ਤੱ ਥਨਾਮਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਸੂੰ ਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਖਨਯਮ
ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਨਯਮਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.) [Safe Food for Canadians Regulations
(SFCR)] ਤਖਿਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ। ਿੇਠ ਖਲਿੀਆਂ ਖਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ :


ਭੋਜਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ



ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਿੱ ਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਤਆਰ, ਪਰਾਸੈੱਸ, ਪਰਬੰਧਨ, ਪਰੀਜ਼ਰਵ,
ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ, ਸੰ ਭਾਲ, ਪੈਕ ਜਾਂ ਲੇ ਬਲ ਕਰਦੇ ਿਨ



ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਖਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਉਿ ਿੁਦ ਨਾ ਵੀ ਖਤਆਰ ਕਰਦੇ ਿੋਣ



ਿਾਧੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖਜਿੇ ਪਸ਼ਆਂ ਨੰ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਿਨ ਖਜਨਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬਾਈ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਰਿੱ ਦਾਂ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਸ-ਪਦਾਰਥ ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋਣ



ਿਾਧੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਖਵੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. [Canadian Food Inspection Agency (CFIA)] ਇਨਹਾਂ ਦਾ
ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉ ਖਕ ਕੀ ਤੁਿਾਨੰ ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੈ ਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ। ਇਸ
ਖਵੱ ਚ ਖਸਰਫ਼ 5 ਖਮੰ ਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ਖਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਖਕ ਇੱ ਕ ਿੀ ਅਖਜਿੇ ਲਸੰ ਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਖਜਸ ਤਖਿਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ,
ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕਈ ਅਖਜਿੇ ਲਸੰ ਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਖਜਨਹਾਂ ਤਖਿਤ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾਂ,
ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਖਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਆ ਜਾਣ।
ਲਸੰ ਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰ ਿੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ CFIA ਨੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ:


ਉਿ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਖਜਨਹਾਂ ਲਈ ਲਸੰ ਸ ਮੰ ਖਗਆ ਜਾ ਖਰਿਾ ਿੈ



ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਖਜੱ ਥੇ ਇਿ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ



ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਖਕਨਹਾਂ ਖਕਸਮਾਂ ਲਈ ਲਸੰ ਸ ਮੰ ਖਗਆ ਜਾ ਖਰਿਾ ਿੈ



ਤਸਦੀਕ-ਪੱ ਤਰ ਖਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਖਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ।

ਜੇ ਖਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਿੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ [Canada Agricultural Products Act], ਮੱ ਛੀਆਂ ਦੇ
ਮੁਆਇਨੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨ [Fish Inspection Act] ਜਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨ [Meat Inspection Act] ਤਖਿਤ
ਜਾਰੀ ਅਖਜਿੀ ਰਖਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਸੰ ਸ ਿੈ ਤਾਂ:


ਆਪਣੀ ਖਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਤਕ ਇਿ ਵਾਜਬ ਰਿੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਖਕ ਿੁਣ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਲਾਗ ਿਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਖਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਿ ਦਰਜ
ਿੋਵੇ ਖਕ ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਏ. [Safe Food for Canadians Act
(SFCA)] ਤਖਿਤ ਵੀ ਇਸ ਨੰ ਲਸੰ ਸ ਮੰ ਖਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੀ ਖਮਆਦ ਪੁੱ ਗ ਜਾਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਖਿਤ ਲਸੰ ਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।

ਲਸੰ ਸਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਖਨਕ ਖਵਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧਦੀ ਖਗਣਤੀ ਖਵੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਅੱ ਜ ਿੀ ਮਾਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉ।
ਇਹ ਅਖਹਮ ਖਕਉਂ ਹੈ
ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕਨੇਡਾ ਖਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰ ਲਸੰ ਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਲਸੰ ਸ ਨਾਲ ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਨੰ ਿੇਠ ਖਲਿੀ ਮਦਦ ਖਮਲਦੀ ਿੈ:


ਮੁਆਇਖਨਆਂ ’ਤੇ ਖਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਵੱ ਚ ਜ਼ੋਿਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਨਾਿਤ ਕਰਨਾ



ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਖਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਸੱ ਧੀ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤਕ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣਾ



ਜਦੋਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਸੰ ਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱ ਦ
ਕਰਨ ਤਕ ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.inspection.gc.ca/safefood ਵੇਿੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠ ਖਲਖਿਆਂ ਖਵੱ ਚ ਵੀ ਖਦਲਚਸਪ੍ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:



ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਸਜੀਵ ਸਾਧਨ



ਖਵਡੀਓ: ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਨਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਆਰੀ ਖਿੱ ਚਣਾ



ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਨਯਮਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣਾ: ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪੁਸਤਕ



ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ: ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣਾ



ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਉਿ ਗਤੀਖਵਧੀਆਂ ਖਜਨਹਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਤਖਿਤ ਲਸੰ ਸ ਲੈ ਣਾ ਪਵੇਗਾ



ਕਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਸੰ ਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਖਕਿੜੀ-ਖਕਿੜੀ ਗੱ ਲ ’ਤੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਿੈ



ਖਵਡੀਓ: ਕਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਸੰ ਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ

