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: ਉਲਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਸਫ਼ਾਈ

ਇਹ ੀਿੀਓ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂਿੰ ਕ ਰ ਕਰੇਗਾ। ਡਨਯਮ ਡ ਿੱ ਚ ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
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ਸ਼ਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ

ਟੀਚਾ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਡਖਆ ਕਰਨਾ
ਹੈ:
• ਖਪਤਕਾਰ।
• ਕਰਮਚਾਰੀ।
• ਸਤਹਾਂ।
• ਭੋਿਨ।
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ਅਦਾਡਰਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਡਲਖਤੀ
ਯੋਿਨਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੋਿਨਾ ਨੂਿੰ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੁਿੱ ਕਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿੱ ਡਸਆ ਹੈ ਡਕ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਅਦਾਰੇ ਡ ਿੱ ਚ ਉਲਟੀ ਿਾਂ ਦਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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ਬੀਮਾਰ ਗਾਹਕਾਂ
ਿਾਂ ਭੋਿਨ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂਿੰ ਹਟਾਓ
ਭੋਿਨ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਬਮਾਰ ਗਾਹਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂਿੰ ਹਟਾਓ। ਡਕਸੇ

ਬੀਮਾਰ ਭੋਿਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਘਰ ਭੇਡਿਆ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਿੰ ਮ 'ਤੇ ਾਪਸ
ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 24 ਘਿੰ ਡਟਆਂ ਤਿੱ ਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ।

ੀ
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ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਵਤ ਖੇਤਿ ਨੂਿੰ ਬਲੌ ਕ ਕਿੋ

ਦੂਡ ਤ ਖੇਤਰ ਨੂਿੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਕ ਉਲਟੀ ਿਾਂ ਦਸਤ ਦੇ 25 ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਖੇਤਰਾਂ
ਨੂਿੰ ਬਲੌ ਕ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਡਕਸੇ ੀ ਡ ਅਕਤੀ, ਿੋ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਡ ਿੱ ਚ ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂਿੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖੋ।
ਦੂਡ ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂਿੰ ਬਿੰ ਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਘਿੰ ਡਟਆਂ ਲਈ ਭੋ ਿਨ ਸੇ ਾ ਬਿੰ ਦ ਕਰ
ਡਦਓ। ਿੇਕਰ ਘਟਨਾ ਰਸੋਈ ਿਾਂ ਹੋਰ ਡਕਸੇ ਬਿੰ ਦ ਖੇਤਰ ਡ ਿੱ ਚ ਾਪਰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂਿੰ ਬਿੰ ਦ ਕਰ ਡਦਓ।

5

ਸ਼ਨਿੱਜੀ ਸੁਿਿੱਸ਼ਖਆ ਦੇ ਉਪ੍ਕਿਨ (PPE)

ਸਫ਼ਾਈ ਡਕਿੱ ਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਨਿੱਿੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਉਪਕਰਨ (PPE) ਪਾਓ। ਕਰਮਚਾਰੀ(ਆਂ) ਨੂਿੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ
ਦਸਤਾਨੇ, ਐਪਰਨ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਪਡਹਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੇ

ਸਿੰ ਪਰਕ ਡ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਨਿੱਿੀ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਡਖਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਸਰਫ ਡਸਖਲਾਈ ਪਰਾ ਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂਿੰ ਹੀ
ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਸੌਂਡਪਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਨਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਿਾਂ ਦਸਤ ਹਟਾਓ। ਾਧੂ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਨੂਿੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਸੋਖਣ ਾਲੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੂਡ ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਿੱ ਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰੋ। ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂਿੰ
ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਿਾਂ ਬੈਗ ਡ ਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ।
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ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਨਾ

ਦੂਡ ਤ ਸਤਹਾਂ ਨੂਿੰ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫੈਲਾਅ ਾਲੇ ਖੇ ਤਰ ਦੇ 25-ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਡ ਿੱ ਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂਿੰ ਧੋ ੋ।
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ਿੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਿਨਾ

ਸਿੰ ਘਣੇ ਕਲੋ ਰੀਨ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਮ ਰਣ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਨੂਿੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
ਟੇਬਲਟੌਪ, ਦਰ ਾਜ਼ੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਿੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂਿੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ।
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ਿੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਿਨਾ

¾ ਕਿੱ ਪ ਸਿੰ ਘਣੇ ਬਲੀਚ ਨੂਿੰ 1 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਡ ਿੱ ਚ ਰਤੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂਿੰ ਪੂਿੰ ਝੋ। ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 5 ਡਮਿੰ ਟ ਬਾਅਦ,
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਤਹਾ ਨੂਿੰ ਹਿੰ ਘਾਲੋ , ਡਫਰ ਸਧਾਰਣ ਭੋਿਨ ਸਤਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂਿੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਿੰ ਝੋ
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ਸ਼ਨਪ੍ਟਾਿਾ

ਦੂਡ ਤ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਡਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਡ ਿੱ ਚ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ, ਦੂਡ ਤ
ਖੇਤਰ ਡ ਿੱ ਚ ਅਣਢਡਕਆ ਭੋਿਨ ਿਾਂ ਡਸਿੰ ਗਲ-ਸਰਡ ਸ ਆਈਟਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡ ਿੱ ਚ
ਰਤੀਆਂ ਿਾਣ ਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸਪਲਾਈਆਂ ਾਮਲ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਡਕ
ਡਪਛਲੇ 24 ਘਿੰ ਡਟਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਡਬਮਾਰ ਫੂਿ ਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰ ਭਾਲੇ ਗਏ ਡਕਸੇ ੀ ਡਤਆਰ ਭੋਿਨ ਦਾ
ਡਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ ਧੋਣਾ

ਹਿੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ ਚਿੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋ ੋ। ਹੈਂਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਣ ਾਲਾ
ਪਾਣੀ ਸਤਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਡ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂਿੰ ਹਟਾ ਡਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾ ਕ ਡਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ
ਪਰਭਾ ਾਲੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਕਿੰ ਮ 'ਤੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ

ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂਿੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਭੋਿਨ ਸਿੰ ਭਾਲਣ ਡ ਿੱ ਚ ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ
ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 48 ਘਿੰ ਡਟਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਛਣਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਡਕ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿਾਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗੀ
ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਿੰ ਚਾਰਿ ਡ ਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।
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ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੋਮੇ
• ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ
ਭਰਨ ਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
WCHD ਹੈਂਿਆਊਟ
• WA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼
ਹੈਲਥ ਟੂਲਡਕਿੱ ਟ
• ਦੋ ੇਂ ਇਿੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
whatcomcounty.us/3232/FoodSafety

Whatcom ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (WCHD) ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਿਨਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼
ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂਿੰ ਭਡਰਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਡਧਕਾਰਤ ਯੋਿਨਾ ਦੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਰਡਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਇਸਨੂਿੰ ਤੁਹਾਿੀ ਆਪਣੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨਮੂਨੇ ਿੋਂ
ਰਡਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਫ਼ਾਈ ਪਰਡਕਡਰਆ, ਡਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰਨ
ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾ ਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਾਡ ਿੰ ਗਟਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇਿੱ ਕ 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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ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿੰ ਨਵਾਦ!
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