ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਅ
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਕੌਂਸਲ
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਕੌਂਸਲ (COSH) ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ 1987 ਸਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ
"ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਕੌਂਸਲ" (ਕੈਪ੍. 389) ਸਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰਮਾਾਂ ਸਿੱਚ ਮਾਸਹਰ
ਇੱਕ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨੂ ੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਸਹਤ ਦੀ ਰੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (1)
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸਸਹਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣੂ ਅਤੇ
ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ; (2) ਤੰਬਾਕੂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ (3) ਸਰਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸਹਤ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਕਸੇ ਿੀ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂ ੰ
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਸਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ।

ਸਬੰਸਧਤ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ



ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਰਸਹਤ ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ
ਉਪ੍ਾਅ



COSH ਆਮ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਰਸਹਤ ਸੰਦਸ਼
ੇ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਸਟਡ
ਸਿਸ਼ਚਨ ਨੀਦਰਲੈਂ ਡ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਸਿਸ (UCNCHS) ਨੂ ੰ ਸਸਹਤ
ਸਿਭਾਗ ਦੁ ਆਰਾ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਜਾਤਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਾਂ ਸਿਚ
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਿਨ ਸਟੋਪ੍ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਿਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਸਭਆਚਾਰਕ ਅੰਤਰ ਨੂ ੰ ਸੰਬੋਸਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਸਿੱਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਜਾਤਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਾਂ ਲਈ
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਸਸਭਆਚਾਰ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
UCNCHS COSH ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸਨਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ
ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਸਾਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ COSH ਦੁ ਆਰਾ ਆਯੋਸਜਤ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਸਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸਦੱਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਤੰਬਾਕੂ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਸ਼ਿਰੇ
ਅਤੇ ਸਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿ ਿੱਿ ਨਸਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਸਦਆਾਂ
ਨੂ ੰ ਿੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
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UCNCHS ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਸਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲੱਬਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਧਾਉਣ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਸੇਿਾ ਟੀਸਚਆਾਂ ਬਾਰੇ,
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਪ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮਾਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਸਦਅਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਸਦ ਸਿਚ ਪ੍ਰਚਾਸਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।



COSH ਨੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਸਿੱਚ ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ
ਦੋਿਾਾਂ ਸਨਿਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਾਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਯੂਸੀਐਨਸੀਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਸਹਯੋਗ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੱਿ ਿੱਿ ਨਸਲਾਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੇਿਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ
ਰਾਜਦੂ ਤਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸਸਿਲਾਈ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।



ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਜਾਤਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਢੁ ਕ
ੱ ਿੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਜਥੇ ਉਸਚਤ ਹੋਿੇਗਾ,
ਿੱਿ-ਿੱਿ ਜਾਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਸਿਚ ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਿਾਇਆ
ਜਾਿੇਗਾ।

ਭਸਿੱਿ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ
ਮੁਲਾਾਂਕਣ



ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗੀਆਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਮੇਤ,
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਸਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਉਪ੍ਾਅ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੀਤੇ ਗਏ/ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਾਅ



COSH ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਾਤਾਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਸਿੱਚ ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਸੰਕਲਪ੍ ਨੂ ੰ
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿੱਿ ਿੱਿ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਹਯੋਗ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਸਿਆਿਾਾਂ
ਕਰੇਗਾ। ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂ ੰ ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ
ਸਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਿੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।



ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਸਦਆਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਧਾਉਣ
ਲਈ ਸਸਿਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਛ
ੱ ਸਗੱਛ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਚੂ ਨੂ ੰ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੇ ਮਾਸਧਅਮਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ-
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ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.
ਫੈਕਸ ਨੰ.
ਈਮੇਲ:
ਡਾਕ ਲਈ ਪ੍ਤਾ:

:
:
:
:

2185 6388
2575 3966
enq@cosh.org.hk
Unit 4402-03, 44/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s
Road East, Wanchai, Hong Kong.

ਸਸਗਰਟਨੋ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਕੌਂਸਲ
ਜੂਨ 2020
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