ ਹੈ ਤF ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕF ਦੀ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। “ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ” ਲ5ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤC ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਿਸਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵF ਵਸਨੀਕF ਲਈ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪ)ਤੀ ਸਭ ਤC ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ,

ਖਾਸ ਅਬਾਦੀ, ਿਜਨX F ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਤਾਵF ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਬਜ਼ਰੁਗF ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵF ਅਤੇ/ਜF ਪਦਾਰਥF ਦੀ ਵਰਤC 
ਦੇ ਜੀਿਵਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ। 

ਪੂਰੀ ਤਰic ਨਾਲ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦc ਤe ਿਕW ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਲਚਕੀਲੇ 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ, ਸਭ ਤe ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਟ.ਾਅ ਿਕW ਹਨ? 

ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰੀਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਗਠੀਆ, ਆਟੋ-ਇਿਮਊਨ ਿਬਮਾਰੀ, ਆਿਟਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ (ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਅਧਰੰਗ), ਦੰਦF 
ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵF, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੇਲੋਰੋਿਸਸ, ਮFਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਤੰਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਰੀੜX ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟF, ਸਟ)ੋਕ 
ਤC ਿਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਸਰਜਰੀ ਤC ਿਰਕਵਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟF ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਅਤੇ 
ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥF ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਤਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਣ 'ਤੇ ਮੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨF ਲੋਕF ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥF ਦੀ ਵਰਤC ਨਹD ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜF ਉਹਨF ਨੰੂ ਵਰਤਣ 
ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ), ਜF ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਜF ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਉਦC ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦC 
ਤੱਕ ਲੋਕF ਨੰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤC ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨF ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦC ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜFਦੇ ਹਨ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਿਸਹਤ ਪੱਖC ਸਾਫ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਪ)ਿਤਰੱਿਖਆ ਪ)ਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕF ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਗਜ਼, ਪਾਸਤਾ, ਧਾਤ, ਕੱਚ, ਐਿਕ)ਿਲਕ, ਿਸਲੀਕੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪੋਸਟਬਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬਦਲ ਨਹD ਹਨ ਿਕYਿਕ ਉਹਨF 
ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਚਬਾਏ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਮ ਘੱੁਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਤ, ਕੱਚ ਅਤੇ ਐਿਕ)ਿਲਕ ਸਟ)ਾਅ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕF 
ਦੇ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜF ਹੱਥF ਿਵੱਚ ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਵਰਗੇ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ 
ਤC ਪ)ਾਪਤ ਕੁਝ ਪਲਾਸਿਟਕ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਲਾਸਿਟਕ ਗਰਮ 
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥF ਿਵੱਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸਲੀਕੋਨ ਸਟ)ਾਅ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹD ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਦੇ ਪ)ਵਾਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜFਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕੋਣ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹD ਹੰੁਦੀ।

ਸਾਰਣੀ 1 ਿਦਖਾYਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ̂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ, ਹੋਰ ਿਕਸਮF ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 
ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜF ਦੀ ਸਭ ਤC ਿਵਸ਼ਾਲ ਰ̂ਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਸਾਰਣੀ 1। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮF ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ

ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ 

ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ 

ਨਹ8 

ਸੱਟ ਲੱਗਣ 
ਦਾ ਕੋਈ 

ਜੋਖਮ ਨਹ8

ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਐਲਰਜਨ ਦਾ ਕੋਈ 

ਜੋਖਮ ਨਹ8

ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ 

ਲੋੜ ਨਹ8 

ਖਪਤਕਾਰD ਲਈ ਘੱਟ 

ਕੀਮਤ 

Eਚ ਤਾਪਮਾਨD 'ਤੇ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ 

ਯੋਗ 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਪLਿਤਰੱਿਖਆ 
ਪLਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ 

ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਰੇ 
ਮਾਪਦੰਡ 

ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ 
ਹੈ

ਲਚਕੀਲੇ�

ਪਲਾਸਿਟਕ,* ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਲਪੇਿਟਆ 
✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# 

ਲਚਕੀਲਾ ਪਲਾਸਿਟਕ,* 

ਲਪੇਿਟਆ ਨਹ8 
✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# X 

ਪਲਾਸਿਟਕ,�

ਿਸੱਧਾ
✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ਜੇ ਲਪੇਿਟਆ ਜਾਵੇ X 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ 

ਜD ਪੌਿਦਆਂ ਤT ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਵਜT ਵਰਿਣਤ 
✔"# ✔"# ✔"# ✔"# ਜੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਜੇ ਲਪੇਿਟਆ ਜਾਵੇ X 

ਧਾਤ ✔"# ✔"# X 

ਗਲਾਸ ✔"# ✔"# X 

ਿਸਲੀਕੋਨ ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# X 

ਐਿਕLਿਲਕ ✔"# ✔"# X 

ਕਾਗਜ਼ ✔"# ✔"# ✔"# ✔"# X 

ਪਾਸਤਾ ✔"# ✔"# X 

*ਪੂਰੀ ਤਰVD ਨਾਲ ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦD ਤਰVD ਨਾਲ ਤT ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 

ਚਾਰਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰਥਤਾਵD ਵਾਲੇ ਲੋਕD ਨਾਲ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੀ 
ਅਸਮਰਥਤਾਵD ਵਾਲੇ ਲੋਕD ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 

https://twitter.com/_sbsmith/status/998632056241307649 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ 

ਕੀ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕ.ੇਤਾਵc ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਹF, 22 ਅਪ)ੈਲ 2020 ਤC ਪ)ਭਾਵੀ, ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰF (ਿਜਵ̂ ਿਕ ਰੈਸਟੋਰ5ਟ, ਕੈਫੇ, ਟੇਕ-ਆਊਟ ਕਾYਟਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF 
ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨF, ਕਨਸੈਸ਼ਨ, ਆਿਦ), ਚੈਰੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨF ਨੰੂ ਉਪਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ 
ਗਏ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕF ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕੀ ਸਪਲਾਇਰc ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ? 

ਹF। ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਪਟੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰF ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ vancouver.ca/straws 'ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ
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ਭੋਜਨ ਿਵਕ.ੇਤਾਵc ਨੰੂ ਿਕਵh ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕF ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ)ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹD ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨF ਤC ਇਹ ਨਹD ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਗਾਹਕF ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ,

ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਨੰੂ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਮੀਨੂ ਿਚੰਨX  ਦੀ ਵਰਤC ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕੀਤਾ ਜFਦਾ ਹੈ।

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਦੇ ਮੀਨੂ ਿਚੰਨi  ਿਵੱਚ ਵiੀਲਚੇਅਰ ਿਚੰਨi  ਦੀ ਵਰਤe ਿਕW ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 

ਮੀਨੂ ਿਚੰਨX  ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਸਟੀ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾਵF ਵਾਲੇ ਲੋਕF ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (Persons with Disabilities
Advisory Committee) ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਵXੀਲਚੇਅਰ ਦਾ ਿਚੰਨX  ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਚੰਨX  
ਹੈ। ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਦਾ ਮੀਨੂ ਿਚੰਨX  ਹੇਠF ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨF ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਚੰਨX  ਦੀ ਵਰਤC ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਿਚੰਨX  ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕF ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਿਝਆ ਜFਦਾ ਹੈ 
• ਿਚੰਨX  ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕF ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜF ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 

ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 
• ਗੈਰ-ਅਸਮਰਥ ਗਾਹਕF ਲਈ, ਇਹ ਿਚੰਨX  ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਸਹੂਲਤ 

ਲਈ ਨਹD ਹਨ, ਬਲਿਕ ਉਹਨF ਲੋਕF ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਿਜਨX F ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ 
ਪਦਾਰਥF ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨF ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨk ਟ: ਮੀਨੂ ਿਚੰਨX  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਿਸਰਫ ਵXੀਲਚੇਅਰF ਵਾਲੇ ਲੋਕF 
ਲਈ ਹਨ। ਿਸਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦ)ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਿਦੱਖ ਅਸਮਰਥਤਾਵF ਜF ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕF ਨੰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਅਤੇ 
ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥF ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱਬਲ ਟੀ ਿਵਕ.ੇਤਾਵc ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 
ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਹF। ਉਪਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕF ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ, ਲਚਕੀਲੇ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤe ਛੋਟ ਹੈ? 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤF: ਹਸਪਤਾਲF ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼F ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਜF ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕF 
'ਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹD ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ5ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨF ਖਾਣੇ ਦੇ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਿਜਨX F ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲF ਜF ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕF 
ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਾਉਚ: ਉਪਿਨਯਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਦੇ ਡੱਿਬਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਦੇ ਪਾਉਚF ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹD ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ)ਾਅ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣੇ: ਿਰਟੇਲਰF ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨlਜੀ ਵਰਤC ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਬਲ ਟੀ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ ਛੋਟ: ਬੱਬਲ ਟੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਨੰੂ ਬੱਬਲ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 
ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤC ਇੱਕ ਸਾਲ (ਅਪ)ੈਲ 2020 - ਅਪ)ੈਲ 2021) ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਬਲ-ਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰF ਨੰੂ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਬਦਲਵ̂ ਬੱਬਲ-ਟੀ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਮF ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਸਿਟਕ (ਿਜਨX F ਿਵੱਚ ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਉਤਪਾਦF ਤC ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ, ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜF 
ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ ਵਜC ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜF ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਜF ਹੋਰ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਦਾਰਥF ਤC ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਤC ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ। 22 ਅਪ)ੈਲ 2021 ਨੰੂ, ਬੱਬਲ-ਟੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲc ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ.ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤe ਛੋਟ ਿਕW ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਹਸਪਤਾਲF ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ ਤC ਛੋਟ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵF ਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥF ਦੀ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼F ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਮਆਰF ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤF 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 
ਲਚਕਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜC, ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼F ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਕੁਝ 
ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼F ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵF ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗF ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕFਟੇ-ਛੁਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।  

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

ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਘਰੇਲੂ ਵਰਤe ਲਈ ਵੇਚੇ ਜcਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕW ਹੈ? 

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮF ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨF ਚੀਜ਼F ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾYਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗXਾ-ਜਗXਾ 'ਤੇ ਸੱੁਟੇ ਜFਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਿਨlਜੀ ਵਰਤC ਲਈ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦF ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹD ਕਰਦੀ। ਿਜਨX F ਲੋਕF ਨੰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥF ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥF ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹਨF ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਰਤC ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ 
ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਰਟੇਲਰF ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨlਜੀ ਵਰਤC ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 
ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
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ਕੀ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨc ਲਈ ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? 

ਹF। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵF ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨF ਸਮੇਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸੰਗਠਨ ਿਜਨX F ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ5ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸ5ਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

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

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵF ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਸਮੇਤ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥF ਜF ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼F ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨF ਤC ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜFਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 
ਉਪਿਨਯਮF ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਕੀ ਫੂਡ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵc ਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਸਰਫ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵF ਪ)ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਨਹD ਵੇਚਦਾ, ਤF ਇਹ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਉਹਨF 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ 
ਲਾਗੂ ਨਹD ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਨੰੂ ਉਪਿਨਯਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵF ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ)ਦਾਨਕF ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਿਰੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮF ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤF ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ, ਜੇ ਪਹੰੁਚਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੋੜDਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਤF ਗਾਹਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਤC ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵF ਆਪਣੇ ਆਰਡਿਰੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮF 'ਤੇ 
ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ (ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ)  
ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਉਹਨF ਗਾਹਕF ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਸਟ)ਾਅ ਦੇ ਿਬਨF ਪੀ ਨਹD ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜF ਿਜਨX F ਨੰੂ ਪੀਣ 
ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤF ਜੋ ਉਹ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥF ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਅਸD ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ 
ਪਲੇਟਫਾਰਮF 'ਤੇ ਇਸ ਮੀਨੂ ਿਚੰਨX  ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹF: 
ਿਚੰਨX  ਨੰੂ vancouver.ca/straws ਤC ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸਟ.ਾਅ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤe ਬਾਅਦ ਮੈਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤC ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਦਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਤF ਅਸD ਉਨX F ਨੰੂ ਦੂਜੇ 
ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰF ਿਵੱਚ ਉਹਨF ਕਾਰੋਬਾਰF ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਜF ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹF ਿਜਨX F 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ 'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਨਹD ਹੈ।
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ਕੀ ਕੋਈ ਗ.ੇਸ ਿਮਆਦ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਦੀ ਵਰਤe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਨਹD, 22 ਅਪ)ੈਲ 2020 ਨੰੂ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤC ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ)ਾਅ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗ)ੇਸ-ਿਮਆਦ ਨਹD 
ਹੈ। 

ਕੀ ਮ? ਆਪਣੇ ਗਾਹਕc ਨੰੂ ਮੁੜ-ਵਰਤe ਯੋਗ ਸਟ.ਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹc? ਮੈਨੰੂ ਉਹਨc ਨੰੂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਿਕਵh ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਅਸD ਭੋਜਨ ਿਵਕ)ੇਤਾਵF ਨੰੂ, ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ-ਵਰਤC ਯੋਗ ਸਟ)ਾਅ ਸਮੇਤ, ਮੁੜ-ਵਰਤC ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕਰਦੇ ਹF। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨF ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰXF ਧੋਣ ਅਤੇ 
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਮੁੜ-ਵਰਤC ਯੋਗ ਸਟ)ਾਅ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਲੋੜDਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਟ)ਾਅ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹD ਹਨ।

ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਸਟ.ਾਅ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪc ਬਾਰੇ ਮ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪF ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਡੀ ਵੈlਬਸਾਈਟ vancouver.ca/straws 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ)ਕਾਸ਼ਨ, Single-Use Item By-
law Guide (ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਉਪਿਨਯਮF ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ) ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਸਟੀ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰੂ ਿਕਵh ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? 

ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤF ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰF ਕੋਲ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼F ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮF ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨF ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਗੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼F ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜFਦਾ ਹੈ, ਤF ਿਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨF ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ, ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕ̂ਿਦ)ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਪਾਲਣਾ ਪ)ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨF ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰF 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ 
ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰF ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਟਕਟF ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਨX F 'ਤੇ 
ਪ)ਤੀ ਅਪਰਾਧ $500 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜF ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪ)ਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਤC ਵੱਧ 
$10,000 ਜੁਰਮਾਨR  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜC ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸ5ਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜF 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸ5ਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼F ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

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


