ਸੁਆਦਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ
ਫਲੇਵਰਡ/ਸੁਆਦਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕਾਨੂਨ
ੰ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਫਲੇਵਰਡ/ਸੁਆਦਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ
ਦੁਸਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ
ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਦਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਮੇਨਥੋਲ, ਪੁਦੀਨਾ, ਇੰਟਰਗ੍ਰੀਨ, ਫਲ, ਚਾਕਲੇਟ,
ਵਨੀਲਾ, ਸ਼ਹਿਦ, ਕੋਕੋਆ, ਮਠਿਆਈ, ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ
ਮਸਾਲਾ।
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਆਈਸ ਲਿਟਲ ਸਿਗਾਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਮੈਸ਼ ਸਿਗਰੀਲੋ, ਗ੍ਰੇਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ
ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਲਈ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਫਲੇਵਰਡ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਮੇਨਥੋਲ ਸਿਗਰੇਟ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿਊਪੋਰਟ ਮੇਂਥੋਲ,
(KOOL)ਕੂਲ ਬਲੂ)

ਸੁਆਦਲਾ/
ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ ਧੂਆ
ੰ ਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, SKOAL ਵਿੰਟਰਗਰੀਨ)

ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ-ਸੁਆਦ
ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ-ਸੁਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਈ-ਜੂਸ ਅਤੇ ਸਿਗਾਰ, ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਟੇਲਰ ਫਲੇਵਰਡ/ਸੁਆਦਲਾ ਤਰਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ
ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ?
ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੋਕਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੇਵਰਡ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਰ/ਸੁਆਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਫਲੇਵਰਡ ਈ-ਜੂਸ/ਪੋਡਸ
੍
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,(JUUL)ਜੂਲ ਮੇਂਥੋਲ, ਬਲੂ ਲਿਕ੍ਵਿਡ,

ਫਲੇਵਰਡ ਲਿਟਲ ਸਿਗਾਰ/
ਸਿਗਰੀਲੋਸ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਵਿਸ਼ਰ ਸਵੀਟਸ ਗ੍ਰੇਪ)

ਬਲੂਬੇਰੀ, ਵੁਸ ਸੋਲੋ ਮੈਲਨ)

ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੋਕਿੰਗ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ
ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਫਲੇਵਰਡ/ਸੁਆਦਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੇਵਰਡ/ਸੁਆਦਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲੇ/ਸੁਆਦਲੇ ਤੰਬਾਕੂ
ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ: ਮੇਨਥੋਲ ਸਿਗਰੇਟ, ਛੋਟੇ ਸਿਗਾਰ, ਸਿਗਰੀਲੋ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ (ਹੁੱਕਾ ਤੰਬਾਕੂ), ਅਤੇ ਫਲੇਵਰਡ/ਸੁਆਦਲਾ
ਈ-ਜੂਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਪੌਡ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਫਲੇਵਰਡ/ਸੁਆਦਲੇ ਰੈਪ

ਸੰਕਲਪ ਸੁਆਦ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੈਕਵੁੱਡਜ਼ ਹਨੀ, ਉੱਚ ਹੈਂਪ

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਮਿਲਕ ਆਈਸ,

ਬੇਅਰ ਬੇਰੀ, ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਸੰਤਰਾ)

ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਮਿਸ਼ਰਣ)

ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੰਬਾਕੂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

(213) 351-7890
publichealth.lacounty.gov/tob/

ਤੰਬਾਕੂ-ਫਲੇਵਰ/ਸੁਆਦ ਵਾਲੀ
ਸਿਗਰੇਟ/ਸਿਗਰੀਲੋ

ਤੰਬਾਕੂ-ਫਲੇਵਰ/ਸੁਆਦ
ਵਾਲਾ ਈ-ਜੂਸ/ਪੌਡ

*ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
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