ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕ
ਫ਼ੂਡ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਵੱ ਖ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱ ਕ ਭੋਜਨ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ��ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਖ਼ਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਧ� ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਅਸ� ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬੈਗ – ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਕ ਦੀ ਪੈਿਕੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� – ਅਸ� ਇਹ
ਬੈਗ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ �ਚੇ ਪੱ ਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�; ਹਾਲ�ਿਕ ਅਸ� ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ�
ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਰਦੇ ਹ�:
•

ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ

•

ਸਾਬੁਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੋਲ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੈਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ

•

ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਪਕਾਉਣਾ

•

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਸਬੰ ਧੀ ਪੈਕੇਜ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਇੰ ਜ ਇਸ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮਦਦ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ
ਭੋਜਨ ਦਾ ਿਮਿਲਆ-ਜੁਿਲਆ ਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ – ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਿਰਟੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਟਨ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸ�ਝੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੂਡ ਫ਼ੌਰ ਲਾਈਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲ� ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਰਤਣਾ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪੈਕੇਟਬੰ ਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਠੀਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕਦ� ਖ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਹੰ ਢਣਸਾਰ ਿਮਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਦਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹੇਠ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਸੀਲਬੰ ਦ ਭੋਜਨ
ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਤਪਾਦਕ ਵਲ� ਤਾਜ਼ਗੀ, ਸੁਆਦ, ਪੋਸ਼ਕ
ਤੱ ਤ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੁਆਿਲਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਰਤਣਾ – ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਅਟੈਚਮ�ਟ

