ਵਾਸ਼ ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਿਟੇਲ ਫੂਡ
ਜ਼ਾਬਤੇ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਹੈਲੋ ਅਤੇ Whatcom ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫੂਿ ਸੇਫਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਸਤੁਤੀ 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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ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ:
ਮੁੜ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਯੋਗ ਕਿੰ ਟੇਨਿਾਂ ਨੂਿੰ
ਦੁਬਾਿਾ ਭਿਨਾ

ਇਹ ੀਿੀਓ ਮੁੜ ਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਡਨਯਮ ਡ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂਿੰ ਕ ਰ
ਕਰੇਗਾ ਿੋ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।

2

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਿਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਿਾ
ਭਿਨਾ

• ਿੇਕਰ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਡਕਡਰਆ ਨੂਿੰ ਸੁਰਿੱਡਖਅਤ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਡਕ ੇਂ
ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਡਲਖਤੀ ਯੋਿਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ।
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ਅਡਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਭੋਿਨ ਨੂਿੰ ਰੀਡਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿੰ ਟੇ ਨਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਿਤ ਦੇਣ ਡ ਿੱ ਚ
ਡਦਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਿਨ ਅਦਾਡਰਆਂ ਨੂਿੰ ਇਿੱ ਕ ਯੋਿਨਾ ਸਬਡਮਟ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਡਹਲਾਂ ਪਰ ਾਨਗੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਡਲਖਤੀ ਯੋਿਨਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਿਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਿਾ
ਭਿਨਾ
• ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਮੁੜ ਭਰਨ ਦੇ ਡ ਕਲਪ:
• ਗੈਰ ਖਾਣ-ਲਈ-ਡਤਆਰ, ਬਲਕ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਡਗਆ
ਭੋਿਨ।
• ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਡਲਆ ਡਗਆ ਖਾਣ-ਲਈ-ਡਤਆਰ ਭੋਿਨ।
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂਿੰ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂਿੰ ਅਡਿਹੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਸਾਫ਼ ਡਦਖਾਈ ਡਦਿੰ ਦਾ ਹੋ ੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ਖਾਣ ਲਈ ਡਤਆਰ ਭੋਿਨ,
ਬਲਕ ਫੂਿ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਿਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਡ ਕਲਪ ਮੌਿੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ
ਨੂਿੰ ਖਾਣ ਲਈ ਡਤਆਰ ਭੋਿਨ ਨਾਲ ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਇਹ ਉਪਕਰਨ, ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਗਰੈਡ ਟੀ
ਫਲੋ ਯੂਡਨਟ ਤੋਂ ਿੰ ਡਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗਰੈਨੋਲਾ, ਡਹਦ, ਮਸਾਲੇ ਆਡਦ ਹਨ। ਿੇਕਰ
ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਾਲੇ (ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਿੇਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਿਾਂ ਸਲਾਦ ਬਾਰ
ਡ ਿੱ ਚ) ਡਬਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਡਤਆਰ ਭੋਿਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਿੱ ਕ ਭੋਿਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੀਡਫਡਲਿੰਗ ਕਰੇ ।
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ਕਿੰ ਟੇਨਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਸਮਾਂ
• ਇਿੱ ਕ ਾਰੀ ਰਡਤਆਂ ਿਾਣ ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
• ਬਹੁਤ ਾਰੀ ਰਤੀਆਂ ਿਾਣ ਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਲਾਸਡਟਕ,
ਸਟੇਨਲੈ ਸ ਸਟੀਲ, ਆਡਦ)।
• ਕਿੱ ਚ।
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ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ ਡਿਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਰਡਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਡ ਿੱ ਚ
ਡਸਿੰ ਗਲ- ਰਤੋਂ ਾਲੀਆਂ ਸਤੂਆਂ, ਬਹੁ- ਰਤੋਂ ਾਲੀਆਂ ਸਤੂਆਂ ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਪਲਾਸਡਟਕ, ਸਟੇਨਲੈ ਸ
ਸਟੀਲ ਿਾਂ ਾਰ- ਾਰ ਧੋਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਅਤੇ ਕਿੱ ਚ ਾਮਲ ਹਨ। ਿੇਕਰ ਕਿੱ ਚ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ ਤੁਹਾਿੇ ਅਦਾਰੇ ਡ ਿੱ ਚ ਟੁਿੱ ਟੇ ਹੋਏ ੀ ੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਡਕਿੱ ਟ ਮੌਿੂਦ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂਿੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਸਖਲਾਈ ਡਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਡਕ ਭੋਿਨ ਖੇਤਰ ਡ ਿੱ ਚ ਟੁਿੱ ਟੇ ੀ ੇ ਨਾਲ ਡਕ ੇਂ
ਨਡਿਿੱ ਠਣਾ ਹੈ।
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ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਿੱ ਖਲਾਈ
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਨੂਿੰ
ਰੀਡਫਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ
ਤਰੀਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ
ਕਰੋ:
• ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਦੀਆਂ
ਡਕਸਮਾਂ।
• ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ।
• ਭੋਿਨ ਦੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ।
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ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰ ਕੇਤ,
ਸਡਟਿੱ ਕਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਡਪਰਿੰ ਟ ਕੀਤੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਡ ਿੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋ ਗਾਹਕ ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ
ਭੋਿਨ ਦੀਆਂ ਡਕਸਮਾਂ ਿੋ ਭਰੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸ਼ਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਨਾਂ ਿੀਸ਼ਫਸ਼ਲਿੰਗ ਕਿਨਾ
•
•

ਪਾਣੀ ਾਲੇ ਸਟੇ ਨ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ।
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ਕੁਝ ਰੀਡਫਡਲਿੰਗ ਡ ਕਲਪ ਹਨ ਡਿਨਹਾਂ ਲਈ ਡਲਖਤੀ ਯੋਿਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਕਸੇ ੀ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਾਲੇ ਸਟੇ ਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਡਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਨੂਿੰ ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਡਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ
ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਡਿਰਿੰ ਕ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਡਰਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਭੋਿਨ ਅਦਾਰੇ ਡ ਿੱ ਚ ਤਾਜ਼ੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿੰ ਘਾਡਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਡਿਸਪੈਂਡਸਿੰ ਗ ਪਰਣਾਲੀ
ਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ ਗਿੰ ਦਗੀ ਨੂਿੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਡਿ ੇਂ ਡਕ ਇਿੱ ਕ ਫੁਹਾਰੇ ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮ ੀਨ।
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ਸ਼ਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਨਾਂ ਿੀਸ਼ਫਸ਼ਲਿੰਗ ਕਿਨਾ

ਘਰ ਲੈ ਿਾਣ ਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:
•
ੁਰੂ ਡ ਿੱ ਚ ਭੋਿਨ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
• ਦੁਬਾਰਾ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਧੋਤੇ, ਹਿੰ ਘਾਲੇ ਅਤੇ
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
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ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਡ ਕਲਪ ਘਰ ਲੈ ਿਾਣ ਾਲੇ ਭੋਿਨ ਦੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਿੋ ੁ ਰੂ ਡ ਿੱ ਚ ਭੋਿਨ
ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਇਸਨੂਿੰ ਭੋਿਨ ਅਦਾਰੇ ਡ ਿੱ ਚ ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ, ਹਿੰ ਘਾਡਲਆ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਨੂਿੰ ਾਰ- ਾਰ ਰਤੋਂ ਲਈ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ੀ ਭੋਿਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ
ਭਡਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸੋਮੇ
• WA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ
ਹੈਲਥ (DOH) ਟੂਲਡਕਿੱ ਟ
WCHD ਦੀ ੈੈੱਬਸਾਈਟ
'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

whatcomcounty.us/3232/FoodSafety

ਾਡ ਿੰ ਗਟਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਟੂਲਡਕਿੱ ਟ ਡਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸ ਨੂਿੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰਾਂ ਨੂਿੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰ ਨ ਲਈ ਰਤ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਸੋਮਾ ਸਾਿੇ ਫੂਿ ਸੇਫਟੀ ੈੈੱਬਪੇਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿੰ ਨਵਾਦ!
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