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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ਸ਼ਨਯਮ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ:
ਸਿਟੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਜਿ
(CFPM)

ਇਹ ੀਿੀਓ ਸਰਟੀਫਾਈਿ ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਿਰ ਡਨਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂਿੰ ਕ ਰ ਕਰੇਗਾ ਿੋ 1 ਮਾਰਚ, 2023
ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗੀ।
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ਮਿੱ ਖ ਨਕਤੇ
• 1 ਮਾਿਚ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ।
• ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱਕ CFPM ਹੋਵੇ।

– CFPM ਨੂਿੰ ਪਡਰਸਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

• CFPM ਇਸ ਦਾ ਇਿੰਚਾਿਜ ਹੈ:

– ਡਲਖਤੀ ਯੋਿਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਡਸਖਲਾਈ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ।

ਡਨਯਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਰਚ 2023 ਡ ਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਿਾ ੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰ ਸਥਾ ਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਡ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ CFPM ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਭੌਡਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ
ਡ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। CFPM ਡਲਖਤੀ
ਯੋਿਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਡਸਖਲਾਈ ਨੂਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੰ ਚਾਰਿ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ।
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ANSI-CFP* ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ
#

ਸਿੰ ਗਠਨ

ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਿਣ ਦਾ ਨਾਮ

1

360training.com, Inc
www.360training.com

Learn2Serve® ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰਟੀਡਫਕੇ ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ

2

Above Training, Inc./
StatefoodSafety.com
www.statefoodsafety.com

ਸਰਟੀਫਾਈਿ ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਿਰ (CFPM) ਪਰੀਡਖਆ

3

ਭੋਜਨ ਸਿਿੱ ਸ਼ਖਆ ਪ੍ੇ ੇਵਿਾਂ ਦੀ ਨੈ ਨਲ
ਿਸ਼ਜਸਟਿੀ
www.nrfsp.com

ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰਟੀਡਫਕੇ ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਅਿੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਪਰਮਾਡਣਤ ਭੋਿਨ ਸੁਰਿੱਡਖਆ ਪਰੋਗਰਾਮ
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ਨੈ ਨਲ ਿੈਸਟੋਿੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏ ਨ
www.servsafe.com

ServSafe® ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰਟੀਡਫਕੇ ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ

5

Prometric Inc
www.prometric.com

ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰਟੀਡਫਕੇ ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ

6

The Always Food Safe Company, LLC
https://alwaysfoodsafe.com/

ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਮੈਨੇਿਰ ਸਰਟੀਡਫਕੇ ਨ

*ਅਮਰੀਕਨ ਨੈ ਨਲ ਸਟੈਂਿਰਿ ਇਿੰ ਸਟੀਡਚਊਟ - ਫੂਿ ਪਰੋਟੈਕ ਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰਿੰ ਸ

ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਇਿੱ ਕ ਲਾਇਸਿੰ ਸ ੁਦਾ ਰਾ ਟਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ,
ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਰਾ ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਨ।
ਉਮੀਦ ਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਖਾਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰੀਡਖਆ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਕਉਂਡਕ ਕੁਝ
ਪਰੀਡਖਆ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਡਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਿੇ ਅਡਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਡਤਿੰ ਨ ਤੋਂ ਪਿੰ ਿ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਾਇਜ਼ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ
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ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਔਸਤਨ:
ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਿਣ
ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ

$257 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ
ਹੈ

ਕੋਈ ਸ਼ਬਮਾਿੀ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਿੈਸਟੋਿੈਂਟ ਨੂਿੰ

$4,000 - $2.2
ਸ਼ਮਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ

ਪਰਮਾਡਣਤ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਕਤੇ ਿੱ ਧ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰ ਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਔਸਤਨ
ਕੁਝ ਸੌ ਿਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਬਨਾਮ ਇਿੱ ਕ ਪਰਕੋਪ ਡਿਸਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂਿੰ ਬਹੁਤ ਡਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਕੋਪ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿੋਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
• ਗਾਹਕਾਂ, ਡ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਡਸਿੱ ਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
• ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸਾਂ।
• ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਿੀਆ ਕ ਰੇਿ।
• ਉੱਚ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ।
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ਛੋਟਾਂ
• ਸਧਾਿਨ ਮੇਨਯੂ, ਸਾਿੇ ਆਕਾਿ।
• ਟੇਵਿਨ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ।
• ਪ੍ਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ
ਦਕਾਨ।

ਕੁਝ ਅਦਾਡਰਆਂ ਨੂਿੰ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਸਧਾਰਨ ਮੇਨਯੂ ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ , ਭੋਿਨ ਸੇ ਾ ਤੋਂ ਡਬਨਾਂ
ਟੇ ਰਨ ਅਤੇ ਕਡਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਾਮਲ ਹਨ ਡਿਨਹਾਂ ਡ ਿੱ ਚ ਡਸਰਫ ਪਡਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਿਨ ਹਨ। ਇਹ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਡਕਸ ਡਕਸਮ ਦੀ ਪਰਡਮਟ ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ , ਆਪਣੇ ਭੋਿਨ ਪਰਡਮਟ ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ
ਦੇਖੋ।
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CFPM ਸੋਮੇ
• ਇਿੱ ਕ Whatcom ਕਾਉਂਟੀ
ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
(WCHD) ਹੈਂਿਆਉਟ ਇਿੱ ਥੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
whatcomcounty.us/3232/FoodSafety

Whatcom ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (WCHD) ਨੇ ਇਿੱ ਕ CFPM ਹੈਂਿਆਉਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਿੋ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਲਿੰਕ 'ਤੇ ਸਾਿੀ ੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਿੰ ਨਵਾਦ!
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