
ਮੈਨੰੂ ਬਰਤਨ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ ਦੀ ਵਰਤ3 ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ4ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਲਾਇਸ:ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਿਵੱਚ ਹਨ। 
ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਧ vancouver.ca/utensils 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

• ਉਪਿਨਯਮ 12620 (ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ ਦੀ ਵਰਤ3 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਇਸ:ਸ ਉਪਿਨਯਮ 4450 ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਏਕੀਿਕ4ਤ ਲਾਇਸ:ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 vancouver.ca/your-government/licence-bylaw 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ* ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤNਤ ਿਕO ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਜਦ3 ਅਸJ 2040 ਤੱਕ ਜੀਰੋ ਵੇਸਟ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ/, ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ ਬਾਰੇ ਉਪ-ਬੇਨਤੀ ਉਪਿਨਯਮ ਉਹਨ/ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼/ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਸਾਲ 2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 103 ਿਮਲੀਅਨ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਗਏ ਸਨ — ਉਹਨ/ ਬਰਤਨ/ ਤ3 
ਇਲਾਵਾ ਿਜਨV / ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਜ/ਦਾ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 84 ਪ4ਿਤਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ 
ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰ:ਟ/ ਜ/ ਕੈਫੇਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤ3 ਯੋਗ ਭ/ਡੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 71 ਪ4ਿਤਸ਼ਤ 
ਲੋਕ/ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤ3 ਪਿਹਲ/ ਉਹਨ/ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨ/ ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ/ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ ਤ/ ਉਹ ਉਹਨ/ ਦੀ ਵਰਤ3 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਗੇ।

ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? 

ਇਸ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚਮਚ, ਚਾਕੂ, ਕ/ਟੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ/ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਪਸਿਟੱਕ/ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਹਲਾਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਟੱਕ/ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹJ ਹਨ।

ਕੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬਰਤਨ* ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਿਗਆ ਹੈ? 

ਹ/। ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬਰਤਨ/ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹJ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਗਾਹਕ/ ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ 
ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਚਮਚ, ਕ/ਟੇ, ਨਾਈਫ ਅਤੇ ਚੋਪਸਿਟਕ/ ਪ4ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਸਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ/ ਸੈਲਫ-
ਸਰਿਵਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ।
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ਉਪਿਨਯਮ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ ਵਜ\ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜ* ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਜ* 

ਹੋਰ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਦਾਰਥ* ਤ\ ਬਣੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਤ\ ਬਣੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ* ਨੰੂ ਕਵਰ ਿਕO ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਉਪਿਨਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ/ ਦੇ ਪਦਾਰਥ/ ਤ3 ਬਣੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ,

ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਬਾਇਓਿਡਗ4ੇਡੇਬਲ, ਆਕਸੋਿਡਗ4ੇਡੇਬਲ, ਫੋਟੋਿਡਗ4ੇਡੇਬਲ, ਆਿਦ), ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਜ/ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ,

ਬਾਇਓਪਲਾਸਿਟਕ, ਅਤੇ ਪੌਿਦਆਂ ਜ/ ਹੋਰ ਜੈਿਵਕ ਪਦਾਰਥ/ ਤ3 ਬਿਣਆ ਪਲਾਸਿਟਕ: 

• ਿਸਟੀ ਦੇ ਗ4ੀਨ ਿਬਨ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹJ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ
• ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸਟ4ੀਮ/ ਨੰੂ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
• ਸੂਬਾਈ ਿਵਿਨਯਮ/ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ4ਵਾਿਨਤ ਨਹJ ਹੈ
• ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਾਇਓਿਡਗ4ੇਡ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹJ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਿਜਸਨੰੂ ਖਾਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਜ/ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਜ3 ਲੇਬਲ ਜ/ ਵਰਿਣਤ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬੀਸੀ ਦੇ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹJ ਕੀਤਾ ਜ/ਦਾ ਹੈ। 

ਪ4ਦੂਸ਼ਕ/ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਲਾਸਿਟਕ/ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪੋਸਿਟੰਗ ਸਟ4ੀਮ/ ਤ3 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਲ:ਡਿਫਲ ਜ/ 
ਇਨਿਸਨ̀ਰੇਟਰਰ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤ3 ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਚੋਪਸਿਟਕ* ਵਰਗੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬ*ਸ ਦੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਿਕO ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? 

ਉਪਿਨਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ/ ਦੇ ਪਦਾਰਥ/ ਤ3 ਬਣੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਿਵੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕੂੜੇਦਾਨ 
ਿਵੱਚ ਸੱੁਟੇ 103 ਿਮਲੀਅਨ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨ/ ਿਵਚ3, ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੋਪਸਿਟਕ/ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ 
ਬਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹJ ਹੰੁਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ ਜ/ਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਉਪਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੌਸ*, ਨd ਪਿਕਨ* ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ 

ਅਕਸੈਸਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਲਦ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਆਰਡਰ* ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜ*ਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਨਹJ। ਬਰਤਨ/ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸੌਸ/, ਨa ਪਿਕਨ/ ਜ/ ਹੋਰ ਭੋਜਨ 
ਅਕਸੈਸਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹJ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸJ ਭੋਜਨ ਿਵਕ4ੇਤਾਵ/ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ/ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼/ ਵੀ 
ਿਸਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ।

ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨg  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸJ ਭੋਜਨ ਿਵਕ4ੇਤਾਵ/ ਨੰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਰਤ3 ਯੋਗ ਚੋਪਸਿਟਕ/ ਸਮੇਤ ਮੁੜ-ਵਰਤ3 ਯੋਗ 
ਬਰਤਨ/ 'ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ/।  
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ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖ\ ਸਭ ਤ\ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

ਹੰਢਣਸਾਰ, ਧੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਿਜਵc ਿਕ ਧਾਤ, ਸੇਰਾਿਮਕ ਜ/ ਸਖ਼ਤ ਪਲਾਸਿਟਕ ਤ3 ਬਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤ3 ਯੋਗ 
ਬਰਤਨ/ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ/ਦੀ ਹੈ।

ਜਦ3 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤ/ ਅਸJ ਭੋਜਨ ਿਵਕ4ੇਤਾਵ/ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਵਕਲਪ/ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤeਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ/ ਿਜਨV / 
ਨੰੂ ਿਸਟੀ ਦੇ ਗ4ੀਨ ਿਬਨ ਪ4ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵc ਿਕ ਲੱਕੜ ਜ/ ਬ/ਸ। 

ਮੈਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ* ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ-ਯੋਗ ਿਵਕਲਪ* ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਵਕਲਪ/ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਡੀ ਵੈgਬਸਾਈਟ vancouver.ca/utensils 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ Single-Use Item By-law
Guide (ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਉਪਿਨਯਮ/ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ) ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੀ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜ* ਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਗਾਹਕ* ਨੰੂ ਉਹਨ* ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਟਾਫ਼ ਗਾਹਕ/ ਨੰੂ ਉਹਨ/ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਜਦ3:

• ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇਹਨ/ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ/ 
• ਭੋਜਨ ਿਵਕ4ੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਉਪਿਨਯਮ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਰ/ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ/ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ 
ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੋਸਦੇ ਸਮc ਅਤੇ ਟੇਕ-ਆਉਟ ਆਰਡਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮc, ਦੋਵ/ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ 
ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ/ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਰਤਨ/ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਿਟਲ hਪਰ ਲਗਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ vancouver.ca/utensils 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਸੈਲਫ-ਸਰਿਵਸ ਸਟੇਸ਼ਨ* 'ਤੇ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਹ/। ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ/ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। “ਸੈਲਫ-ਸਰਿਵਸ ਸਟੇਸ਼ਨ” ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਰਤਨ ਚੁਣ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ* ਨੰੂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹJ। ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ ਨੰੂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ/ 'ਤੇ ਜ/ ਡਾਇਿਨੰਗ ਟੇਬਲ/ 'ਤੇ ਨਹJ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ 
ਬਰਤਨ ਿਸਰਫ ਤ/ ਹੀ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨ/ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ/ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੈਲਫ ਸਰਿਵਸ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ/ 'ਤੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
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ਕੀ ਫੂਡ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ* ਨੰੂ ਬਰਤਨ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਸਰਫ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ/ ਪ4ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਭੋਜਨ ਨਹJ ਵੇਚਦਾ, ਤ/ ਇਹ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਉਹਨ/ 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ 
ਲਾਗੂ ਨਹJ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਭੋਜਨ ਿਵਕ4ੇਤਾਵ/ ਨੰੂ ਉਪਿਨਯਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵ/ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਡਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ4ਦਾਨਕ/ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਿਰੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ/ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਗਾਹਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ 
ਭੋਜਨ ਿਵਕ4ੇਤਾਵ/ ਤ3 ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਤਨ/ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੀ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ* ਲਈ ਬਰਤਨ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? 

ਹ/। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ/ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਚੈਿਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸੰਗਠਨ ਿਜਨV / ਨੰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ:ਸ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰਬਰ 4450 ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸ:ਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਈ ਬਰਤਨ/ ਬਾਰੇ 
ਉਪਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

"ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ/" ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ 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 ਸੰਗਠਨ ਵਜ3 ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੈ।

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵ/ ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਭ/ਿਡਆਂ ਸਮੇਤ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ/ ਜ/ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਚੀਜ਼/ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨ/ ਤ3 ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ/ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 
ਉਪਿਨਯਮ/ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਿਕਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਰਤਨ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤ\ ਛੋਟ ਹੈ? 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ/: ਹਸਪਤਾਲ/ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼/ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਜ/ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ/ 
'ਤੇ ਬਰਤਨ/ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹJ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਬਰਤਨ/ ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸ:ਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨ/ ਖਾਣੇ ਦੇ ਿਵਕ4ੇਤਾਵ/ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨV / ਦੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਸਪਤਾਲ/ ਜ/ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਕੈਫੇ) ਜੋ ਗਾਹਕ/ ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਟੋਰ/ ਿਵੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਬਰਤਨ ਵੇਚਣੇ: ਿਰਟੇਲਰ/ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਨgਜੀ ਵਰਤ3 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਿਸੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਬਰਤਨ/ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵੇਚਣ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
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ਹਸਪਤਾਲ* ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਤ\ ਛੋਟ ਿਕO ਹੈ?

ਹਸਪਤਾਲ/ ਅਤੇ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਪਿਨਯਮ ਤ3 ਛੋਟ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾਵ/ 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 ਵਜ3, 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।

ਿਸਟੀ ਬਰਤਨ* ਬਾਰੇ ਉਪਿਨਯਮ ਨੰੂ ਿਕਵm 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 ਕcਿਦ4ਤ 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, ਿਜਨV / 'ਤੇ ਪ4ਤੀ ਅਪਰਾਧ $500 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜ/ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪ4ਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਤ3 ਵੱਧ $10,000 ਜੁਰਮਾਨ̀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ3 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


