
 

 

ਤੱਥਨਾਮਾ: ਭੋਜਨ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ ੇਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ  
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨਯਮ 
 

ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨਯਮਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.) [Safe Food for Canadians 

Regulations (SFCR)] ਤਖਿਤ ਬਿੁਤੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਪਣੈੇ ਿਨ ਜੋ:  

 ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ, ਪਰਾਸੈੱਸ, ਪਰਬੰਧਨ, 
ਪਰੀਜ਼ਰਵ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਸੰਭਾਲ, ਪੈਕ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦ ੇਿਨ  

 ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਉਗਾਉਂਦ ੇਜਾਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਿਨ  

 ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖਕਸੇ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਿਨ  
 ਿਾਧੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖਜਿੇ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਿਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ 

ਸਰਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਸ-ਪਦਾਰਥ ਿਾਸਲ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਿੋਣ   
 ਿਾਧੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਿਾਲਤ ਖਵੱਚ ਸੰਭਾਲਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ 

ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. [Canadian Food Inspection Agency (CFIA)] 
ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਆੁਇਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।  

 ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਿਨ 
ਨਾਲ ਿੀ, ਬਿੁਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਭਜੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਦਮ ਇੱਕ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. [preventive 

control plan (PCP)] ਖਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਿੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਿਨ: 

 ਅਖਜਿੇ ਭੋਜਨ (ਮਾਸ-ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ 
 ਸਾਲਾਨਾ $100,000 ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਭੋਜਨ ਖਵਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਿ ਛਟੋ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤ ੇਲਾਗ  ਨਿੀਂ 

ਿੰੁਦੀ ਖਜਿੜੇ ਿਾਧੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਡਅੇਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੱਛੀ, ਅੰਖਡਆਂ, ਅੰਖਡਆ ਂਤੋਂ ਬਣਨ 
ਵਾਲ਼ੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪਰਾਸੈੱਸ ਕੀਤ ੇਫ਼ਲਾਂ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਵੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਕਰਨ।    

 ਖਜਿੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਖਲਿਤੀ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਿਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਂ ’ਤ ੇਕਾਬ  
ਵਰਗੇ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਖਫਰ ਵੀ ਚੁੱ ਕਣੇ ਪਣੈਗੇ  

ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਵਰਤਖਦਆ ਂਪਤਾ ਲਾਉ ਖਕ ਤੁਿਾਡੇ ’ਤ ੇਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਕਿੜੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗ  ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਨ ੰ  ਖਸਰਫ 5 ਖਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।   

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ  
ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਰੱੁਖਿਆ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਖਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਪਲੀਤ ਭਜੋਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਵੱਚ ਆਉਣ 
ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਕਨੇਡਾ ਖਵੱਚ ਖਤਆਰ ਿਣੋ ਜਾਂ ਬਾਿਰ।  
ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਿੇਠ ਖਲਿੇ ਵਰਗੇ ਿੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚ ਭੋਜਨ ਸਰੱੁਖਿਆ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਖਰਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ:  

 ਸਵੱਛਤਾ ਅਤ ੇਿਾਨੀਕਾਰਕਾਂ ਕੀਟਾਂ ’ਤ ੇਕਾਬ   

https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en


 

 

 ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  
 ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ  
 ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ  
 ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਦਾਈ, ਲਿਾਈ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ  
 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ  
 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ  
 ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਸਿਤ  
 ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ    

ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਕੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ?  

ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਇੱਕ ਖਲਿਤੀ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿੈ ਖਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਖਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬਧਤ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ’ਤ ੇ ਕਾਬ  ਖਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਾਬ  ਦ ੇਇਿ ਕਦਮ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ-
ਪਰਾਪਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿੰਗਾਮੀ ਪੱਧਰ [Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)] ਦੇ ਖਸਧਾਂਤਾਂ 
ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਾਤ ਿੰੁਦ ੇਿਨ।  ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਖਵੱਚ ਪੈਕੇਖਜੰਗ, ਲੇਬਖਲੰਗ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਸ਼ਨਾਿਤ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੁੱ ਕ ੇਗਏ 
ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਖਕ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਅਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ 
ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਕਵੇਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ।  

ਇਿ ਅਖਿਮ ਖਕਉਂ ਿੈ  
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ ਕਰਨ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਿੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਉਤਪਾਦ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਵੱਚ ਮਸਖਲਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੱਲ ਕਰਨ 
ਖਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਿਨ।  

ਿਾਲਾਂਖਕ ਕਈ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਵੱਚ ਪਖਿਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਲਾਗ  ਿਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਰ 
ਖਵਸਤਾਰ ਖਵੱਚ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਖਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਦੀ, ਮਖਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿੰੁਦਾ, ਅਤ ੇਅਖਜਿੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਵੱਚ ਮੰਡੀ ਤਕ ਰਸਾਈ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਿੈ ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵੱਚ ਭਜੋਨ ਦੀ ਖਿਫਾਜ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ੇਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤ ੇਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਪਰਣਾਲਈਆ ਂਲਾਗ  ਿਨ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.inspection.gc.ca/safefood ਵੇਿੋ। 
 

 

 

 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296
http://www.inspection.gc.ca/safefood


 

 

 

ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਠ ਖਲਖਿਆਂ ਖਵੱਚ ਵੀ ਖਦਲਚਸਪੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ: 

 ਖਵਡੀਓ: ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਨਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਆਰੀ ਖਿੱਚਣਾ  
 ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ 

 ਘਰੇਲ  ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ - ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੇਧ ਪੁਸਤਕ 

 ਘਰੇਲ  ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਤਆਰ ਿਾਕੇ  
 ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ – ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੇਧ-ਪੁਸਤਕ 

 ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਖਤਆਰ ਿਾਕੇ – ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ  
 ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ 

 ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  
 ਇੰਫੋਗਰਾਖਫਕ: ਮੱੁਿ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ 

 ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ: ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮ ਅਤੇ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
 ਸ਼ੁਰ ਆਤ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਕੱਟ 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/guide/eng/1427746591578/1427746679297
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/for-importers/eng/1480084425374/1480084519065
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/preventive-controls-food-businesses/regulatory-requirements-preventive-controls/eng/1524581767630/1524581834894?chap=0
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/regulatory-requirements-preventive-control-plan-pc/eng/1526502822129/1526502868878
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/preventive-food-safety-controls/eng/1431014306176/1431014306958
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a2
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

