ਤੱ ਥਨਾਮਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਨਯਮ
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਨਯਮਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.) [Safe Food for Canadians

Regulations (SFCR)] ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਧੁਖਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ ਖਜਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਖਨਯਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਔਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ
ਅਦਾਰਾ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. [Canadian Food Inspection Agency (CFIA)] ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਿਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਤੁਿਾਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਿੈ?
ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਕਈ ਭੋਜਨ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਕ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਕਸਮ, ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੀ ਖਕਸਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਖਨਰਭਰ ਕਰਖਦਆਂ 12-30 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੇਿੋ।

ਸੂਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ
ਸਲਾਨਾ $100,000 ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਦੀ ਖਵਕਰੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਲਿਤੀ ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.)
[preventive control plan (PCP)] ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਖਫਰ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ (ਖਜਵੇਂ ਸਵੱ ਛਤਾ
ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱ ਿਣਾ) ਚੁੱ ਕਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਜੇ ਪਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਖਸਰਫ਼ 5 ਖਮੰ ਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਸਾਦਾ ਬੋਲੀ ਹਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਪੜਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ
ਪੁੱ ਛਣੇ ਹੋਣ। ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਅਸਰ ਖਵੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖਕਵੇਂ
ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.inspection.gc.ca/safefood ਵੇਿ।ੋ

ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ?


ਖਵਡੀਓ, ਖਜਨਹਾਂ ਖਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ



ਖਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪੁਸਤਕ – ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ
ਖਵੱ ਚ ਖਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ



ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਤ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੋਂ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਸੰ ਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਟਰੇਸ-ਅਖਬਖਲਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।



ਲਸੰ ਸ ਪਰਣਾਲੀ, ਸਰੋਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਖਹਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ, ਦਰਾਮਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਤੱ ਥਨਾਮੇ



ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਖਵਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮਵਾਰ ਸੇਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਜਨਹਾਂ ਖਵੱ ਚ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਾਕੇ ਸਮੇਤ
ਸਹਾਇਕ ਿਾਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।



ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ



ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਕੱ ਟ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅੱ ਜ ਹੀ ਮਾਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਲਈ ਨਾਮ ਖਲਿਵਾਉ ਅਤੇ ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣ, ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਲੈ ਣ, ਅਤੇ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਖਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਖਵਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਧਦੀ ਖਗਣਤੀ ਤਕ ਰਸਾਈ ਪਾਉ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.inspection.gc.ca/safefood ਵੇਿੋ।

