
 

ធាតុនៃផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារ 
គោលបំណង 
កផៃែងែលិតអាហារផែលទទួលបាៃអជ្ញា ប័ណណត្តូវមាៃផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារគែើម្បីធានា
បាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្ធាតុសំខាៃ់ៗនៃត្កម្សតីពីចំណីអាហារគែើម្បីឲ្យស្សបតាម្វធិាៃ 
ៃិងបទបបញ្ញតតិរបស់រែឋ Rhode Island ។ គោលបំណងនៃឯកសារគៃេះគឺគែើម្បីែតល់ការផណនំាែ 
ល់ត្បតិបតតិករគសវាកម្មចំណីអាហារទាក់ទងៃឹងធាតុចំបាច់នៃផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារស
ត្មាប់កផៃែងភាគគត្ចើៃ។ ផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារត្តូវផតគ េះស្សាយៃូវគត្ោេះ 
ថ្នា ក់ជ្ញក់ោក់ផែលទាក់ទងៃឹងកផៃែងជ្ញក់ោក់ៃីមួ្យៗ។ ត្បតិបតដិការមួ្យចំៃួ 
ៃអាចត្តូវត្គប់ត្គងគត្ោេះថ្នា ក់ផែលមិ្ៃមាៃគៅកផៃែងគែេងគទៀត។ ែូគចាេះវាអាចមាៃធាតុមួ្យចំៃួ 
ៃផែលបាៃបង្ហា ញគៅកាុងឯកសារគៃេះផែលមិ្ៃត្តូវបាៃអៃុវតតចំគ េះត្គប់ត្បគេទកផៃែងទំាងអស់
គទ។ វាក៏អាចមាៃគត្ោេះថ្នា ក់មួ្យចំៃួៃផែលមិ្ៃត្តូវបាៃគ េះស្សាយគៅកាុងឯកសារផណ 
នំាគៃេះផែលទាម្ទារឲ្យមាៃការត្តួតពិៃិតយពីអាកត្គប់ត្គង។ ត្បតិបតតិករអាចបគងកើតកម្មវធីិសុវតថិភាព 
ចំណីអាហារផែលគ្ែើយតបៃឹងតត្ម្ូវការបុគគលនៃកផៃែងរបស់ពួកគគ។ ចំគ េះការែតល់ការផណ 
នំាឧសាហកម្ម RIDOH មិ្ៃមាៃគចតនាកំណត់ថ្នគតើផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហា 
រៃីមួ្យៗត្តូវមាៃលកខណៈ ឬមុ្ខង្ហរែូចគម្តចគទ។ 

 

សាវតា 
វធិាៃ ៃិងបទបបញ្ញតតិផែល ក់ព័ៃធែល់វញិ្ញញ បៃបត្តរបស់អាកត្គប់ត្គងផែាកសុវតថិភាពចំណីអាហារ 
(216 RICR 50-10-2, §2.3.4-E) បញ្ញា ក់ថ្នវាគឺជ្ញការទទួលខុសត្តូវរបស់អាកត្គប់ត្គងសុវតថិ 
ភាពចំណីអាហារផែលបាៃទទួលសាគ ល់គែើម្បីបគងកើតផែៃការសត្មាប់វាយតនម្ែ តាម្ ៃ 
ៃិងត្គប់ត្គងគត្ោេះថ្នា ក់នៃជំងឺផែលពុលគ យអាហារគៅកផៃែងែលិតអាហារ។ 

 

ត្កម្សតីពីចំណីអាហាររែឋ Rhode Island (216 RICR 50-10-1) តត្ម្ូវឱ្យមាៃការ ក់គសាើ 
ផែៃការសត្មាប់កផៃែងែលិតអាហារថ្មី ផកលម្អរគ ើងវញិ ឬការផ្លែ ស់បតូរថ្មី (§1.7.1) ។ 
ផែៃការត្តូវមាៃបញ្ចូ លៃីតិវធីិត្បតិបតដិការសតង់ រផែលសរគសរជ្ញោយលកខណ៍អកេរផែលធានា
បាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្ត្កម្ ៃិងគ េះស្សាយឱ្យបាៃត្តឹម្ត្តូវែូចខាងគត្កាម្៖ 

▪ ការ្ែងជំងឺគ យសារការពុលអាហារត្តូវបាៃទប់សាក ត់គ យបុគគលិកត្គប់ត្គងជំងឺចំណីអា
ហារ (216 RICR 50-10-1 §1.4.1 B, §1.4.2, ៃិង 2017 FDA Food Code §2-201.11) 

▪ ទទួលបាៃអាហារពីត្បេពផែលទទួលបាៃការអៃុញ្ញញ ត (2017 FDA Food Code §3-201.11) 
▪ អាហារត្តូវបាៃត្គប់ត្គងគែើម្បីធានាៃូវភាពលអពីទទួលគៅការលក់ ឬែតល់គសវាកម្ម 



▪ ចំណីអាហារផែលមាៃគត្ោេះថ្នា ក់ខាែ ំងអាចត្តូវបាៃរកាទុកស្សបតាម្លកខខណឌ តត្ម្វូនៃគព
លគវោ ៃិងសីតុណា ភាពកាុងអំ ុងនៃសកម្មភាពកំពុងកំគៅ ៃិងការគរៀបចំ។ 

▪ ត្តូវោងសមាអ តចៃឲ្យបាៃសាអ តលអ គហើយទឹកអនាម័្យគីមី្ត្តូវមាៃកំហាប់ត្តឹម្ត្តូវ។ 
▪ កំណត់ត្តាត្តូវបាៃរកាទុកសត្មាប់ពពួកខយង (2017 FDA Food Code §3-203.11-12). 

 
 

ផែៃការក៏ត្តូវបញ្ចូ លកម្មវធីិផែលបាៃគសាើគ ើងនៃការបណតុ េះបណ្តត លសត្មាប់អាកទទួលបៃទុក 
ៃិងបុគគលិកចំណីអាហារ។ 

 

គៅគពលផែលកផៃែងែលិតមួ្យទទួលបាៃអាជ្ញា ប័ណណ អាកកាៃ់លិខិតអៃុញ្ញញ តត្តូវគោ 
រពតាម្បទបបញ្ញតតិនៃត្កម្ (2017 FDA Food Code §8-304.11) ។ អាកទទួលបៃទុកកផៃែងែលិត 
ៃិងអាកត្គប់ត្គងផែលបាៃទទួលសាគ ល់ត្តូវផតបង្ហា ញកត្មិ្តចំគណេះែឹងត្គប់ត្ោៃ់គ យកំណត់ចំ
ណុចត្តួតពិៃិតយសំខាៃ់ៗកាុងត្បតិបតតិការពីចប់ពីការទិញរហូតែល់ការលក់ ៃិងពៃយល់ពីជំហាៃ 
ផែលត្តូវត្គប់ត្គងគែើម្បីត្គប់ត្គងចំណុចទំាងគនាេះគែើម្បីធានាបាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្ត្កម្ 
(2017 FDA Food Code §2-102.11) ។ អាកទទួលបៃទុកក៏ទទួលខុសត្តូវកាុងការធានាថ្នបុ 
គគលិកត្តូវបាៃបណតុ េះបណ្តត លឱ្យបាៃត្តឹម្ត្តូវស្សបតាម្ភារកិចចផែលបាៃកំណត់ 
គហើយត្បតិបតតិការត្តូវបាៃគធវើគ ើងស្សបតាម្ផែៃការនៃការការ រចំណីអាហារ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធាតុនៃកម្មវធីិ 
 

1. បុគគលិក 
a. គោលការណ៍សុខភាពរបស់បុគគលិក (216 RICR 50-10-1 §1.4.1 B, §1.4.2, 

2017 FDA Food Code §2-2) 
▪ គោលការណ៍នៃការរាយការណ៍អំពីជំងឺ ៃិងការបែិគសធត្ពម្ទំាងការរតឹតបិត* 

(216 RICR 50-10-1 §1.4.1 B, §1.4.2, 2017 FDA Food Code §2-201) 
▪ គោលការណ៍អៃុវតតអនាម័្យ ៃិងភាពសាអ តផ្លទ ល់ខែួៃ (2-3, 2-4) 
▪ ការោងសមាអ តនែគពល ៃិងកផៃែងណ្តផែលចំបាច់ កផៃែងនានាត្តូវបាៃរកាទុក 

ៃិងគត្បើត្បាស់ត្តឹម្ត្តូវតាម្ 2017 FDA Food Code §2-301, §5-2 ។ 
▪ មិ្ៃមាៃការប េះ ល់អាហារផែលអាចបរគិភាគបាៃគ យនែទគទរ  

(216 RICR 50-10-1 §1.5.1) 
▪ តំបៃ់គសែៀក ក់ ការែទុករបស់របរផថ្រកាផ្លទ ល់ខែួៃ (2017 FDA Food Code 

§6-305.11, §7-209.11) 
▪ វធីិគបាសសមាអ តសត្មាប់ករណីកអួត ៃិងរាគ (2017 FDA Food Code §2-501.11)* 

 
 

b. ការបណតុ េះបណ្តត ល ចំគណេះែឹង ៃិងការត្តួតពិៃិតយ 
▪ បាៃជួលអាកត្គប់ត្គងសុវតថិភាពចំណីអាហារផែលបាៃទទួលសាគ ល់ 

ៃិងមាៃចំគណេះែឹង* (216 RICR 50-10-1 §1.4.1 A, 2017 FDA Food Code §2-1) ។ 
▪ បុគគលិកត្តូវបាៃបណតុ េះបណ្តត លត្តឹម្ត្តូវអំពីសុវតថិភាពចំណីអាហារគត្ េះវាទាក់ទ

ងគៅៃឹងកាតពវកិចចផែលបាៃចត់តំាង។ * 
• ការបណតុ េះបណ្តត លសុវតថិភាពអាហារជ្ញមូ្ល ឋ ៃសត្មាប់បុគគលិកចំណី

អាហារទំាងអស់គួរផតរមួ្បញ្ចូ លអនាម័្យផ្លទ ល់ខែួៃ ការ ែ្ងជំងឺ ជំងឺបុគគលិ 
កៃិងសីតុណា ភាពចំណីអាហារ។ 

អាហារ 
a. ត្បេព 

▪ គោលការណ៍បញ្ញា ក់ថ្នអាហារត្តូវបាៃទិញផតពីត្បេពផែលមាៃការអៃុញ្ញញ តប ុ
គណ្តណ េះ (2017 FDA Food Code §3-201) ។ 

▪ ការ ក់សាែ កសញ្ញញ  ៃិងផ្លែ កគលើពពួកអ័យសទ័រ* (2017 FDA Food Code  
§3-201.15, §3-202.17-19, §3-203.11-12) ។ 

▪ ត្តីហវីៃហវីសផែលែតល់ជូៃសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃមិ្ៃទាៃ់បាៃលអត្តូវបាៃទិញពី 
អាកែគត់ែគង់ផែលបងកកត្តីគែើម្បីសមាែ ប់បា រា សីុត ឬត្តូវបាៃបងកកត្តឹម្ត្តូវគៅ 
កផៃែងផ្លទ ល់* (2017 FDA Food Code §3-402.11-12) ។ 



b. ការទទួល 
▪ អាហារទទួលបាៃគៅសីតុណា ភាពត្តឹម្ត្តូវ ៃិងត្តួតពិៃិតយគម្ើលគ  

យផ្លទ ល់ផេាកៃូវសញ្ញញ នៃការគត្បើត្បាស់មិ្ៃត្តឹម្ត្តូវ ឬបងកការរខំាៃណ្តមួ្យ* 
(2017 FDA Food Code §3-202) ។ 

c. ការរកាភាពត្តជ្ញក់ 
▪ អាហារផែលអាចបងកគត្ោេះថ្នា ក់គ យភាពត្តជ្ញក់ (PHF) ត្តូវរកាទុកគៅកត្មិ្ត 

ឬគត្កាម្ 41ºF (2017 FDA Food Code §3-501.16) ។ ទូទឹកកកទំាងអស់មាៃផទ 
ម្ ូផម្ ត្ត ៃិងត្តូវបាៃត្តួតពិៃិតយ* (2017 FDA Food Code §2.103.11 I, §4-302.12 A) 

▪ អាហារកកត្តូវបាៃរកាទុកឲ្យកក (2017 FDA Food Code §3-501.11) ។ 
▪ PHF ត្តជ្ញក់ត្តូវបាៃ ក់កាលបរគិចេទសមាគ ល់តាម្ការតត្ម្ូវ (2017 FDA Food 

Code §3-501.17). 
▪ អាហារត្តូវបាៃរកាទុកគែើម្បីការ រការចម្ែងគរាគពីអាហារ ឬបរសិាថ ៃគែេងគទៀត 

(2017 FDA Food Code §3-3) ។ 
d. ការទុកឲ្យរោយ 

▪ PHF ត្តូវបាៃទុកឲ្យរោយ ឬរោំយគ យគត្បើវធីិសាស្តសតផែលអាចទទួល 
យកបាៃ (2017 FDA Food Code §3-501.12-13) 

e. ការចម្អិៃអាហារ/កំគៅគ ើងវញិ 
▪ ការផណនំាចំគ េះអាកគត្បើត្បាស់មាៃលកខណៈត្គប់ត្ោៃ់ គហើយត្តូវបាៃស 

រគសរគៅគលើមឺុ្ៃុយបចចុបបៃា*។ (2017 FDA Food Code §3-603.11) 
▪ PHF ទំាងអស់ផែលមិ្ៃបាៃគរៀបចំស្សបតាម្ការផណនំាចំគ េះ 

អាកគត្បើត្បាស់ផែលត្តូវបាៃចម្អិៃសត្មាប់គពលគវោ ៃិងសីតុណា ភាពផែលតត្ម្ូវ 
(2017 FDA Food Code §3-401) ។ 

▪ សីតុណា ភាពចម្អិៃអាហារចុងគត្កាយសត្មាប់ PHF ផែលត្តូវបាៃយកម្កគតត  
ត្តូវបាៃកត់ត្តាទុក។* 

f. ទូរកំគៅអាហារ 
▪  អាហារត្តូវបាៃរកាទុកគៅ ឬគលើ 135F* (2017 FDA Food Code 

§3-501.16) 
g. ការបញ្ចុ េះសីតុណា ភាព 

▪ ៃីតិវធីិជ្ញោយលកខណ៍អកេរត្តូវបាៃបគងកើតគ ើងគែើម្បីធានាថ្ន PHF 
ត្តូវបាៃរកាភាពត្តជ្ញក់ពី 135F គៅ 70F កាុងរយៈគពលពីរគមា ង ៃិងែំគណើ រ 
ការត្តជ្ញក់ទំាងមូ្លពី 135F គៅ 41F ឬគត្កាម្គ យមិ្ៃគលើសពី 6 គមា ង។* 
(2017 FDA Food Code§3-501.14-15) ។ 



( ) យោងតាមផ្នែកក្កមស្ត ីពីចំណីអាហារ *ក្រវូការឯកសារជាលាយលកខណ៍អកសរ  

3. អនាម័្យ 
h. កាលវភិាគសំអាតសត្មាប់នែទទំាងអស់នៃកផៃែងែលិត ៃិងសមាា រផែលមាៃលម្អិ 

តអំពីៃីតិវធីិនៃការោងសំអាត ភាពញឹកញាប់ សារធាតុគីមី្ផែលត្តូវបាៃគត្បើ 
ៃិងអាកទទួលខុសត្តូវ* 2017 FDA Food Code §2-103.11 K) 

▪ នែទផែលប េះ ល់អាហារនៃសមាា រ ៃិងត្ប ប់ត្ប គត្បើត្បាស់ត្តូវផតត្តូ 
វបាៃោងសមាអ ត ជត្ម្េះ ៃិងគធវើអនាម័្យគ យគត្បើវធីិសាស្តសតត្តឹម្ត្ត ូ
វឲ្យបាៃញឹកញាប់តាម្ការតត្ម្ូវ (2017 FDA Food Code §4-6, §4-7) ។ 

▪ កផៃែងរបូវៃត ៃិងនែទផែលប េះមិ្ៃផម្ៃជ្ញអាហារត្តូវផតសមាអ តឱ្យបាៃញឹក 
ញាប់តាម្ការចំបាច់គែើម្បីរកាឲ្យសាអ ត (2017 FDA Food Code §4-602.13, 
§6-501.12-18)។ 

i. កំហាប់ទឹកអនាម័្យត្តូវបាៃរកាទុកបាៃសាអ ត ៃិងត្តូវបាៃគែទៀងផ្លទ ត់គែើម្បីឲ្យ 
មាៃកំហាប់ត្តឹម្ត្តូវសត្មាប់ឡាប ូោងចៃ 3 ថ្ត មា សីុៃោងចៃ 
ធុង ក់ត្កណ្តត់ជូត ៃិងែបស្តសាា យបាញ់គ យគត្បើឧបករណ៍គធវើគតសតសម្ស្សប* 
(2017 FDA Food Code §3-304.14, §4-302.14, §4-501.116) 

j. មា សីុៃោងចៃកំពុងែំគណើ រការគៅសីតុណា ភាព ៃិងសមាា ធត្តឹម្ត្តូវែូចផែល 
បាៃបង្ហា ញគៅគលើសាែ កទិៃាៃ័យរបស់ត្កុម្ហ ុៃែលិតផែលមាៃភាា ប់ម្កជ្ញមួ្យ* 
(2017 FDA Food Code §4-204.113) 

4. សារធាតុគីមី្ ៃិងថ្នា ំសំោប់សតវលអិត 
a. សារធាតុគីមី្ត្តូវបាៃ ក់សាែ កសញ្ញញ  ៃិងរកាទុកបាៃត្តឹម្ត្តូវ (2017 FDA Food 

Code §7-1, §7-201.11) 
b. ថ្នា ំសំោប់សតវលអិតត្តូវបាៃគត្បើផតជ្ញមួ្យឧបករណ៍បាញ់ផែលមាៃការទទួលសាគ

ល់ប ុគណ្តណ េះ* (2017 FDA Food Code§7-202.12, §7-206.12-13) ។ 
c. ថ្នា ំគពទយ ៃិងជំៃួយសគគង្ហគ េះបឋម្ត្តូវបាៃរកាទុកត្តឹម្ត្តូវ (2017 FDA Food Code 

§7-207.11-12, §7-208.11) 
 

5. ការការ រចំណីអាហារ 
a. ត្បតិបតដិការគធវើគ ើងស្សបតាម្ផែៃការការ រចំណីអាហារ * (2017 FDA Food 

Code §2-103.11 B,C,E,F) 
 

6. សវៃកម្មនែទកាុង 
a. ផែនាកត្គប់ត្គងគធវើការត្តួតពិៃិតយសវៃកម្មជ្ញត្បចំគែើម្បីគែទៀងផ្លទ ត់ថ្នរាល់កំណត់ត្តាទំា

ងអស់ត្តូវបាៃគធវើបចចុបបៃាភាព ៃិងត្តឹម្ត្តូវ* (2017 FDA Food Code §2-103.11 P) 



SOPs គំរ ូ
 

1. បុគគលិក 
a. គោលការណ៍សុខភាពបុគគលិក៖ 
បុគគលិកចំណីអាហារតត្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍គៅអាកត្គប់ត្គងចំណីអាហារផែលត្តូវបាៃទ
ទួលសាគ ល់ គលើជំងឺ ឬគរាគសញ្ញញ ផែលត្តូវបាៃបញ្ញា ក់ែូចមាៃផចងកាុងកិចចត្ពម្គត្ពៀ 
ងរាយការណ៍អំពីជំងឺរបស់បុគគលិក។ លកខខណឌ តត្ម្ូវនៃកិចចត្ពម្គត្ពៀងគៃេះត្តូវបា 
ៃពៃយល់ែល់បុគគលិកមាា ក់ៗគៅគពលជួល គហើយបុគគលិកផែលមាៃសកាត ៃុពលៃីមួ្ 
យៗតត្ម្ូវឲ្យចុេះហតថគលខា ៃិងកាលបរគិចេទចំគ េះគោលការណ៍ មុ្ៃគពលចប់គែតើ 
ម្ការង្ហរ។ លកខខណឌ ផែលអាចរាយការណ៍បាៃគៅកាុងកិចចត្ពម្គត្ពៀងត្តូវ 
បាៃបិទគៅកាុងបៃទប់សត្មាករបស់បុគគលិក គហើយត្តូវបាៃពិៃិតយគ ើងវញិគៅឯការ 
បណតុ េះបណ្តត លផែលបាៃគត្ោងទុកយ ងគហាចណ្តស់ជ្ញគរៀងរាល់ឆ្ា ំ។ 

 

b. ការអៃុវតតអនាម័្យ ៃិងភាពសាអ តផ្លទ ល់ខែួៃ៖ 
បុគគលិកថ្មីទំាងអស់ៃឹងទទួលបាៃការបណតុ េះបណ្តត លបគចចកគទសោងនែឲ្យបាៃត្តឹម្
ត្តូវ គពលណ្តត្តូវោងនែ ៃិងកផៃែងផែលត្តូវោងនែគៅគពលជួល មុ្ៃគពលចប់ 
គែតើម្ការង្ហរ។ អាកទទួលខុសត្តូវគវៃៃិមួ្យៗៃឹងធានាថ្នការែគត់ែគង់សាប ូ ៃិងកផៃេ 
ងត្ក សឲ្យបាៃត្គប់ត្ោៃ់គឺត្តូវមាៃគៅត្គប់ឡាប ូោងនែរបស់បុគគលិក គហើយថ្ន 
ឡាប ូោងនែអាចចូលបាៃគត្បើ ៃិងែំគណើ រការបាៃត្តឹម្ត្តូវសត្មាប់ការគត្បើត្បា 
ស់របស់បុគគលិក។ 

 

▪ បុគគលិកៃឹងត្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឲ្យបរគិភាគផតគៅកាុងតំបៃ់ផែលកំណត់គ យអាកត្គប់ត្គង។ 
គេសជាៈសត្មាប់ទទួលទាៃគ យបុគគលិកចំណីអាហារៃឹងត្តូវទុកគៅកាុងធុងមួ្យផែល
មាៃគំរប ៃិងទុគយ គហើយ ក់គៅកាុងតំបៃ់ផែលោម ៃចំណីអាហារ ឬឧបករណ៍សាអ ត 
ណ្តមួ្យផែលអាច្ែងបាៃ។ ការជក់បារមិី្ៃត្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តគៅកផៃែងែលិតគៃេះគទ។ 
បុគគលិកតត្មូ្វឲ្យោងនែគពលត្ត ប់ម្កពីបរគិភាគអាហារ ឬពីការជក់បារ ី
ឬគពលណ្តនែអាចៃឹងមាៃគម្គរាគ។ 

 

▪ ត្កចកនែត្តូវផតកាត់ឲ្យខែី ែុស ៃិងផថ្ទំា គែើម្បីឲ្យផគម្ ៃិងនែទសាអ ត ៃិងមិ្ៃរែុប។ 
បុគគលិកចំណីអាហារមិ្ៃត្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តឲ្យ ក់ត្កចកនែ ឬត្កចកនែសិបបៃិម្មិតគទ 
គៅគពលផែលប េះ ល់អាហារគលើកផលងផត ក់គស្សាម្នែ។ 

 

▪ បុគគលិកចំណីអាហារត្តូវបាៃហាម្ឃាត់មិ្ៃឱ្យ ក់គត្គឿងអលង្ហក រត្គប់ត្បគេទគៅគលើនែ 
ឬករនែគលើកផលងផតចិគញ្ច ៀៃធម្មតាែូចជ្ញចិគញ្ច ៀៃអា ហ៍ពិ ហ៍។ 

 



▪ បុគគលិកទំាងអស់ត្តូវរាយការណ៍ឲ្យគធវើការគសែៀកសគម្ែៀកបំ ក់សាអ ត។ ត្ប ប់ត្គប 
សក់ត្តូវផត ក់ត្គប់គពលគ យបុគគលិកចំណីអាហារផែលគធវើការជ្ញមួ្យចំណីអាហារ 
ៃិងសមាា រសាអ ត។ 

 

▪ អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយគពលកំពុងបំគពញកាតពវកិចចៃឹងរតឹតបិតបុគគលិកណ្តផែលមាៃក
ណ្តត ស់ កអក គហៀរសំគបារ ផែលចញពីផេាក ត្ចមុ្េះ ឬមាត់មិ្ៃឲ្យគធវើការជ្ញមួ្យចំណីអាហារ 
ឬសមាា រផែលសាអ តគទ។ 

 

▪ មាៃៃីតិវធីិជ្ញោយលកខណ៍អកេរសត្មាប់ការសមាអ តកម្អួត ៃិងរាគរសូ។ 
 

c. ការបណតុ េះបណ្តត ល ចំគណេះែឹង ៃិងការត្តតួពិៃិតយ 
▪ អាកត្គប់ត្គង៖ 

កផៃែងែលិតគៃេះគត្ជើសគរ ើសៃូវចំៃួៃអាកត្គប់ត្គងសុវតថិភាពចំណីអាហារផែលត្តូវបាៃទទួ
លសាគ ល់របស់ត្កសួងសុខាេិបាលរែឋ Rhode Island ។ អាកត្គប់ត្គងសុវតថិភាពចំណី 
អាហារផែលត្តូវបាៃទទួលសាគ ល់ៃឹងទទួលបាៃការបញ្ញា ក់ជ្ញថ្មីគ យគធវើគតសតផែលបាៃ
អៃុម័្តគរៀងរាល់ 5 ឆ្ា ំម្តងរបស់ត្កសួងសុខាេិបាល (RIDOH) ។ អាកត្គប់ត្គងែទេះ 
បាយគពលកំពុងបំគពញកាតពវកិចចត្តូវបាៃបណតុ េះបណ្តត លត្តឹម្ត្តូវ ៃិងទទួ 
លខុសត្តូវកាុងការធានាថ្នកផៃែងគៃេះកំពុងែំគណើ រការស្សបតាម្ផែៃការគៃេះ 
ៃិងតាម្លកខខណឌ តត្ម្ូវនៃបទបបញ្ញតតិទាក់ទងៃឹងអាហារគែេងគទៀត។ ចាប់ថ្តចំលង 
វញិ្ញញ បៃបត្តរបស់អាកត្គប់ត្គងសុវតថិភាពចំណីអាហារៃីមួ្យៗៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារ 
ៃិងបិទកាុងទីតំាងផែលអាចគម្ើលគ ើញចាស់ជ្ញមួ្យអាជ្ញា ប័ណណគែើម្បីគធវើអាជីវកម្មចំណី
អាហារតាម្តត្ម្ូវការគ យចាប់។ 

 
 

▪ បុគគលិកចំណីអាហារ៖ 
 

បុគគលិកទំាងអស់ផែលត្តូវបាៃជួលឲ្យគធវើការជ្ញមួ្យចំណីអាហារ 
ៃិងសមាា រចំណីអាហារ ៃឹងត្តូវទទួលការបណតុ េះបណ្តត លសុវតថិភាពចំណីអា 
ហារមុ្ៃគពលចប់គែតើម្គធវើការគៅកផៃែងគៃេះ។ វគគបណតុ េះបណ្តត លគៃេះ 
រមួ្មាៃអនាម័្យផ្លទ ល់ខែួៃ ការ្ែង ការប េះគ យនែទគទជ្ញមួ្យៃឹងអាហារផែល 
អាចបរគិភាគបាៃ/ការ ក់គស្សាម្នែ ការរាយការណ៍ពីជំងឺរបស់បុគគលិក 
ៃិងសីតុណា ភាពចំណីអាហារ។ កំណត់ត្តាកាលបរគិចេទបណតុ េះបណ្តត ល 
ៃិងអាកចូលរមួ្ៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារគែើម្បីពិៃិតយគ ើងវញិកាុងអំ ុងគពលត្តួ
តពិៃិតយ។ 

 



2. អាហារ 
a. ត្បេព៖ 

គភាជៃីយ ឋ ៃគៃេះទិញអាហារពីត្បេពផែលមាៃអាជ្ញា ប័ណណ 
ៃិងមាៃការអៃុញ្ញញ តប ុគណ្តណ េះ។ មិ្ៃមាៃអាហារកំប ុង ឬអាហារគធវើពីែទេះគទ 
ែេិតផែលត្បមូ្លបាៃពីកាុងនត្ពពីអាកផែលមិ្ៃមាៃការអៃុញ្ញញ ត ឬសតវនត្ព 
មិ្ៃត្តូវបាៃអៃុញ្ញញ តគៅកផៃែងគៃេះគទ។ 
ពពួកអ័យសទ័រទទួលបាៃពីឈ្មួញផែលមាៃអាជ្ញា ប័ណណផតប ុគណ្តណ េះ 
គហើយមិ្ៃត្តូវបាៃទទួលគ យោម ៃផ្លែ កសមាគ ល់គទ។ ពពួកអ័យសទ័រផែលត្តូវបាៃ 
ត្បមូ្លជ្ញលកខណៈលំផហកាយត្តូវបាៃហាម្ឃាត់ពីកផៃែងគៃេះ។ ផ្លែ កសមាគ ល់ 
ពពួកត្គំផែលមាៃគលខសមាគ ល់ # ឈ្មួញ កាលបរគិចេទត្បមូ្លែល 
ទីតំាងត្បមូ្លែល ត្បគេទៃិងបរមិាណនៃពពួកត្គំត្តូវបាៃរកាទុកជ្ញឯកសារកាុង 
កផៃែងគៃេះយ ងតិច 90 នថ្ៃ។ ពពួកអ័យសទ័របកសំបកត្តូវបាៃ ក់សាែ កស 
ញ្ញញ គ ម្ េះ អាសយ ឋ ៃ ៃិងគលខវញិ្ញញ បៃបត្តរបស់អាកបកសំបក អាកគវចខចប់ ៃិង 
កាលបរគិចេទ “លក់ត្តឹម្នថ្ៃ” ឬកាលបរគិចេទបក។ 
ត្តីគត្តពីពពួកអ័យសទ័រ ត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃមិ្ៃលអត្តវូបាៃ 
ទទួលពីអាកែគត់ែគង់ផែលបងកកត្តីសត្មាប់ការសមាែ ប់បា រា សីុតគៅគពលចំបាច់។ 
វញិ្ញញ បៃបត្តពីអាកផចកចយផែលបញ្ញា ក់ថ្នត្តីត្តូវបាៃបងកកត្តឹម្ត្តូវ ត្តូវបាៃរ 
កាទុកជ្ញឯកសារ។ 
មាៃផតទឹកផែែគឈ្ើផែលបាៃសមាែ ប់គម្គរាគគទផែលត្តូវបាៃទិញ 
ៃិងលក់គៅកផៃែងគៃេះ។ 

 

b. ការទទួល៖ 
អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយផែលកំពុងបំគពញកាតពវកិចចគឺទទួលខុសត្តូវកាុងការទទួល
បាៃការែឹកជញ្ាូ ៃអាហារទំាងអស់។ អាហារកាែ គសៃឹងត្តូវបាៃត្តួតពិៃិតយគម្ើ 
លៃឹងផេាកគែើម្បីែឹងថ្នសីតុណា ភាពត្តូវបាៃបាត់បង់ ៃិងគុណភាពអៃ់។ 
ទូទឹកកកអាចមាៃគត្ោេះថ្នា ក់ខាែ ំង/គពលគវោត្តួតពិៃិតយសីតុណា ភាពគែើម្បីសុវតថិភា
ពអាហារ (TCS) ត្តូវផតទទួលបាៃគៅ ឬគត្កាម្ 41°F។ 
គៅគពលផែលអាហារកាែ គសត្តូវបាៃផចកចយ យ ងគហាចណ្តស់សីតុណ្តា ភាព 
TCS កាែ គស ត្តូវផតត្តូវបាៃកត់ត្តាទុកគៅគលើកំណត់គហតុទទួល។ ត្បសិៃគបើ 
អាហារ TCS កាែ គស ត្តូវបាៃគគរកគ ើញថ្នមាៃសីតុណា ភាពគលើសពី 41°F 
សីតុណា ភាពនៃែលិតែលផែលគៅគសសសល់ទំាងអស់ត្តូវផតត្តួតពិៃិតយ។ 



ទំៃិញសៃួតត្តូវផតពិៃិតយគម្ើលគ យផ្លទ ល់ផេាកចំគ េះការគវចខចប់ផែលខូច 
ៃិងសញ្ញញ នៃការគបា ង។ ពពួកអ័យសទ័រត្តូវផតរស់ ៃិងមាៃផ្លែ កត្តឹម្ត្តូវ។ 
ត្តីហវីៃហវីសផែលត្តូវបាៃបត្ម្ុងទុកសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃមិ្ៃលអត្តូវផតស្សបជ្ញ 
មួ្យៃឹងវញិ្ញញ បៃបត្តផែលបាៃរកាទុកជ្ញឯកសារ។ 
ែលិតែលណ្តមួ្យផែលត្តូវបាៃរកគ ើញថ្នខវេះគុណភាព ឬសុវតថិភាពមិ្ៃគួរ 
ត្តូវបាៃទទួលយកគទ។ ែលិតែលទំាងគៃេះត្តូវផតកត់ត្តាគៅកាុងកំណត់គហ 
តុទទួលរមួ្ៃឹងសកម្មភាពផកតត្ម្ូវផែលត្តូវបាៃគធវើគ ើងនាគពលគនាេះ។ 
អាកត្គប់ត្គងៃឹងពិៃិតយគម្ើលកំណត់គហតុទទួលរាល់សបាត ហ៍។ 

 

c. ទូររកាភាពត្តជ្ញក់៖ 
គត្គឿងបរកិាខ រទូរទឹកកកៃីមួ្យៗគត្បើសត្មាប់កាែ គស TCS ៃឹងត្តូវែតល់ផទម្ ូផម្ ត្ត 
គែើម្បីកត់ត្តាសីតុណា ភាពព័ទធជំុវញិគៅផែាកផែលគតត បំែុតនៃឧបករណ៍គនាេះ។ 
កំណត់គហតុត្តួតពិៃិតយសីតុណា ភាពៃឹងត្តូវ ក់គៅគលើទាវ រខាងគត្តនៃឧបករណ៍
ទូរទឹកកកៃីមួ្យៗគរៀងរាល់នថ្ៃច័ៃទ។ អាកត្គប់ត្គងផែលទទួលខុសត្តូវកាុងការ 
គបើកែទេះបាយៃឹងត្តួតពិៃិតយផទម្ ូផម្ ត្តគៅកាុងឧបករណ៍ទូរទឹកកកៃីមួ្យៗគៅគព
លចប់គែតើម្គធវើការ ៃិងកត់ត្តាសីតុណា ភាពគៅគលើកំណត់គហតុ។ អាកត្គប់ត្គ 
ងផែលទទួលខុសត្តូវកាុងការបិទកផៃែងគឺទទួលខុសត្តូវកាុងការកត់ត្តាសីតុណា ភា
ពព័ទធជំុវញិនៃឧបករណ៍ទូទឹកកកៃីមួ្យៗមុ្ៃគពលចកគចញគៅគពលោៃ ច។ 
អាកត្គប់ត្គងមាៃទំៃួលខុសត្តូវកាុងការពិៃិតយគែើម្បីធានាថ្នមាៃការផបងផចកឲ្យបា
ៃត្តឹម្ត្តូវរវាងត្បគេទសាច់គៅ ៃិងអាហារផែលត្តូវទទួលទាៃផែលរកា 
ទុកគៅកាុងឧបករណ៍ទូរទឹកកកគៅគពលត្តួតពិៃិតយសីតុណា ភាព។ អាកត្គប់ 
ត្គងផែាកបិទៃឹងបញ្ញា ក់អាហារផែលត្តូវបរគិភាគ TCS ផែលត្តូវបាៃរកាទុ 
កគោើ ស 24 គមា ងត្តូវបាៃកំណត់កាលបរគិចេទត្តឹម្ត្តូវតាម្ការតត្ម្ូវ។ 
សីតុណា ភាពព័ទធជំុវញិគលើសពី 41°Fតត្ម្ូវឱ្យមាៃវធិាៃការផកតត្ម្ូវ។ សីតុណា ភា 
ពខាងកាុងនៃអាហារ TCS ទំាងអស់គៅកាុងទូរផែលមិ្ៃែំគណើ រការត្តូវគធវើកា 
រត្តួតពិៃិតយ។ អាហារត្តូវផតយកគចញពីទូរ ៃិងទូរត្តូវជួសជុលមុ្ៃគពល 
គត្បើត្បាស់។ រាល់អាហារ TCS គចញពីការត្គប់ត្គងសីតុណា ភាពរយៈគពល 4 
គមា ងឬគត្ចើៃជ្ញងគៃេះត្តូវផតគបាេះគចល។ កំណត់គហតុនៃការត្តួតពិៃិតយ 
ទូរទឹកកកៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារយ ងតិច 90 នថ្ៃ។ 

 



d. ការទុកឲ្យរោយ៖ 
ការទុកឲ្យរោយនៃអាហារ TCS ត្តូវទុកគៅគត្កាម្ទូរទឹកកកផែាកមិ្ៃកក ត្តំាទឹក 
 ក់កាុងមី្ត្កគូវ  វ ឬជ្ញផែាកមួ្យនៃែំគណើ រការចំអិៃ។ វធីិសាស្តសតគួរគត្បើសត្មាប់ 
ការរោយគឺ ក់គៅគត្កាម្ទូរទឹកកកផែាកមិ្ៃកក ឬជ្ញផែាកមួ្យនៃែំគណើ រកា 
រចំអិៃ។ ែលិតែលសាច់គៅផែលទុកឲ្យរោយកាុងទូទឹកកកផែាកមិ្ៃកក 
ត្តូវមាៃទីតំាងគៅកាុងតំបៃ់ផែលត្តូវបាៃកំណត់នៃទូររកាត្តជ្ញក់ផែលវាមិ្ៃអាច
ចម្ែងគម្គរាគែល់អាហារផែលរចួរាល់សត្មាប់បរគិភាគ។ កាុងករណីផែលចំណី 
អាហារត្តូវបាៃរោំយភាែ ម្ៗ គឺត្តូវរោំយគ យត្តំាកាុងទឹកត្តជ្ញក់ឲ្យលិច 
សាច់កាុងទឹក ផែលមិ្ៃត្តូវឲ្យផែាកនៃែលិតែលផែលរោយគលើសពី 41°F គទ 
គលើកផលងផតែលិតែលអាហារៃឹងត្តូវចម្អិៃ ឬទុកត្តជ្ញក់កាុងរយៈគពល 4 គមា ង។ 

e. ការចំអិៃ/ការកំគៅគ ើងវញិ៖ 

គភាជៃីយ ឋ ៃគៃេះៃឹងចំអិៃអាហារផែលអាចបងកគត្ោេះថ្នា ក់មិ្ៃឲ្យ្អិៃគពកតាម្ការ
គសាើសំុរបស់អតិថិ្ជៃមាា ក់ៗ។ បញ្ា ីមុ្ខម្ាូបមួ្យចំៃួៃមាៃ ឬែទុកគត្គឿងែេំគៅ 
ឬ្អិៃមិ្ៃលអ។ ត្តូវសរគសរការផណនំាគៅគលើបញ្ា ីមុ្ខម្ាូបទំាងអស់គែើម្បី 
ឲ្យអាកគត្បើត្បាស់ែឹងអំពីហាៃិេ័យផែលទាក់ទងៃឹងការទទួលទាៃអាហារផែលអាច
បងកគត្ោេះថ្នា ក់គ យការចំអិៃមិ្ៃ្អិៃលអ។ ការផណនំាមាៃពីរផែាកគឺការបង្ហា ញ 
ៃិងការរឮំក។ ការបង្ហា ញគៃេះកំណត់ពីអាហារគៅ ឬអាហារ (TCS)ផែលអាចបងក 
គត្ោេះថ្នា ក់គ យការចំអិៃមិ្ៃ្អិៃលអគ យបញ្ចូ លសញ្ញញ ផ្លក យមួ្យបនាទ ប់ពីធាតុបញ្ា ី
មុ្ខម្ាូប។ សញ្ញញ ផ្លក យមួ្យមាៃបង្ហា ញគៅខាងគត្កាម្ផែាកនៃបញ្ា ីមុ្ខម្ាូប៖ “ 
មុ្ខម្ាូបទំាងគៃេះគឺគៅ ឬចំអិៃមិ្ៃ្អិៃលអ ឬអាចមាៃគត្គឿងែេំគៅ ឬគត្គឿងែេំ 
ចំអិៃមិ្ៃ្អិៃលអ” ។ សាររឮំកខាងគត្កាម្ត្តូវបង្ហា ញែូចថ្ន៖ "ការទទួលទាៃសាច់ 
បសុបកេី គត្គឿងសមុ្ត្ទ ពពួកអ័យសទ័រ ឬស ុតគៅ ឬចំអិៃមិ្ៃ្អិៃលអ អាចបគងកើៃហា 
ៃិេ័យនៃជំងឺគ យសារការពុកអាហារ។" អាហារចំអិៃមិ្ៃ្អិៃលអែូចជ្ញសាច់គោ 
ចិគញ្ញច ំ មិ្ៃត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់កុមារអាយុ 12 ឆ្ា ំ ចុេះគត្កាម្គ ើយ។ អាហារ 
PHF ផែលបញ្ញា ទិញពីកុមារមិ្ៃត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់ការចំអិៃមិ្ៃ្អិៃលអគទ។ 

 
មាៃផតែលិតែល TCS ប ុគណ្តណ េះផែលត្តូវបាៃកំណត់គៅគលើបញ្ា ីមុ្ខម្ាូបផែ 
លជ្ញមុ្ខទំៃិញផែលត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃមិ្ៃឲ្យ្អិៃលអគ  
យអៃុគោម្តាម្ការផណនំាចំគ េះអតិថិ្ជៃគឺមាៃសត្មាប់អាកគត្បើត្បាស់។ 
សីតុណា ភាពចម្អិៃែំបូងត្តូវផតយកសត្មាប់ TCS ផែលបាៃគរៀបចំយ ងគពញគល 
ញជ្ញមុ្ៃទុកឱ្យគតត ឬត្តជ្ញក់។ អាកចំអិៃអាហារផែលគរៀបចំធាតុៃឹងកត់ត្តាសីតុ 



ណា ភាពែំបូងគៅកាុងកំណត់គហតុចំអិៃគៅគពលទទួលបាៃសីតុណា ភាពផែលត្តូវ
ការ។ អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយត្តូវផតពិៃិតយគម្ើល ៃិងចប់គែតើម្កត់កំណត់គហតុត្បចំ 
នថ្ៃ។ 
សីតុណ្តា ភាពចំអិៃខាងកាុងអបបបរមាសត្មាប់ PHF ផែលរចួរាល់សត្មាប់ទទួល 
ទាៃផែលបាៃចំអិៃគពញគលញមាៃែូចខាងគត្កាម្៖ 

 

ធាតុ សីតុណណភាព ខាងកាុង សមាគ ល់ 
បផៃែ ផែែគឈ្ើ 
ៃិងអាហារផែលបាៃគរៀបចំ
ជ្ញលកខណៈ ណិជាកម្មត្តូវ
បាៃកំគៅគ ើងវញិកាុងទូរកំ
គៅអាហារ។ 

135°F រយៈគពល 15 វនិាទី  

ស ុតសត្មាប់បរគិភាគភាែ ម្ៗរ
បស់អតិថិ្ជៃមាា ក់ៗ 
ត្តីៃិងសាច់ផែលមិ្ៃមាៃ
គៅខាងគត្កាម្។ 

145°F រយៈគពល 17 វនិាទី សាច់អំាងទំាងមូ្លៃឹងត្តវូគរៀ
បចំគ យគយងគៅតាម្តារា
ងកាុង 3-401.11 នៃ 2017 
FDA Food Code ។ 

សាច់អូត្ទីស សាច់ចក់ថ្នា ំ 
ស ុតមិ្ៃត្តូវបាៃគរៀបចំែូច
ខាងគលើគទ ត្តីៃិងសាច់ចិ 
គញ្ច ឹម្។ 

155°F រយៈគពល 15 វនិាទី  

បសុបកេី សាច់ញាត់ 
បា សាត ញាត់គត្គឿង 
បសុបកេីញាត់គត្គឿង 
សាច់អូត្ទីសញាត់គត្គឿង 
ឬការញាត់ផែលមាៃត្តី 
សាច់ សាច់បសុបកេី 
ឬសាច់អូត្ទីស។ ម្ាូបផែល 
បាៃគរៀបចំគៅៃឹងកផៃែង 
គហើយកំគៅគ ើងវញិកាុងទូរ
កំគៅអាហារ។ 

165°F រយៈគពល 15 វនិាទី  

 
 



f. ទូរកំគៅអាហារ៖ 
អាហារ TCS ត្តូវបាៃកំគៅគៅសីតុណា ភាព ឬគលើ 135°F ។ សីតុណា ភាពៃឹងត្តូវយក 
ៃិងកត់ត្តាទុកគៅកាុងកំណត់គហតុទូរកំគៅអាហារគរៀងរាល់ 2 គមា ងម្តង។ ចំណីអាហា 
រផែលរកគ ើញថ្នមាៃសីតុណា ភាពទាបជ្ញង 135°F កាុងរយៈគពលតិចជ្ញង 4 គមា ង 
ៃឹងត្តូវយកគៅកំគៅគ ើងវញិែល់ 165°F ឬគបាេះគចល។ ចំណីអាហារផែលរកគ ើ 
ញថ្នមាៃសីតុណា ភាពទាបជ្ញង 135°F រយៈគពល 4 គមា ង ឬគត្ចើៃជ្ញងគៃេះត្តូវគបាេះ 
គចល។ សកម្មភាពផកតត្ម្ូវៃឹងត្តូវកត់ត្តាទុកសត្មាប់អាហារណ្តផែលរកគ ើ 
ញថ្នមាៃសីតុណា ភាពទាបជ្ញង 135°F ។ កំណត់ត្តាទូរកំគៅអាហារៃឹងត្តូវបាៃពិៃិ 
តយ ចុេះហតថគលខា ៃិងកត់ត្តាគ យអាកត្គប់ត្គងផែាកបិទជ្ញគរៀងរាល់នថ្ៃ។ 

 

g. ការរកាភាពត្តជ្ញក់៖ 
ៃីតិវធីិរកាភាពត្តជ្ញក់ៃឹងត្តូវបាៃបគងកើតគ ើងសត្មាប់អាហារ TCS ទំាងអស់ផែ 
លត្តូវបាៃគរៀបចំកាុងមួ្យនថ្ៃ ឬគត្ចើៃជ្ញងគៃេះមុ្ៃគពលគសវាកម្ម។ សីតុណា ភាពែ 
លិតែលខាងកាុងៃឹងត្តូវបាៃត្តួតពិៃិតយ ៃិងកត់ត្តាគៅកាុងតារាងត្តជ្ញក់គរៀងរាល់ 30 
នាទីម្តងគែើម្បីបគងកើតៃីតិវធីិទំាងគៃេះ។ អាហារទំាងអស់ត្តូវកាទុកឲ្យត្តជ្ញក់តាម្ៃីតិវ ិ
ធីផែលបាៃផចងជ្ញោយលកខណ៍អកេរ គហើយៃីតិវធីិៃឹងត្តូវបាៃរកាទុកកាុ 
ងផែាកនៃគសៀវគៅផណនំាគៃេះ។ 

 

3. អនាម័្យ 
a. កាលវភិាគអនាម័្យ៖ 

ផែៃការអនាម័្យត្តូវបាៃអៃុវតតសត្មាប់សមាា រែទេះបាយៃីមួ្យៗ ៃិងផែាកនៃ 
តំបៃ់ែទេះបាយ។ ផែៃការរមួ្មាៃព័ត៌មាៃែូចខាងគត្កាម្៖ អាកទទួលខុសត្តូវកាុងកា 
រសមាអ ត ៃិងផថ្ទំាសមាា រ។ សារធាតុគីមី្ផែលត្តូវបាៃគត្បើសត្មាប់សមាអ តៃិ 
ងអនាម័្យ។ តត្ម្ូឲ្យមាៃឧបករណ៍ការ រផ្លទ ល់ខែួៃ គសចកតីផណនំាផែលគរៀបរា 
ប់លំអិតពីវធីិ ៃិងគពលណ្តត្តូវសមាអ ត ៃិងអនាម័្យឧបករណ៍ ត្ពម្ទំាងការផណ 
នំាសត្មាប់ការផថ្ទំាជ្ញត្បចំ។ ផែៃការគៃេះៃឹងត្តូវពិៃិតយគ ើងវញិគរៀងរាល់ 
ត្បំាមួ្យផខម្តង គហើយត្បសិៃគបើចំបាចត្តូវពិៃិតយគ យអាកត្គប់ត្គងទូគៅ។ 
ឯកសារទិៃាៃ័យសុវតថិភាពសមាា រៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារកាុងែទេះបាយសត្មាប់
សារធាតុគីមី្ទំាងអស់ផែលបាៃកំណត់កាុងកាលវភិាគសំអាត។ 

 

b. ទឹកអនាម័្យ៖ 
ឧបករណ៍គធវើគតសតត្តូវបាៃែតល់ជូៃគែើម្បីវាស់កំហាប់សារធាតុកែរកែរៃីផែលត្តូវបាៃ
គត្បើគៅកាុងឡាប ូោងចៃ 3 ថ្ត ៃិងធុងត្កណ្តត់ជូតគសើម្ (ៃិងមា សីុៃោងច 



ៃសវ័យត្បវតតិត្បសិៃគបើមាៃ) ។ មា សីុៃោងចៃគពលកំពុងែំគណើ រការៃឹង 
កត់ត្តាកំហាប់នៃទឹកអនាម័្យគៅកាុងកំណត់គហតុទឹកអនាម័្យរាល់គពលផែលឡា
ប ូោងចៃត្តូវបាៃកត់ត្តា គហើយកំណត់ត្តាៃឹងត្តូវពិៃិតយគ ើងវញិរាល់ 
នថ្ៃគ យអាកត្គប់ត្គងែទេះបាយផែលកំពុងបំគពញកាតពវកិចច។ 
កំណត់ត្តាផែលបាៃបំគពញៃឹងត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងផែាកនៃគសៀវគៅអនាម័្យ
គៃេះរយៈគពល 90 នថ្ៃ។ 

 

c. មា សីុៃោងចៃសវ័យត្បវតតិ៖ 
កផៃែងគៃេះគត្បើមា សីុៃោងចៃសវ័យត្បវតតិផែលមាៃសីតុណ្តា ភាពគតត គែើម្បីសមាអ
ត ៃិងគធវើអនាម័្យសមាា រគលើតុ សមាា រគត្បើត្បាស់ៃិងឧបករណ៍តូចៗ។ មា សីុៃោ 
ងចៃៃឹងកត់ត្តាសីតុណា ភាពោងចុងគត្កាយនៃមា សីុៃោងចៃ ពីរែងកាុងមួ្ 
យនថ្ៃ ម្តងកាុងមួ្យគមា ងែំបូងនៃការគត្បើត្បាស់ ៃិងម្តងកាុងអំ ុងគមា ងចុង 
គត្កាយនៃការគត្បើត្បាស់។ អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយៃឹងពិៃិតយគម្ើលកំណត់គហតុ 
ត្បចំនថ្ៃ គហើយកំណត់ត្តាៃឹងត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងហវូលឌឺគៃេះរយៈគពល 
90 នថ្ៃ។ 

 

4. ការត្គប់ត្គងសារធាតុគីមី្ ៃិងសតវលអិត 
a. ការរកាទុកសារធាតុគីមី្៖ 

សារធាតុគីមី្ៃឹងត្តូវរកាទុកកាុងកផៃែងសតុកទុក ច់គ យផ ក កផៃែងផែលបាៃ 
កំណត់ឆ្ៃ យពីែលិតែលអាហារ គសវាកម្មមួ្យែង ឬការគត្បើត្បាស់ផតមួ្យែង 
ៃិងសមាអ តសមាា រ រមួ្ទំាងត្ប ប់ត្ប គត្បើត្បាស់។ ធុងែទុកសារធាតុគីមី្ផែល 
យកគចញពីការែគត់ែគង់ជ្ញកញ្ច ប់គត្ចើៃ ត្តូវបាៃ ក់សមាគ ល់តាម្គ ម្ េះ 
ទូគៅនៃសមាា រ។ ការែគត់ែគង់ជំៃួយបឋម្ត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងសមាា  
រសគគង្ហគ េះបឋម្ផែលបិទជ្ញប់ៃឹងជញ្ញា ំងែទេះបាយ។ 

 

b. ការត្គប់ត្គងសតវលអិត៖ 
កផៃែងគៃេះចុេះកិចចសៃាជ្ញមួ្យភាា ក់ង្ហរកំចត់សតវលអិតផែលមាៃអាជ្ញា ប័ណណ 
គ យទទួលខុសត្តូវចំគ េះការអៃុវតតរាល់សមាា រការ រសតវលអិត ៃិងសតវគករ 
ផែលចំបាច់ទំាងអស់ជ្ញគរៀងរាល់ផខ។ មិ្ៃមាៃថ្នា ំសំោប់សតវលអិត ឬថ្នា ំសំោប់ 
សតវកគករត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងកផៃែងគៃេះ ឬត្គប់ត្គងគ យបុគគលិករបស់ត្កុ 
ម្ហ ុៃគៃេះគទ។ 

 
 



5. ការការ រចំណីអាហារ 
a. ផែៃការការ រចំណីអាហារ៖ 

កផៃែងគៃេះៃឹងែំគណើ រការស្សបតាម្ផែៃការការ រចំណីអាហារផែលត្តូវបាៃផណ
នំាគ យត្កសួងសុខាេិបាលរែឋ Rhode Island សត្មាប់កផៃែងលក់រាយ។ ការវាយ 
តនម្ែការការ រចំណីអាហារៃឹងត្តូវគធវើគ ើងជ្ញគរៀងរាល់ឆ្ា ំ គែើម្បីធានាឲ្យបាៃៃូ 
វការអៃុគោម្តាម្ផែៃការការ រចំណីអាហារ។ ព័ត៌មាៃទំនាក់ទំៃងបនាទ  
ៃ់សត្មាប់ការត្គប់ត្គង ៃិងភាា ក់ង្ហរជ្ញគត្ចើៃ រមួ្មាៃ ប ូលីស អគគិេ័យ សុខភាព 
ៃិងការត្តួតពិៃិតយថ្នា ំពុលៃឹងត្តូវបាៃបិទគៅជិតទូរស័ពទកាុងការយិល័យែទេះបាយ។ 

 

b. ការបណតុ េះបណ្តត លផែាកការ រចំណីអាហារ៖ 
អាកត្គប់ត្គងៃឹងទទួលបាៃការបណតុ េះបណ្តត លផែាកការ រចំណីអាហារតាម្អីុៃធឺ
គណតផែលត្តូវបាៃគរៀបចំគ ើងគ យ FDA គែើម្បីបគងកើៃកត្មិ្តនៃការយល់ែឹង 
ទាក់ទងៃឹងបញ្ញា ការ រចំណីអាហារែូចជ្ញការគធវើឲ្យខូចគុណភាពអាហារគ យ
គចតនា។ 
(https://www.fda.gov/food/food-defense-tools-educational-materials/food- 
defense-101-front-line-employee) 

 

6. សវៃកម្មនែទកាុង/ការគែទៀងផ្លទ ត់ 
a. ផែាកត្គប់ត្គងៃឹងគធវើសវៃកម្មនែទកាុងត្បចំផខគែើម្បីធានាបាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្

ផែៃការសុវតថិភាពគៃេះ គហើយកត់ត្តាការរកគ ើញគៅកាុងកំណត់គហតុសវ 
ៃកម្មត្បចំផខ។ គលើសពីគៃេះ ការត្គប់ត្គងៃឹងពិៃិតយគ ើងវញិៃូវផែៃការទំា 
ងមូ្លគរៀងរាល់ ត្បំាមួ្យផខម្តងគែើម្បីគធវើឲ្យត្បាកែថ្នផែៃការគៃេះគ្ែើ 
យតបបាៃត្គប់ត្ោៃ់ៃូវរាល់តត្ម្ូវការសុវតថិភាពចំណីអាហារនៃកផៃែងគៃេះ។ 

 
 

បាៃផកសត្ម្ួល 3/16/2021 

http://www.fda.gov/food/food-defense-tools-educational-materials/food-



