ਵਾਸ਼ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਿਟੇਲ ਫੂਡ
ਜ਼ਾਬਤੇ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਹੈਲੋ ਅਤੇ Whatcom ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (WCHD) ਦੀ ਫੂਿ ਸੇਫਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਤੁਤੀ ਡ ਿੱ ਚ
ਤੁਹਾਿਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਡਿਸ ਡ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਾਡ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਡਰਟੇਲ ਫੂਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਡ ਿੱ ਚ ਕੁ ਝ ਮੁਿੱ ਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ
ਸਮੀਡਖਆ ਕਰਾਂਗੇ।
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ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਤਾਿੀਖ਼ ਪਾਉਣਾਾ
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ਇਹ ੀਿੀਓ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣ ਡ ਿੱ ਚ ਆਈ ਡਨਯਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂਿੰ ਕ ਰ ਕਰੇਗਾ ਿੋ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਹੋਈ ਸੀ।

2

ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਸ਼ਿਉਂ ਿਿੱ ਖਦਾ ਹੈ

• ਡਲਸਟੇਰੀਆ
ਕਿੰ ਟਰੋਲ
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ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣਾ, ਡਲਸਟੀਰੀਆ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਡ ਕਾਸ ਨੂਿੰ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ। ਡਲਸਟੀਰੀਆ ਠਿੰਿੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਡਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਡ ਿੱ ਚ ਭੋਿਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਾਲੀ ਡਬਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤੀਿਾ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਕਾਰਨ ਹੈ।
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ਸਿੱ ਤ-ਸ਼ਦਨ ਦੀ ਤਾਿੀਖ਼ ਪਾਉਣਾਾ
• ਖਾਣ ਲਈ ਡਤਆਰ, TCS ਭੋਿਨ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਤੋਂ
ਡਜ਼ਆਦਾ ਰਿੱ ਡਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਅਦਾਰੇ ਡ ਿੱ ਚ ਿਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਪੈਕੇਿਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਡਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਨਹਾਂ ਭੋਿਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਲਈ ਸਮਾਂ/ਤਾਪਮਾਨ ਡਨਯਿੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ
"TCS" ਭੋਿਨ ਡਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਡਤਆਰ TCS ਭੋਿਨ ਿੋ ਡਕ ਅਦਾਰੇ-ਅਿੰ ਦਰ ਡਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਾਂ ਡਿਨਹਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਪੈਕੇਿ ਖੋਲੇ ਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱ ਤ ਡਦਨਾਂ ਦੇ
ਅਿੰ ਦਰ ਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹ ਡਨਯਮ ਡਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਭੋਿਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਦਾਰੇ ਡ ਿੱ ਚ
24 ਘਿੰ ਡਟਆਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿੱ ਖੇ ਿਾਣਗੇ।
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ਉਣਦਾਹਿਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ
ਤਾਿੀਖ਼ ਪਾਉਣਾਾ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ
(ਜੇ ਅਦਾਿੇ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਖਿੱ ਲਹੇ ਪੈਿੇਜ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਤਆਿ ਿੀਤਾ
ਸ਼ਗਆ ਹੋਵੇ)

ਦੁਿੱ ਧ (ਿਾਨ ਰ, ਡਗਰੀ, ਸੋਯਾ)

ਿੇਲੀ ਮੀਟ, ਹੋਟ ਿੌਗ, ਸੌਸੇਿ
ਨਰਮ ਪਨੀਰ (ਬਰੀ, ਫੇਟਾ, ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼, ਕਾਟੇਿ ਚੀਜ਼)
ਘਰ ਡ ਿੱ ਚ ਬਣੇ ਿਰੈਡਸਿੰ ਗਸ

ਤਾਿੀਖ਼ ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਲਚਰਿ ਿੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਦਹੀਂ, ਖਿੱ ਟੀ ਕਰੀਮ)

ੈਲਫ ਸਡਥਰ ਪੇਪਰੋਨੀ ਿਾਂ ਸਲਾਮੀ
ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਰਮ ਚੀਜ਼ (ਚੈਿਰ, ਸਡ ਸ,
ਪਾਰਮੇਜ਼ਾਨ)
ੈੈੱਲਸਟੌਕ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਡਖਅਤ ਕੀਤੀ ਮਿੱ ਛੀ

ਅਦਾਰੇ ਅਿੰ ਦਰ ਬਡਣਆ ਸਲਾਦ (ਸਲਾਦ, ਮੈਕਰੋਨੀ,
ਆਲੂ)

ਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਿੇਲੀ ਸਲਾਦ (ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਪੈਕੇਿ ਠੀਕ
ਹਨ)

ਪੂਰੇ ਉਬਾਲੇ ਆਂਿੇ, ਪਕਾਇਆ ਡਗਆ ਮੀਟ

ਿਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਚੇ ਉਤਪਾਦ (ਆਂਿੇ, ਕਿੱ ਚਾ ਮੀਟ)

ਕਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਤਰਬੂਿ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤੇਦਾਰ ਹਰੀ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਤਰਬੂਿ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਪਿੱ ਤੇ ਦੇ ਡਸਰੇ

ਇਿੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਡਿਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਡਿਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਫੂਿ ਸੇਫਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ
ਹੈਂਿਆਊਟ 'ਤੇ ੀ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਡਕ WCHD ਦੀ ੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਿਿੰ ਟੇਨਿਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਚਿੰ ਸ਼ਨਹਤ ਿਿਨਾ

• ਰ
ੁ ੂਆਤੀ ਿਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰੋ।
• ਡਲਖਤੀ ਲੇ ਬਲ, ਡਦਨ ਡਬਿੰ ਦੀਆਂ, ਗੈਰਾ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰੋ।
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ਭੋਿਨ ਦੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ੁਰੂਆਤੀ ਿਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾਲ ਡਚਿੰ ਡਨਹਤ ਕਰੋ। ਿੇਕਰ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ ਫਰੀਜ਼
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਲਖਤੀ
ਲੇ ਬਲ, ਸਡਟਿੱ ਕਰ, ਰਿੰ ਗ ਕੋਿ, ਡਦਨ ਡਬਿੰ ਦੀਆਂ ਿਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਿਾ ਸਕਣ ਾਲੇ ਢਿੰ ਗ
ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਿੱ ਕੋ ਢਿੰ ਗ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਖਾਾਾ ਮੜ ਪਿਾਉਣਾਾ

• ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ 165F ਤਿੱ ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰੋ।
• ਘੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ 165°F ਤਿੱ ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱ ਤ ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ੁਰੂ
ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਭੋਜਨ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਮਲਾਉਣਾਾ
• ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
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ਿੇਕਰ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲੇ ਹ ਿਾਂ ਡਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਿਨਾਂ ਨੂਿੰ ਡਮਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ
ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
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ਤਾਿੀਖ਼ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਿ
ਇਸ ਤਾਿੀਖ਼ ਤਿੱ ਿ ਵੇਚੋ
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ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਡਧਆਨ ਡ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ ਡਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣਾ ੇਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਿੋ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ
ਲਈ ਡਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣਾ ਭੋਿਨ ਸੁ ਰਿੱਡਖਆ ਅਤੇ ਰਾਿ ਦੇ
ਭੋਿਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਡਦਨ 1

ਡਦਨ 2

ਭੋਿਨ ਡਤਆਰ
ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ
ਡਗਆ

ਭੋਿਨ ਫਰੀਜ਼ਰ
ਡ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਡਢਆ
ਡਗਆ

7-ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਮੁੜ ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੀ
ਹੈ

ਡਦਨ 1

ਡਦਨ 3

ਭੋਿਨ ਡਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਡਗਆ

ਭੋਿਨ ਫਰੀਜ਼
ਕੀਤਾ ਡਗਆ

ਡਦਨ 4

ਭੋਿਨ ਫਰੀਜ਼ਰ
ਡ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਡਢਆ
ਡਗਆ

7-ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਮੁੜ ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੀ
ਹੈ

ਡਦਨ 7

ਭੋਿਨ
ਰਡਤਆ ਿਾਂ
ਸੁਿੱ ਟ ਡਦਿੱ ਤਾ
ਡਗਆ

ਡਦਨ 7

ਭੋਿਨ
ਰਡਤਆ ਿਾਂ
ਸੁਿੱ ਟ ਡਦਿੱ ਤਾ
ਡਗਆ

ਭੋਜਨ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂਿੰ ਫਰੀਜ਼ ਿਿਨ ਨਾਲ ਸਿੱ ਤ ਸ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਾਤੀ ਿਿੱ ਿ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਕ
ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂਿੰ ਰੀਸੈੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। ਡਿਸ ਡਦਨ ਤੁਸੀਂ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਦਨ
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਘੜੀ ਰੁਕ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਉਸ ਡਦਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸ ਡਦਨ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ
ਡਪਘਲਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਡਰਿੱ ਿ ਡ ਿੱ ਚ
ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਡ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ ਫਰੀ ਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਿਾਣ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂਿੰ ਡਚਿੰ ਡਨਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਿੱ ਲ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਗਡਣਆ ਨਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਰੈਡਫਰਿਰੇ ਨ ਸਮਾਂ ਸਿੱ ਤ ਡਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
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ਤਾਿੀਖ਼ ਮਾਿਿ ਿਿਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਸੋਮੇ
• ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਪਨੀਰ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ WCHD
ਹੈਂਿਆਊਟ
• WA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼
ਹੈਲਥ DOH ਟੂਲਡਕਿੱ ਟ
• ਦੋ ੇਂ ਇਿੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
whatcomcounty.us/3232/FoodSafety

WCHD ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਹੈਂਿਆਉਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਂਿਆਉਟ ਦੇ ਡਪਛਲੇ ਡਹਿੱ ਸੇ
ਡ ਿੱ ਚ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਡਨ ਪਨੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਿਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਾਰਕ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਡਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਾਡ ਿੰ ਗਟਨ
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਉਣ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਟੂਲਡਕਿੱ ਟ ਡਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸ ਨੂਿੰ ਅਦਾਰੇ
ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ੇਂ ਸਰੋਤ ਸਾਿੇ ਭੋਿਨ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ੈੈੱਬਪੇਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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ਦੇਖਾ ਲਈ ਧਿੰ ਨਵਾਦ!
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