
ਭਜੋਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹਣੋਾ
 

ਭਜੋਨ ਪਰਸੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਖੱੁਲ੍ਹ ਰਹ ੇਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਕਕ ਭਜੋਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ 
ਜਾਂਚਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹਨ।

 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਾਂਚ-ਿੂਚੀ

 
R ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ-ੋ ਲੀਜੀਓਨੇਲਾ ਦ ੇਜੋਖਮਾਂ ਲਈ https://www.hse.gov.uk/news/

legionella-risks-during-coronavirus-outbreak.htm ਦਖੋੇ 

R ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਲਰ ਕਮੰ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੰਕ ਅਤ ੇਹਥੱ ਧੋਣ ਵਾਲੇ 
ਬੇਕਸਨਾਂ ਕਵਖੇ ਗਰਮ ਅਤ ੇਠੰਡ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹ।ੈ

R ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਅਤ ੇਕਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰਕੱਿਅਤ ਹ?ੋ – ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

R ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਰ ੋਕਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤ ੇਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹ ੈਮਤਲਬ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਕਈੋ 
ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤ ੇਮੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਰੇ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

R ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜ ੇਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹ?ੈ ਕੀ ਕੂੜ ੇਦ ੇਡਬੱੇ ਚੰਗੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚੱ ਹਨ? ਕਜਸ ਖੇਤਰ ਕਵਚੱ ਡਕੱਬਆਂ 
ਨੰੂ ਸਟਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਕੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹ?ੈ

R ਕੀਕੜਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਿਲੇ ਦ ੇਸੰਕਤੇਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤ ੇਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ ਕੀਕੜਆਂ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਦ ੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਾਈਟ ਦ ੇਸਰਵਖੇਣ 'ਤ ੇਕਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ

R ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਉਪਕਰਣ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ (ਫਕਰਜੱ, ਫ੍ੀਜ਼ਰ, ਕੂਕਰ, ਮਾਈਕ੍ਵੋਵੇ, ਹਵਾ ਕਢੱਣ ਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ, ਗਰਮ ਪਦਾਰਥ ਰਖੱਣ 
ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ)।

R ਕਨਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਫਕਰਜੱ ਅਤ ੇਫ੍ੀਜ਼ਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਕਮੰਕਾਜੀ ਹਾਲਤ ਕਵਚੱ ਹਨ। ਬਰਫ ਅਤ ੇਉਬਲਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕਲੈੀਬ੍ੇਟ ਕਰ।ੋ

R ਸਾਰ ੇਅਹਾਤ ੇ(ਸਾਰ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤ ੇਬਰਤਨਾਂ) ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਫ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ।ੋ

R ਕਕਸੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਲੀ ਕਰ ੋਅਤ ੇਦਬੁਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਅਤ ੇਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ।ੋ

R ਕਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਅਤ ੇਗਲਾਸ ਵਾਕਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹਣੋ 'ਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਚੱਕਰ 'ਤ ੇਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ੋਅਤ ੇ
ਚਲਾਓ।

R ਸਟਾਕ 'ਤ ੇਵਰਤਣ ਦੀ ਆਿਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤ ੇਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਬਹਤਰੀਨ ਦਖੋੇ ਅਤ ੇਪੁਰਾਣੀ ਹ ੋਗਈ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੁੱਟ 
ਕਦਓ।

R ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਕਕ ਭਜੋਨ ਪੈਕਕਗੰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚੱ, ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਕਚਤ ਹਨ।

R ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਕਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਐਪਰਨ ਅਤ ੇਕਨੱਜੀ ਸੁਰਕੱਖਆ ਉਪਕਰਣ ਚੰਗੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਚੱ ਅਤ ੇਸਾਫ਼ 
ਹਨ।



R ਆਪਣ ੇਕਾਰਬੋਾਰ ਕਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਫਡੂ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਸਸਟਮ ਮਤਲਬ ਕਕ ਸੁਰਕੱਖਅਤ ਭਜੋਨ ਕਬਹਤਰ 
ਕਾਰਬੋਾਰ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕਰ ੋਅਤ ੇਅੱਪਡਟੇ ਕਰ।ੋ https://www.food.gov.uk/business-guidance/
safer-food-better-business-sfbb

R ਐਲਰਜਨਾਂ 'ਤ ੇਕਵਚਾਰ ਕਰ-ੋ ਕੀ ਮੀਨੂ ਕਵਚੱ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹ,ੈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਕਵਚੱ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀਆਂ ਕਵਚੱ 
ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹ ੈਕਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹਵੋਗੇਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਮੁਹਈੱਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਲਰਜਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅੱਪਡਟੇ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਡਟੇ ਕਰ।ੋ https://www.food.gov.uk/business-guidance/allergen-
guidance-for-food-businesses

R ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਦ ੇਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਅੱਪਡਟੇ ਕਰ ੋਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਵਚੱ ਮੇਜ਼ਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦਰਵਾਕਜ਼ਆਂ 
ਦ ੇਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਹਥੱਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕਵਚੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋ।ੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਕਕ 
ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦ ੇਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ੋਕਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰਬੋਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ।

R ਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ ਨਵੀਨਤਮ ਹ,ੈ ਕਜਸ ਕਵਚੱ ਕਕੋਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਪ੍ਕਕਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ?ੈ 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਹਥੱ ਧੋਣ।ੇ https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/best-way-to-
wash-your-hands/

R ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਕਕਕਰਆਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸੂਕਚਤ ਕਰ।ੋ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ, ਕਕੋਵਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ 
ਜਾਂ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਦਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.food.gov.uk/business-guidance/reopening-checklist-for-food-
businesses-during-covid-19 ਦਖੋੇ 
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www.sheffield.gov.uk/coronavirus-business

ਉਪਯੋਗੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤ ੇਜਾਂਚ-ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਤੋ ਪੰਨਾ ਦਖੋੇ- 
ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਅਤ ੇ9 ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਚੱ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ

www.sheffield.gov.uk/home/business/coronavirus-business-resources/


