ਵਾਸ਼ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਿਟੇਲ ਫੂਡ
ਜ਼ਾਬਤੇ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਹੈਲੋ ਅਤੇ Whatcom ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫੂਿ ਸੇਫਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਤੁ ਤੀ ਡ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿਾ ਸੁਆਗਤ
ਹੈ, ਡਿਸ ਡ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਾਡ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਡਰਟੇਲ ਫੂਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਡ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਡਖਆ
ਕਰਾਂਗੇ।
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•
•
•
•
•

ਭੋਜਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਖਾਸ ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ

TCS ਬਦਾਵਲੀ
ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮੀਟ ਨੂਿੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਜਿੰ ਮੀ ਹੋਈ ਵੈਸ਼ਕਊਮ-ਪੈਕ ਮਿੱ ਛੀ
ਘਿੱ ਟ ਪਕਾਈ ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਪਿੋਸਣਾ
ੈੈੱਲਸਟੌਕ ਟੈਗ

ਇਹ ੀਿੀਓ ਭੋਿਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਡਨਯਮ ਡ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂਿੰ ਕ ਰ ਕਰੇਗਾ ਿੋ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਾਮਲ ਹਨ: TCS ਬਦਾ ਲੀ, ਕੀਮਾ ਮੀਟ ਨੂਿੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਿਿੰ ਮੀ ਹੋਈ ੈਡਕਊਮਪੈਕਿ ਮਿੱ ਛੀ, ਘਿੱ ਟ ਪਕਾਈ ਗਈ ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਪਰੋਸਣਾ ਅਤੇ ੈੈੱਲਸਟਾਕ ਟੈਗ।
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ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ: TCS

ਬਦਾਵਲੀ

ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਖਤਿਨਾਕ ਭੋਜਨ (PHF)
= ਸੁਿਿੱਸ਼ਖਆ ਲਈ ਸਮਾਂ/ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰ ਟਿੋਲ
ਭੋਜਨ (TCS)
ਕੋਈ ੀ ਭੋਿਨ ਡਿਸ ਲਈ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਡਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਡ ਿੱ ਚੋਂ ਪਡਹਲੀ ਤਬਦੀਲੀ TCS ਬਦਾ ਲੀ ਹੈ। ਸਿੰ ਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਭੋਿਨ (PHF) ਨੂਿੰ ਹੁਣ
ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਲਈ ਸਮਾਂ/ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਭੋਿਨ (TCS) ਡਕਹਾ ਿਾ ੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ, ਡਕ ਕੋਈ ੀ ਭੋਿਨ ਡਿਸ ਨੂਿੰ ਸੁਰਿੱਡਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ /ਿਾਂ ਤਾਪਮਾਨ
ਡਨਯਿੰ ਤਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਿਿੱਸ਼ਖਆ ਲਈ ਸਮਾਂ/ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰ ਟਿੋਲ
ਪ ੂ ਉਤਪਾਦ।

• ਮਿੱ ਛੀ, ਘੋਗਾ-ਮਿੱ ਛੀ, ਬੀਫ, ਦੁਿੱ ਧ,
ਆਂਡੇ, ਪੋਲਟਿੀ, ਡੇਅਿੀ
ਉਤਪਾਦ।

ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਸਟਾਿਚ।

• ਚਾਵਲ, ਆਲੂ, ਪਾਸਤਾ, ਬੀਨਜ਼।
ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।

• ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ,
ਕਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਤਿਬੂਜ।

TCS ਭੋਿਨ

TCS ਭੋਿਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਕਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਕਾਏ ਗਏ ਿਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਪਕਾਏ ਗਏ ਸਟਾਰਚ,
ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿੱ ਚੇ, ਕਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਕਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ, ਕਿੱ ਟੇ
ਹੋਏ ਖਰਬੂਿੇ ਅਤੇ ਕਿੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱ ਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਾਮਲ ਹਨ।

4

ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ:
ਜਾਨਵਿਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਚੇ ਭੋਜਨ ਨੂਿੰ ਪਕਾਉਣਾ
ਕੀਮਾ ਮੀਟ (ਡਿ ੇਂ ਡਕ
ਹੈਮਬਰਗਰ)
ਹੁਣ 158° ਫੈਰਨਹਾਈਟ
ਤਿੱ ਕ ਪਕਾਇਆ ਿਾਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਗਨੀ ਡਨਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱ ਚੇ ਿਾਨ ਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱ ਚੇ ਭੋਿਨ ਲਈ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਹਨ। ਕੀਮਾ
ਮੀਟ, ਡਿ ੇਂ ਬੀਫ ਅਤੇ ਪੋਰਕ, ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 158° ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਤਿੱ ਕ ਪਕਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋ ੜ 155° ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡਤਿੰ ਨ ਡਿਗਰੀ ਿੱ ਧਾ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ:
ਜਿੰ ਮੀ ਹੋਈ ਵੈਸ਼ਕਊਮ-ਪੈਕ ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ "ਵਿਤੋਂ
ਕਿਨ ਤਿੱ ਕ ਜਿੰ ਮੀ ਹੋਈ ਿਿੱ ਖੋ" ਲੇ ਬਲ ਦੇ
ਨਾਲ

ਤੀਿੀ ਡਨਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਿਿੰ ਮੀ ਹੋਈ ਡੈ ਕਊਮ-ਪੈਕ ਮਿੱ ਛੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਡਧਤ ਹੈ। ਘਿੱ ਟ ਆਕਸੀਿਨ ਪੈਡਕਿੰ ਗ ਡ ਿੱ ਚ ਿਿੰ ਮੇ
ਹੋਏ ਮਿੱ ਛੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂਿੰ ਡਪਘਲਾਉਣ ਲ
ੇ ੇ ਪੈਡਕਿੰ ਗ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਸ਼ਵਕਲਪ

A. ਡਪਘਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਿਿੰ ਮੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਿ ਨੂਿੰ ਫਡਰਿੱ ਿ ਡ ਿੱ ਚ
ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਖੋਲੋ ।ਹ ਿਾਂ
B. ਠਿੰਿੇ ਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਪਘਲਾਓ ਅਤੇ ਮਿੱ ਛੀ ਦੇ
ਡਪਘਲ ਿਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰਿੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਿ ਖੋਲੋ ।ਹ

ਡਪਘਲਾਉਣ ਦੇ ਡ ਕਲਪ ਹਨ a) ਡਪਘਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਿਿੰ ਮੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਿ ਨੂਿੰ ਫਡਰਿੱ ਿ ਡ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਖੋਲਹਣਾ ਿਾਂ B)
ਠਿੰਿੇ ਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਪਘਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱ ਛੀ ਦੇ ਡਪਘਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰਿੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਕੇਿ ਨੂਿੰ ਖੋਲਹਣਾ।
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ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਿਨ
•
•

ਘਾਤਕ ਬੋਟੂਡਲਜ਼ਮ ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਰੋਕ।ੋ
ਕਲੋ ਸਟਰੀਿੀਅਮ ਬੋਟੂਡਲਨਮ ਐਨਾਇਰੋਡਬਕ
ਾਤਾ ਰਨ ਡ ਿੱ ਚ 38° ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਉੱਪਰ ਿੱ ਧਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੋਟੂਡਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਾਲੇ ਘਾਤਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂਿੰ
ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਡਿਸ ਨੂਿੰ ਕਲੋ ਸਡਟਰਿਮ ਬੋਟੂਡਲਨਮ ਡਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨੇਰੋਡਬਕ ਾਤਾ ਰਣ ਿਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਾਤਾ ਰਣਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਧਦਾ ਹੈ ਡਿਿੱ ਥੇ ਘਿੱ ਟ ਆਕਸੀਿਨ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ:
ਘਿੱ ਟ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਸ਼ਫਨ ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ
ਪਿੋਸਣਾ

ਅਗਲੀ ਡਨਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਘਿੱ ਟ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਡਫਨ ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਪਰੋਸਣ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਡਧਤ ਹੈ ।
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ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸ਼ਫਨ-ਮਿੱ ਛੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਿਿੰ ਮੀ ਹੋਈ
ਡਫਨ-ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਅਿੰ ਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ…

ਿਦੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਡਫਨ-ਮਿੱ ਛੀ, ਡਿ ੇਂ ਹੈਲੀਬਟ ਅਤੇ ਸੈਮਨ, ਨੂਿੰ ਡਜ਼ਆਦਾ ਪਕਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਿੱ ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ੈੈੱਫ ਤਾਜ਼ੀ ਡਫਨ-ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ 145° ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਡਨਉਨਤਮ
ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਪਸਿੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨ ਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿੰ ੋਧਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਡਫਨ-ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ 145° ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਡਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ
ਡਕ ਕੁਝ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਮੇਨਯੂ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
1. ਖੁਲਾਸਾ ਕਡਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਡਕ "ਤਾਜ਼ੀ
ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਆਰਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਪਕਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"

2. ਤਾਰੇ (*) ਦੇ ਨਾਲ ਡਦਿੱ ਤਾ ਡਸਹਤ
ਂ ਰ ਫੁਿੱ ਟਨੋਟ, ਇਹ
ਰੀਮਾਈਿ
ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਏ:
“ਤਾਜ਼ੀ ਅਿੰ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਗਈ
ਮਿੱ ਛੀ ਦੇ ਸੇ ਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਬਾਰੇ,
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ”

ਮੇਨਯੂ
ਤਾਜ਼ੀ ਹੈਲੀਬਟ (ਆਰਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਿਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ)*
ਤਾਜ਼ੀ ਸੈਮਨ (ਆਰਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਿਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ)*
ਤਾਜ਼ੀ ਕੌ ਡ (ਆਰਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਿਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ)*
* ਤਾਜ਼ੀ ਅਿੰ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਗਈ ਮਿੱ ਛੀ ਦੇ
ਸੇ ਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਬਾਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਡਫਨ ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਘਿੱ ਟ ਪਕਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਮੇਨਯੂ ਡ ਿੱ ਚ ਹੇਠ ਡਲਡਖਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਾਮਲ ਹਨ:
• ਪਡਹਲਾ ਭਾਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂਿੰ ਮੇਨਯੂ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਡਥਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੇ
ਹੋਏ ਡਕ ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ "ਆਰਿਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ" ਿਾਂ "ਘਿੱ ਟ ਪਕਾਇਆ" ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੂਿੰ ਇਹ
ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਡਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਕਾਈ ਨਾ ਗਈ ਹੋ ੇ।
ਂ ਰ ਹੈ ਿੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਡਸਹਤ ਦੇ ਿੋਖਮ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ,
• ਦੂਿਾ ਡਹਿੱ ਸਾ ਇਿੱ ਕ ਰੀਮਾਈਿ

ਅਿੰ ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਈ ਗਈ ਮਿੱ ਛੀ ਦੇ ਸੇ ਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਬਾਰੇ ਡਲਖਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰਿੰਤ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਡਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਝੇ ਡਕ ਘਿੱ ਟ ਪਕਾਈ ਗਈ
ਮਿੱ ਛੀ ਦਾ ਸੇ ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੋਿਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਡਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੋਖਮ ਿੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮੇਨਯੂ 'ਤੇ ੀ ਦਿੱ ਡਸਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਡਧਆਨ ਡਦਓ ਡਕ ਇਿੱ ਕ ਤਾਰਾ ਹੈ ਿੋ ਖੁਲਾਸੇ ਾਲੇ ਡਹਿੱ ਸੇ ਨੂਿੰ ਹੇਠਾਂ ਡਬਆਨ ਨਾਲ ਿੋੜਦਾ ਹੈ।
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ਫਰੀਜ਼ ਕਿਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਕਿੱ ਚੀ ਿਾਂ ਕਿੱ ਚੀ ਮੈਰੀਨੇਡਟਿ ਡਫਨ-ਮਿੱ ਛੀ ਨੂਿੰ ਅਿੇ
ੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਟੂਨਾ ਨੂਿੰ ਛਿੱ ਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਫਨ-ਮਿੱ ਛੀਆਂ, ਕਿੱ ਚੀਆਂ ਿਾਂ ਕਿੱ ਚੀਆਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂਿੰ
ਅਿੇ ੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡ ਿੱ ਚ ਕਿੱ ਚੀ ਮਿੱ ਛੀ ਸੁ ੀ ਿਾਂ ਪੋਕ ਾਮਲ ਹੈ ਿੋ ਟੁਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
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ੈੈੱਲਸਟੌਕ ਟੈਗ
ABC Oyster Co.

1234

123 Shellfish Rd, City, WA 99999

03/11/22 7:00 AM
Somewhere Island, WA
Kumamoto Oysters
1 ਦਰਿਨ

ਿਦੋਂ ਪਡਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ੈੈੱਲਸਟੌਕ ੇਡਚਆ ਿਾਂ
ਪਰੋਡਸਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂਿੰ ਦਰਿ ਕਰੋ।

ਆਖਰੀ ਡਨਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ੈੈੱਲਸਟੌਕ ਟੈਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਡਧਤ ਹੈ। ਮੌਿੂਦਾ ਫੂਿ ਕੋਿ ਕਿੰ ਟੇ ਨਰ ਤੋਂ ੈੈੱਲਸਟੌਕ ੇਚਣ
ਿਾਂ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂਿੰ ਟੈਗ 'ਤੇ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੂਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਡ ਿੱ ਚ
ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂਿੰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ੀ ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ੈੈੱਲਸਟੌਕ ਰਡਤਆ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ੈੈੱਲਸਟਾਕ ਨੂਿੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਡ ਿੱ ਚ ਾਪਸ ਲਿੱਭਣ ਡ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਭੋਿਨ
ਨਾਲ ਹੋਣ ਾਲੀ ਡਬਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਡਰਕਾਰਿ ਨੂਿੰ ਘਿੱ ਟੋ -ਘਿੱ ਟ 90 ਡਦਨਾਂ ਲਈ ਰਿੱ ਖਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਹ 90
ਡਦਨਾਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ੁਰੂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ੈੈੱਲਸਟੌਕ ਦੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿੰ ਨਵਾਦ!
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