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ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ 'ਤੇ  
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ 

 

ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕ�ਸਲ 
 

 
ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕ�ਸਲ (COSH) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1987 ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਇਹ "ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕ�ਸਲ" (ਕੈਪ. 389) ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ� 
ਿਵੱਚ ਮਾਿਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ (1) ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤ ੇਿਸਹਤ 'ਤ ੇਇਸ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਿਜਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਅਤ ੇਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ; (2) ਤੰਬਾਕੂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ�, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇ
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤ ੇ(3) ਸਰਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸਹਤ 
ਸੰਸਥਾਵ� ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ 
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
 

ਸਬੰਿਧਤ  
ਸੇਵਾਵ� 

  ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਰਿਹਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ 
ਅਤੇ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ 
ਅਤੇ ਪ�ਚਾਰ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤ ੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ  
ਉਪਾਅ 

  COSH ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਰਿਹਤ ਸੰਦਸੇ਼ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲ� ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਿਟਡ 
ਿਕ�ਸ਼ਚਨ ਨੀਦਰਲ�ਡ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਸ (UCNCHS) ਨੰੂ 
ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ� ਦੇ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਨਵ� ਪ�ਵਾਸੀਆ ਂ
ਿਵਚ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ 
ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ� ਦ ੇ
ਲੋਕ� ਅਤ ੇਨਵ� ਪ�ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਮੁਕਤ 
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  UCNCHS COSH ਦ ੇ
ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤ ੇ
ਤੰਬਾਕੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ 
ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ COSH ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ 
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ਕੀਤੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਤੰਬਾਕ ੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂ 'ਤ ੇ
ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲੀ 
ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆ ਂਨੰੂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

   UCNCHS ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਧਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਨ� � ਦ ੇਸੇਵਾ ਟੀਿਚਆ ਂ
ਬਾਰੇ, ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ� ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਚਾਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ, 
ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਿਦ ਿਵਚ ਪ�ਚਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ। 

   COSH ਨ�  ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ 
ਵਾਲੇ ਦੋਵ� ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਤ� ਪ�ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ
ਕਰਨ ਲਈ UCNCHS ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ 
ਸਿਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਸਵੈ-ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ� ਦ ੇਵਧੇਰੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ 
ਮੁਕਤ ਸੰਦਸੇ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਦਤੂ� ਵਜ� ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

   ਿਜੱਥੇ �ਿਚਤ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਤ� ਮੁਕਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ 
ਸਮਹੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤੱਤ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ 
ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਤੰਬਾਕਨੂ� ਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਿਵਲੱਖਣ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਗਰੱੁਪ� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਸਲ ਮ�ਬਰ 
ਵਜ� ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ 
-ਮੁਕਤ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਵੇਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ।  

   ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ� ਦ ੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ� ਜੋ  ਉਹ ਢੁੱ ਕਵ� 
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।  ਿਜਥ ੇ
ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤ� ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਜ� 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੰਸਕਰਣ� ਵਾਸਤ ੇ QR ਕੋਡ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਭਿਵੱਖ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ 
ਮੁਲ�ਕਣ 

  ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤ ੇਉਪਭੋਗੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮਤੇ, 
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵ� ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ ੇ ਮੁਲ�ਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਠੀਕ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ।  

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ 
 
 
 

  
 

COSH ਸਾਰੀਆ ਂਜਾਤ� ਦ ੇਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਮਕੁਤ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦ ੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਸਮੀਿਖਆਵ� ਕਰੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

   COSH ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ� ਦ ੇ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਮਕੁਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ਾ-ਅਧਾਰਤ ਿਸਹਤ 
ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ।  

   ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਵ� ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਿਗੱਛ ਲਈ 

ਸੀਨੀਅਰ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਮਨੈ� ਜਰ ਸ਼�ੀ ਲਾਰ�ਸ ਚੂ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਮਾਿਧਅਮ� ਰਾਹ� ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ- 
 
 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. : 2185 6388 

ਫੈਕਸ ਨੰ. : 2575 3966 

ਈਮੇਲ: : enq@cosh.org.hk 

ਡਾਕ ਲਈ ਪਤਾ: : Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s 
Road East, Wanchai, Hong Kong. 

  
 
 
 
ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਕ�ਸਲ 
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