ធាតុនៃផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារ
គោលបំណង
កផៃែងែលិតអាហារផែលទទួលបាៃអជ្ញាប័ណណត្តូវមាៃផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារគែើម្បីធានា
បាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្ធាតុសំខាៃ់ៗនៃត្កម្សតីពីចំណីអាហារគែើម្បីឲ្យស្សបតាម្វ ិធាៃ

ៃិងបទបបញ្ញតិតរបស់រែឋ Rhode Island ។ គោលបំណងនៃឯកសារគៃេះគឺគែើម្បីែតល់ការផណនាំែ
ល់ត្បតិបតតិករគសវាកម្មចំណីអាហារទាក់ទងៃឹងធាតុចំបាច់នៃផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារស
ត្មាប់កផៃែងភាគគត្ចើៃ។ ផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហារត្តូវផតគ

េះស្សាយៃូវគត្ោេះ

ថ្នាក់ជ្ញក់ោក់ផែលទាក់ទងៃឹងកផៃែងជ្ញក់ោក់ៃីម្ួយៗ។ ត្បតិបតដិការម្ួយចំៃួ
ៃអាចត្តូវត្គប់ត្គងគត្ោេះថ្នាក់ផែលម្ិៃមាៃគៅកផៃែងគែេងគទៀត។ ែូគចាេះវាអាចមាៃធាតុម្ួយចំៃួ
ៃផែលបាៃបង្ហាញគៅកាុងឯកសារគៃេះផែលម្ិៃត្តូវបាៃអៃុវតតចំគ
គទ។ វាក៏អាចមាៃគត្ោេះថ្នាក់ម្ួយចំៃួៃផែលម្ិៃត្តូវបាៃគ

េះត្គប់ត្បគេទកផៃែងទាំងអស់

េះស្សាយគៅកាុងឯកសារផណ

នាំគៃេះផែលទាម្ទារឲ្យមាៃការត្តួតពិៃិតយពីអាកត្គប់ត្គង។ ត្បតិបតតិករអាចបគងកើតកម្មវ ិធីសុវតថិភាព
ចំណីអាហារផែលគ្ែើយតបៃឹងតត្ម្ូវការបុគគលនៃកផៃែងរបស់ពួកគគ។ ចំគ

េះការែតល់ការផណ

នាំឧសាហកម្ម RIDOH ម្ិៃមាៃគចតនាកំណត់ថ្នគតើផែៃការសុវតថិភាពចំណីអាហា
រៃីម្ួយៗត្តូវមាៃលកខណៈ ឬម្ុខង្ហរែូចគម្តចគទ។
សាវតា

វ ិធាៃ ៃិងបទបបញ្ញ តិផត ែល

ក់ព័ៃធែល់វ ិញ្ញញបៃបត្តរបស់អាកត្គប់ត្គងផែាកសុវតថិភាពចំណីអាហារ

(216 RICR 50-10-2, §2.3.4-E) បញ្ញ
ា ក់ថ្នវាគឺជ្ញការទទួលខុសត្តូវរបស់អាកត្គប់ត្គងសុវតថិ
ភាពចំណីអាហារផែលបាៃទទួលសាគល់គែើម្បីបគងកើតផែៃការសត្មាប់វាយតនម្ែ តាម្
ៃិងត្គប់ត្គងគត្ោេះថ្នាក់នៃជំងឺផែលពុលគ

យអាហារគៅកផៃែងែលិតអាហារ។

ត្កម្សតីពីចំណីអាហាររែឋ Rhode Island (216 RICR 50-10-1) តត្ម្ូវឱ្យមាៃការ
ផែៃការសត្មាប់កផៃែងែលិតអាហារថ្មី ផកលម្អរគ
ផែៃការត្តូវមាៃបញ្ូច លៃីតិវ ិធីត្បតិបតដិការសតង់
បាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្ត្កម្ ៃិងគ
▪

ការ្ែងជំងឺគ

ៃ

ក់គសាើ

ើងវ ិញ ឬការផ្លែស់បូរថ្ម
ត ី (§1.7.1) ។

រផែលសរគសរជ្ញោយលកខណ៍អកេរផែលធានា

េះស្សាយឱ្យបាៃត្តឹ ម្ត្តូវែូចខាងគត្កាម្៖

យសារការពុលអាហារត្តូវបាៃទប់សាកត់គ

យបុគគលិកត្គប់ត្គងជំងឺចំណីអា

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

▪

ទទួលបាៃអាហារពីត្បេពផែលទទួលបាៃការអៃុញ្ញញត (2017 FDA Food Code §3-201.11)

▪

អាហារត្តូវបាៃត្គប់ត្គងគែើម្បីធានាៃូវភាពលអពីទទួលគៅការលក់ ឬែតល់គសវាកម្ម

▪

▪
▪

ចំណីអាហារផែលមាៃគត្ោេះថ្នាក់ខាែំងអាចត្តូវបាៃរកាទុកស្សបតាម្លកខខណឌតត្ម្ូវនៃគព
លគវោ ៃិងសីតុណាភាពកាុងអំ

ុងនៃសកម្មភាពកំពុងកំគៅ ៃិងការគរៀបចំ។

ត្តូវោងសមាអតចៃឲ្យបាៃសាអតលអ គហើយទឹកអនាម្័យគីម្ីត្តូវមាៃកំហាប់ ត្តឹម្ត្តូវ។
កំណត់ត្តាត្តូវបាៃរកាទុកសត្មាប់ពពួកខយង (2017 FDA Food Code §3-203.11-12).

ផែៃការក៏ត្តូវបញ្ូច លកម្មវ ិធីផែលបាៃគសាើគ
ៃិងបុគគលិកចំណីអាហារ។

ើងនៃការបណុត េះបណ្ត
ត លសត្មាប់អាកទទួលបៃទុក

គៅគពលផែលកផៃែងែលិតម្ួយទទួលបាៃអាជ្ញាប័ណណ អាកកាៃ់លិខិតអៃុញ្ញញតត្តូវគោ
រពតាម្បទបបញ្ញ តិតនៃត្កម្ (2017 FDA Food Code §8-304.11) ។ អាកទទួលបៃទុកកផៃែងែលិត
ៃិងអាកត្គប់ត្គងផែលបាៃទទួលសាគល់ត្តូវផតបង្ហាញកត្ម្ិតចំគណេះែឹងត្គប់ត្ោៃ់គ

យកំណត់ចំ

ណុចត្តួតពិៃិតយសំខាៃ់ៗកាុងត្បតិបតតិការពីចប់ពីការទិញរហូតែល់ការលក់ ៃិងពៃយល់ពីជំហាៃ
ផែលត្តូវត្គប់ត្គងគែើម្បីត្គប់ត្គងចំណុចទាំងគនាេះគែើម្បីធានាបាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្ត្កម្
(2017 FDA Food Code §2-102.11) ។ អាកទទួលបៃទុកក៏ទទួលខុសត្តូវកាុងការធានាថ្នបុ
គគលិកត្តូវបាៃបណុត េះបណ្ត
ត លឱ្យបាៃត្តឹម្ត្តូវស្សបតាម្ភារកិចចផែលបាៃកំណត់
គហើយត្បតិបតតិការត្តូវបាៃគធវើគ

ើងស្សបតាម្ផែៃការនៃការការ

រចំណីអាហារ។

ធាតុ នៃកម្មវ ិធី

1. បុគគលិក
a. គោលការណ៍សុខភាពរបស់បុគគលិក (216 RICR 50-10-1 §1.4.1 B, §1.4.2,
2017 FDA Food Code §2-2)
▪ គោលការណ៍នៃការរាយការណ៍អំពីជំងឺ ៃិងការបែិគសធត្ពម្ទាំងការរ ឹតតបិត*
(216 RICR 50-10-1 §1.4.1 B, §1.4.2, 2017 FDA Food Code §2-201)

▪ គោលការណ៍អៃុវតតអនាម្័យ ៃិងភាពសាអតផ្លទល់ខួៃ
ែ (2-3, 2-4)

▪ ការោងសមាអតនែគពល ៃិងកផៃែងណ្តផែលចំបាច់ កផៃែងនានាត្តូវបាៃរកាទុក
ៃិងគត្បើត្បាស់ត្តឹម្ត្តូវតាម្ 2017 FDA Food Code §2-301, §5-2 ។

▪ ម្ិៃមាៃការបេះ

ល់អាហារផែលអាចបរ ិគភាគបាៃគ

យនែទគទរ

(216 RICR 50-10-1 §1.5.1)

▪ តំបៃ់គសែៀក

ក់ ការែទុករបស់របរផថ្រកាផ្លទល់ខួៃ
ែ (2017 FDA Food Code

§6-305.11, §7-209.11)

▪ វ ិធីគបាសសមាអតសត្មាប់ករណីកអួត ៃិងរាគ (2017 FDA Food Code §2-501.11)*

b. ការបណុត េះបណ្ត
ត ល ចំគណេះែឹង ៃិងការត្តួតពិៃិតយ

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

▪ បុគគលិកត្តូវបាៃបណុត េះបណ្ត
ត លត្តឹម្ត្តូវអំពីសុវតថិភាពចំណីអាហារគត្

េះវាទាក់ទ

ងគៅៃឹងកាតពវកិចចផែលបាៃចត់តាំង។ *

• ការបណុត េះបណ្ត
ត លសុវតថិភាពអាហារជ្ញម្ូល ឋ ៃសត្មាប់បុគគលិកចំណី

អាហារទាំងអស់គួរផតរួម្បញ្ូច លអនាម្័យផ្លទល់ខួៃ
ែ ការ្ែងជំងឺ ជំងឺបុគគលិ
កៃិងសីតុណាភាពចំណីអាហារ។

អាហារ

a. ត្បេព
▪ គោលការណ៍បញ្ញ
ា ក់ថ្នអាហារត្តូវបាៃទិញផតពីត្បេពផែលមាៃការអៃុញ្ញញតបុ
គណ្តណេះ (2017 FDA Food Code §3-201) ។

▪ ការ

ក់សាែកសញ្ញញ ៃិងផ្លែកគលើពពួកអ័យសទ័រ* (2017 FDA Food Code

§3-201.15, §3-202.17-19, §3-203.11-12) ។

▪ ត្តីហីៃ
វ ហវីសផែលែតល់ជូៃសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃម្ិៃទាៃ់បាៃលអត្តូវបាៃទិញពី
អាកែគត់ែគង់ផែលបងកកត្តីគែើម្បីសមាែប់បារាសុីត ឬត្តូវបាៃបងកកត្តឹម្ត្តូវគៅ
កផៃែងផ្លទល់* (2017 FDA Food Code §3-402.11-12) ។

b. ការទទួល
▪ អាហារទទួលបាៃគៅសីតុណាភាពត្តឹម្ត្តូវ ៃិងត្តួតពិៃិតយគម្ើលគ
យផ្លទល់ផេាកៃូវសញ្ញញនៃការគត្បើត្បាស់ម្ិៃត្តឹម្ត្តូវ ឬបងកការរ ំខាៃណ្តម្ួយ*
(2017 FDA Food Code §3-202) ។

c. ការរកាភាពត្តជ្ញក់
▪ អាហារផែលអាចបងកគត្ោេះថ្នាក់គ

យភាពត្តជ្ញក់ (PHF) ត្តូវរកាទុកគៅកត្ម្ិត

ឬគត្កាម្ 41ºF (2017 FDA Food Code §3-501.16) ។ ទូទឹកកកទាំងអស់មាៃផទ
ម្ូផម្ត្ត ៃិងត្តូវបាៃត្តួតពិៃិតយ* (2017 FDA Food Code §2.103.11 I, §4-302.12 A)

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

ក់កាលបរ ិគចេទសមាគល់តាម្ការតត្ម្ូវ (2017 FDA Food

Code §3-501.17).

▪ អាហារត្តូវបាៃរកាទុកគែើម្បីការ

រការចម្ែងគរាគពីអាហារ ឬបរ ិសាថៃគែេងគទៀត

(2017 FDA Food Code §3-3) ។

d. ការទុកឲ្យរោយ
▪ PHF ត្តូវបាៃទុកឲ្យរោយ ឬរ ំោយគ

យគត្បើវ ិធីសាស្តសតផែលអាចទទួល

យកបាៃ (2017 FDA Food Code §3-501.12-13)

e. ការចម្អិៃអាហារ/កំគៅគ
▪ ការផណនាំចំគ

ើងវ ិញ

េះអាកគត្បើត្បាស់មាៃលកខណៈត្គប់ត្ោៃ់ គហើយត្តូវបាៃស

រគសរគៅគលើម្ុឺៃុយបចចុបបៃា*។ (2017 FDA Food Code §3-603.11)

▪ PHF ទាំងអស់ផែលម្ិៃបាៃគរៀបចំស្សបតាម្ការផណនាំចំគ

េះ

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

▪ សីតុណាភាពចម្អិៃអាហារចុងគត្កាយសត្មាប់ PHF ផែលត្តូវបាៃយកម្កគតត
ត្តូវបាៃកត់ត្តាទុក។*

f. ទូរកំគៅអាហារ
▪

អាហារត្តូវបាៃរកាទុកគៅ ឬគលើ 135F* (2017 FDA Food Code
§3-501.16)

g. ការបញ្ុច េះសីតុណាភាព

▪ ៃីតិវ ិធីជ្ញោយលកខណ៍អកេរត្តូវបាៃបគងកើតគ

ើងគែើម្បីធានាថ្ន PHF

ត្តូវបាៃរកាភាពត្តជ្ញក់ពី 135F គៅ 70F កាុងរយៈគពលពីរគមាង ៃិងែំគណើរ
ការត្តជ្ញក់ទាំងម្ូលពី 135F គៅ 41F ឬគត្កាម្គ
(2017 FDA Food Code§3-501.14-15) ។

យម្ិៃគលើសពី 6 គមាង។*

3. អនាម្័យ
h. កាលវ ិភាគសំអាតសត្មាប់នែទទាំងអស់នៃកផៃែងែលិត ៃិងសមាារផែលមាៃលម្អិ
តអំពីៃីតិវ ិធីនៃការោងសំអាត ភាពញឹកញាប់ សារធាតុគីម្ីផែលត្តូវបាៃគត្បើ
ៃិងអាកទទួលខុសត្តូវ* 2017 FDA Food Code §2-103.11 K)
▪ នែទផែលបេះ

ល់អាហារនៃសមាារ ៃិងត្ប

វបាៃោងសមាអត ជត្ម្េះ ៃិងគធវើអនាម្័យគ

ប់ត្ប

គត្បើត្បាស់ត្តូវផតត្តូ

យគត្បើវ ិធីសាស្តសតត្តឹម្ត្តូ

វឲ្យបាៃញឹកញាប់តាម្ការតត្ម្ូវ (2017 FDA Food Code §4-6, §4-7) ។

▪ កផៃែងរូបវៃត ៃិងនែទផែលបេះម្ិៃផម្ៃជ្ញអាហារត្តូវផតសមាអតឱ្យបាៃញឹក

ញាប់តាម្ការចំបាច់គែើម្បីរកាឲ្យសាអត (2017 FDA Food Code §4-602.13,
§6-501.12-18)។

i. កំហាប់ទឹកអនាម្័យត្តូវបាៃរកាទុកបាៃសាអត ៃិងត្តូវបាៃគែទៀងផ្លទត់គែើម្បីឲ្យ
មាៃកំហាប់ត្តឹម្ត្តូវសត្មាប់ឡាបូោងចៃ 3 ថ្ត មាសុីៃោងចៃ
ធុង

ក់ត្កណ្តត់ជូត ៃិងែបស្តសាាយបាញ់គ

យគត្បើឧបករណ៍គធវើគតសតសម្ស្សប*

(2017 FDA Food Code §3-304.14, §4-302.14, §4-501.116)

j. មាសុីៃោងចៃកំពុងែំគណើរការគៅសីតុណាភាព ៃិងសមាាធត្តឹម្ត្តូវែូចផែល

បាៃបង្ហាញគៅគលើសាែកទិៃាៃ័យរបស់ត្កុម្ហុៃែលិតផែលមាៃភាាប់ម្កជ្ញម្ួយ*
(2017 FDA Food Code §4-204.113)

4. សារធាតុគីម្ី ៃិងថ្នាំសំោប់សតវលិត
អ
a. សារធាតុគីម្ីត្តូវបាៃ

ក់សាែកសញ្ញញ ៃិងរកាទុកបាៃត្តឹម្ត្តូវ (2017 FDA Food

Code §7-1, §7-201.11)

b. ថ្នាំសំោប់សតវលិត
អ ត្តូវបាៃគត្បើផតជ្ញម្ួយឧបករណ៍បាញ់ផែលមាៃការទទួលសាគ
ល់បុគណ្តណេះ* (2017 FDA Food Code§7-202.12, §7-206.12-13) ។

c. ថ្នាំគពទយ ៃិងជំៃួយសគគង្ហគេះបឋម្ត្តូវបាៃរកាទុកត្តឹម្ត្តូវ (2017 FDA Food Code
§7-207.11-12, §7-208.11)

5. ការការ

រចំណីអាហារ

a. ត្បតិបតដិការគធវើគ

ើងស្សបតាម្ផែៃការការ

Code §2-103.11 B,C,E,F)

រចំណីអាហារ * (2017 FDA Food

6. សវៃកម្មនែទកុង
ា

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

( ) យោងតាមផ្នែ កក្កមស្ត ីពីចំណីអាហារ

*ក្រូវការឯកសារជាលាយលកខ ណ៍អកសរ

SOPs គំរូ
1. បុគគលិក
a. គោលការណ៍សុខភាពបុគគលិក៖
បុគគលិកចំណីអាហារតត្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍គៅអាកត្គប់ត្គងចំណីអាហារផែលត្តូវបាៃទ
ទួលសាគល់ គលើជំងឺ ឬគរាគសញ្ញញផែលត្តូវបាៃបញ្ញ
ា ក់ែូចមាៃផចងកាុងកិចចត្ពម្គត្ពៀ
ងរាយការណ៍អំពីជំងឺរបស់បុគគលិក។ លកខខណឌតត្ម្ូវនៃកិចចត្ពម្គត្ពៀងគៃេះត្តូវបា

ៃពៃយល់ែល់បុគគលិកមាាក់ៗគៅគពលជួល គហើយបុគគលិកផែលមាៃសកាតៃុ ពលៃីម្ួ
យៗតត្ម្ូវឲ្យចុេះហតថគលខា ៃិងកាលបរ ិគចេទចំគ

េះគោលការណ៍ ម្ុៃគពលចប់គែតើ

ម្ការង្ហរ។ លកខខណឌផែលអាចរាយការណ៍បាៃគៅកាុងកិចចត្ពម្គត្ពៀងត្តូវ
បាៃបិទគៅកាុងបៃទប់សត្មាករបស់បុគគលិក គហើយត្តូវបាៃពិៃិតយគ

ើងវ ិញគៅឯការ

បណុត េះបណ្ត
ត លផែលបាៃគត្ោងទុកយងគហាចណ្តស់ជ្ញគរៀងរាល់ឆ្ាំ។
b. ការអៃុវតតអនាម្័យ ៃិងភាពសាអតផ្លទល់ខួៃ៖
ែ

បុគគលិកថ្មីទាំងអស់ៃឹងទទួលបាៃការបណុត េះបណ្ត
ត លបគចចកគទសោងនែឲ្យបាៃត្តឹម្
ត្តូវ គពលណ្តត្តូវោងនែ ៃិងកផៃែងផែលត្តូវោងនែគៅគពលជួល ម្ុៃគពលចប់

គែតើម្ការង្ហរ។ អាកទទួលខុសត្តូវគវៃៃិម្ួយៗៃឹងធានាថ្នការែគត់ែគង់សាបូ ៃិងកផៃេ
ងត្ក

សឲ្យបាៃត្គប់ត្ោៃ់គឺត្តូវមាៃគៅត្គប់ឡាបូោងនែរបស់បុគគលិក គហើយថ្ន

ឡាបូោងនែអាចចូលបាៃគត្បើ ៃិងែំគណើរការបាៃត្តឹម្ត្តូវសត្មាប់ការគត្បើត្បា
ស់របស់បុគគលិក។
▪

បុគល
គ ិកៃឹងត្តូវបាៃអៃុញ្ញញតឲ្យបរិគភាគផតគៅកាុងតំបៃ់ផែលកំណត់គ
គេសជាៈសត្មាប់ទទួលទាៃគ
មាៃគំរប ៃិងទុគយ គហើយ

យអាកត្គប់ត្គង។

យបុគគលិកចំណីអាហារៃឹងត្តូវទុកគៅកាុងធុងម្ួយផែល

ក់គៅកាុងតំបៃ់ផែលោមៃចំណីអាហារ ឬឧបករណ៍សាអត

ណ្តម្ួយផែលអាច្ែងបាៃ។ ការជក់បារ ីម្ិៃត្តូវបាៃអៃុញ្ញញតគៅកផៃែងែលិតគៃេះគទ។
បុគគលិកតត្ម្ូវឲ្យោងនែគពលត្ត

ប់ម្កពីបរ ិគភាគអាហារ ឬពីការជក់បារ ី

ឬគពលណ្តនែអាចៃឹងមាៃគម្គរាគ។
▪

▪

ត្កចកនែត្តូវផតកាត់ឲ្យខែី ែុស ៃិងផថ្ទាំ គែើម្បីឲ្យផគម្ ៃិងនែទសាអត ៃិងម្ិៃរែុប។
បុគគលិកចំណីអាហារម្ិៃត្តូវបាៃអៃុញ្ញញតឲ្យ

ក់ត្កចកនែ ឬត្កចកនែសិបបៃិម្ិត
ម គទ

គៅគពលផែលបេះ

ក់គស្សាម្នែ។

ល់អាហារគលើកផលងផត

បុគគលិកចំណីអាហារត្តូវបាៃហាម្ឃាត់ម្ិៃឱ្យ

ក់គត្គឿងអលង្ហករត្គប់ត្បគេទគៅគលើនែ

ឬករនែគលើកផលងផតចិគញ្ចៀៃធម្មតាែូចជ្ញចិគញ្ចៀៃអា

ហ៍ពិ

ហ៍។

▪ បុគគលិកទាំងអស់ត្តូវរាយការណ៍ឲ្យគធវើការគសែៀកសគម្ែៀកបំ
សក់ត្តូវផត

ក់ត្គប់គពលគ

ក់សាអត។ ត្ប

ប់ត្គប

យបុគគលិកចំណីអាហារផែលគធវើការជ្ញម្ួយចំណីអាហារ

ៃិងសមាារសាអត។
▪

អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយគពលកំពុងបំគពញកាតពវកិចចៃឹងរ ឹតតបិតបុគគលិកណ្តផែលមាៃក
ណ្ត
ត ស់ កអក គហៀរសំគបារ ផែលចញពីផេាក ត្ចម្ុេះ ឬមាត់ម្ិៃឲ្យគធវើការជ្ញម្ួយចំណីអាហារ
ឬសមាារផែលសាអតគទ។

▪

មាៃៃីតិវ ិធីជ្ញោយលកខណ៍អកេរសត្មាប់ការសមាអតកម្អួត ៃិងរាគរូស។

c. ការបណុត េះបណ្ត
ត ល ចំគណេះែឹង ៃិងការត្តួតពិៃិតយ
▪

អាកត្គប់ត្គង៖

កផៃែងែលិតគៃេះគត្ជើសគរ ើសៃូវចំៃួៃអាកត្គប់ត្គងសុវតថិភាពចំណីអាហារផែលត្តូវបាៃទទួ
លសាគល់របស់ត្កសួងសុខាេិបាលរែឋ Rhode Island ។ អាកត្គប់ត្គងសុវតថិភាពចំណី
អាហារផែលត្តូវបាៃទទួលសាគល់ៃឹងទទួលបាៃការបញ្ញ
ា ក់ជ្ញថ្មីគ

យគធវើគតសតផែលបាៃ

អៃុម្័តគរៀងរាល់ 5 ឆ្ាំម្តងរបស់ត្កសួងសុខាេិបាល (RIDOH) ។ អាកត្គប់ត្គងែទេះ
បាយគពលកំពុងបំគពញកាតពវកិចចត្តូវបាៃបណុត េះបណ្ត
ត លត្តឹម្ត្តូវ ៃិងទទួ

លខុសត្តូវកាុងការធានាថ្នកផៃែងគៃេះកំពុងែំគណើរការស្សបតាម្ផែៃការគៃេះ

ៃិងតាម្លកខខណឌតត្ម្ូវនៃបទបបញ្ញ តិទា
ត ក់ទងៃឹងអាហារគែេងគទៀត។ ចាប់ថ្តចំលង

វ ិញ្ញញបៃបត្តរបស់អាកត្គប់ត្គងសុវតថិភាពចំណីអាហារៃីម្ួយៗៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារ
ៃិងបិទកាុងទីតាំងផែលអាចគម្ើលគ
អាហារតាម្តត្ម្ូវការគ

▪

ើញចាស់ជ្ញម្ួយអាជ្ញាប័ណណគែើម្បីគធវើអាជីវកម្មចំណី

យចាប់។

បុគគលិកចំណីអាហារ៖
បុគគលិកទាំងអស់ផែលត្តូវបាៃជួលឲ្យគធវើការជ្ញម្ួយចំណីអាហារ
ៃិងសមាារចំណីអាហារ ៃឹងត្តូវទទួលការបណុត េះបណ្ត
ត លសុវតថិភាពចំណីអា
ហារម្ុៃគពលចប់គែតើម្គធវើការគៅកផៃែងគៃេះ។ វគគបណុត េះបណ្ត
ត លគៃេះ
រួម្មាៃអនាម្័យផ្លទល់ខួៃ
ែ ការ្ែង ការបេះគ
អាចបរ ិគភាគបាៃ/ការ

យនែទគទជ្ញម្ួយៃឹងអាហារផែល

ក់គស្សាម្នែ ការរាយការណ៍ពីជំងឺរបស់បុគគលិក

ៃិងសីតុណាភាពចំណីអាហារ។ កំណត់ត្តាកាលបរ ិគចេទបណុត េះបណ្ត
ត ល
ៃិងអាកចូលរួម្ៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារគែើម្បីពិៃិតយគ
តពិៃិតយ។

ើងវ ិញកាុងអំ

ុងគពលត្តួ

2. អាហារ
a. ត្បេព៖
គភាជៃីយ ឋ ៃគៃេះទិញអាហារពីត្បេពផែលមាៃអាជ្ញាប័ណណ
ៃិងមាៃការអៃុញ្ញញតបុគណ្តណេះ។ ម្ិៃមាៃអាហារកំបុង ឬអាហារគធវើពីែទេះគទ
ែេិតផែលត្បម្ូលបាៃពីកុងនត្ពពី
ា
អាកផែលម្ិៃមាៃការអៃុញ្ញញត ឬសតវនត្ព
ម្ិៃត្តូវបាៃអៃុញ្ញញតគៅកផៃែងគៃេះគទ។

ពពួកអ័យសទ័រទទួលបាៃពីឈ្ួញផែលមាៃអាជ្ញ
ម
ា ប័ណណផតបុគណ្តណេះ
គហើយម្ិៃត្តូវបាៃទទួលគ

យោមៃផ្លែកសមាគល់គទ។ ពពួកអ័យសទ័រផែលត្តូវបាៃ

ត្បម្ូលជ្ញលកខណៈលំផហកាយត្តូវបាៃហាម្ឃាត់ពីកផៃែងគៃេះ។ ផ្លែកសមាគល់
ពពួកត្គំផែលមាៃគលខសមាគល់ # ឈ្មួញ កាលបរ ិគចេទត្បម្ូលែល

ទីតាំងត្បម្ូលែល ត្បគេទៃិងបរ ិមាណនៃពពួកត្គំត្តូវបាៃរកាទុ កជ្ញឯកសារកាុង
កផៃែងគៃេះយងតិច 90 នថ្ៃ។ ពពួកអ័យសទ័របកសំបកត្តូវបាៃ

ក់សាែកស

ញ្ញញគ្មេះ អាសយ ឋ ៃ ៃិងគលខវ ិញ្ញញបៃបត្តរបស់អាកបកសំបក អាកគវចខចប់ ៃិង
កាលបរ ិគចេទ “លក់ត្តឹម្នថ្ៃ” ឬកាលបរ ិគចេទបក។
ត្តីគត្តពីពពួកអ័យសទ័រ ត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃម្ិៃលអត្តូវបាៃ
ទទួលពីអាកែគត់ែគង់ផែលបងកកត្តីសត្មាប់ការសមាែប់បារាសុីតគៅគពលចំបាច់។
វ ិញ្ញញបៃបត្តពីអាកផចកចយផែលបញ្ញ
ា ក់ថ្នត្តីត្តូវបាៃបងកកត្តឹម្ត្តូវ ត្តូវបាៃរ
កាទុកជ្ញឯកសារ។
មាៃផតទឹកផែែគឈ្ើ ផែលបាៃសមាែប់គម្គរាគគទផែលត្តូវបាៃទិញ
ៃិងលក់គៅកផៃែងគៃេះ។
b. ការទទួល៖
អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយផែលកំពុងបំគពញកាតពវកិចគ
ច ឺទទួលខុសត្តូវកាុងការទទួល
បាៃការែឹកជញ្ូា ៃអាហារទាំងអស់។ អាហារកាែគសៃឹងត្តូវបាៃត្តួតពិៃិតយគម្ើ
លៃឹងផេាកគែើម្បីែឹងថ្នសីតុណាភាពត្តូវបាៃបាត់បង់ ៃិងគុណភាពអៃ់។

ទូទឹកកកអាចមាៃគត្ោេះថ្នាក់ខាែំង/គពលគវោត្តួតពិៃិតយសីតុណាភាពគែើម្បីសុវតថិភា
ពអាហារ (TCS) ត្តូវផតទទួលបាៃគៅ ឬគត្កាម្ 41°F។
គៅគពលផែលអាហារកាែគសត្តូវបាៃផចកចយ យងគហាចណ្តស់សីតុណ្ត
ា ភាព
TCS កាែគស ត្តូវផតត្តូវបាៃកត់ត្តាទុកគៅគលើកំណត់គហតុទទួល។ ត្បសិៃគបើ
អាហារ TCS កាែគស ត្តូវបាៃគគរកគ

ើញថ្នមាៃសីតុណាភាពគលើសពី 41°F

សីតុណាភាពនៃែលិតែលផែលគៅគសសសល់ទាំងអស់ត្តូវផតត្តួតពិៃិតយ។

ទំៃិញសៃួតត្តូវផតពិៃិតយគម្ើលគ

យផ្លទល់ផេាកចំគ

េះការគវចខចប់ផែលខូច

ៃិងសញ្ញញនៃការគបាង។ ពពួកអ័យសទ័រត្តូវផតរស់ ៃិងមាៃផ្លែកត្តឹម្ត្តូវ។
ត្តីហីៃ
វ ហវីសផែលត្តូវបាៃបត្ម្ុងទុកសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃម្ិៃលអត្តូវផតស្សបជ្ញ
ម្ួយៃឹងវ ិញ្ញញបៃបត្តផែលបាៃរកាទុកជ្ញឯកសារ។
ែលិតែលណ្តម្ួយផែលត្តូវបាៃរកគ

ើញថ្នខវេះគុណភាព ឬសុវតថិភាពម្ិៃគួរ

ត្តូវបាៃទទួលយកគទ។ ែលិតែលទាំងគៃេះត្តូវផតកត់ត្តាគៅកាុងកំណត់គហ
តុទទួលរួម្ៃឹងសកម្មភាពផកតត្ម្ូវផែលត្តូវបាៃគធវើគ

ើងនាគពលគនាេះ។

អាកត្គប់ត្គងៃឹងពិៃិតយគម្ើលកំណត់គហតុទទួលរាល់សបាតហ៍។
c. ទូររកាភាពត្តជ្ញក់៖
គត្គឿងបរ ិកាខរទូរទឹកកកៃីម្ួយៗគត្បើសត្មាប់កាែគស TCS ៃឹងត្តូវែតល់ផទម្ូផម្ត្ត
គែើម្បីកត់ត្តាសីតុណាភាពព័ទធជុំវ ិញគៅផែាកផែលគតតបំែុតនៃឧបករណ៍គនាេះ។
កំណត់គហតុត្តួតពិៃិតយសីតុណាភាពៃឹងត្តូវ

ក់គៅគលើទាវរខាងគត្តនៃឧបករណ៍

ទូរទឹកកកៃីម្ួយៗគរៀងរាល់នថ្ៃច័ៃទ។ អាកត្គប់ត្គងផែលទទួ លខុសត្តូវកាុងការ

គបើកែទេះបាយៃឹងត្តួតពិៃិតយផទម្ូផម្ត្តគៅកាុងឧបករណ៍ទូរទឹកកកៃីម្ួយៗគៅគព
លចប់គែតើម្គធវើការ ៃិងកត់ត្តាសីតុណាភាពគៅគលើកំណត់គហតុ។ អាកត្គប់ត្គ

ងផែលទទួលខុសត្តូវកាុងការបិទកផៃែងគឺទទួលខុសត្តូវកាុងការកត់ត្តាសីតុណាភា
ពព័ទធជុំវ ិញនៃឧបករណ៍ទូទឹកកកៃីម្ួយៗម្ុៃគពលចកគចញគៅគពលោៃច។

អាកត្គប់ត្គងមាៃទំៃួលខុសត្តូវកាុងការពិៃិតយគែើម្បីធានាថ្នមាៃការផបងផចកឲ្យបា
ៃត្តឹម្ត្តូវរវាងត្បគេទសាច់គៅ ៃិងអាហារផែលត្តូវទទួលទាៃផែលរកា

ទុកគៅកាុងឧបករណ៍ទូរទឹកកកគៅគពលត្តួតពិៃិតយសីតុណាភាព។ អាកត្គប់

ត្គងផែាកបិទៃឹងបញ្ញ
ា ក់អាហារផែលត្តូវបរ ិគភាគ TCS ផែលត្តូវបាៃរកាទុ
កគោើស 24 គមាងត្តូវបាៃកំណត់កាលបរ ិគចេទត្តឹម្ត្តូវតាម្ការតត្ម្ូវ។

សីតុណាភាពព័ទធជុំវ ិញគលើសពី 41°Fតត្ម្ូវឱ្យមាៃវ ិធាៃការផកតត្ម្ូវ។ សីតុណាភា
ពខាងកាុងនៃអាហារ TCS ទាំងអស់គៅកាុងទូរផែលម្ិៃែំគណើរការត្តូវគធវើកា
រត្តួតពិៃិតយ។ អាហារត្តូវផតយកគចញពីទូរ ៃិងទូរត្តូវជួសជុលម្ុៃគពល

គត្បើត្បាស់។ រាល់អាហារ TCS គចញពីការត្គប់ត្គងសីតុណាភាពរយៈគពល 4
គមាងឬគត្ចើៃជ្ញងគៃេះត្តូវផតគបាេះគចល។ កំណត់គហតុនៃការត្តួតពិៃិតយ
ទូរទឹកកកៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារយងតិច 90 នថ្ៃ។

d. ការទុកឲ្យរោយ៖
ការទុកឲ្យរោយនៃអាហារ TCS ត្តូវទុកគៅគត្កាម្ទូរទឹកកកផែាកម្ិៃកក ត្តាំទឹក
ក់កុងម្ី
ា
ត្កូគវវ ឬជ្ញផែាកម្ួយនៃែំគណើរការចំអិៃ។ វ ិធីសាស្តសតគួរគត្បើសត្មាប់

ការរោយគឺ

ក់គៅគត្កាម្ទូរទឹកកកផែាកម្ិៃកក ឬជ្ញផែាកម្ួយនៃែំគណើរកា

រចំអិៃ។ ែលិតែលសាច់គៅផែលទុកឲ្យរោយកាុងទូទឹកកកផែាកម្ិៃកក

ត្តូវមាៃទីតាំងគៅកាុងតំបៃ់ផែលត្តូវបាៃកំណត់នៃទូររកាត្តជ្ញក់ផែលវាម្ិៃអាច
ចម្ែងគម្គរាគែល់អាហារផែលរួចរាល់សត្មាប់បរ ិគភាគ។ កាុងករណីផែលចំណី
អាហារត្តូវបាៃរ ំោយភាែម្ៗ គឺត្តូវរ ំោយគ

យត្តាំកុងទឹ
ា
កត្តជ្ញក់ឲ្យលិច

សាច់កុងទឹ
ា
ក ផែលម្ិៃត្តូវឲ្យផែាកនៃែលិតែលផែលរោយគលើសពី 41°F គទ

គលើកផលងផតែលិតែលអាហារៃឹងត្តូវចម្អិៃ ឬទុកត្តជ្ញក់កុងរយៈគពល
ា
4 គមាង។

e. ការចំអិៃ/ការកំគៅគ

ើងវ ិញ៖

គភាជៃីយ ឋ ៃគៃេះៃឹងចំអិៃអាហារផែលអាចបងកគត្ោេះថ្នាក់ម្ិៃឲ្យ្អិៃគពកតាម្ការ
គសាើសុំរបស់អតិថ្ិជៃមាាក់ៗ។ បញ្ាីម្ុខម្ាូបម្ួយចំៃួៃមាៃ ឬែទុកគត្គឿងែេំគៅ
ឬ្អិៃម្ិៃលអ។ ត្តូវសរគសរការផណនាំគៅគលើបញ្ាីម្ុខម្ាូបទាំងអស់គែើម្បី

ឲ្យអាកគត្បើត្បាស់ែឹងអំពីហាៃិេ័យផែលទាក់ទងៃឹងការទទួលទាៃអាហារផែលអាច
បងកគត្ោេះថ្នាក់គ

យការចំអិៃម្ិៃ្អិៃលអ។ ការផណនាំមាៃពីរផែាកគឺការបង្ហាញ

ៃិងការរ ំឮក។ ការបង្ហាញគៃេះកំណត់ពីអាហារគៅ ឬអាហារ (TCS)ផែលអាចបងក
គត្ោេះថ្នាក់គ

យការចំអិៃម្ិៃ្អិៃលអគ

យបញ្ូច លសញ្ញញផ្លកយម្ួយបនាទប់ពីធាតុបញ្ាី

ម្ុខម្ាូប។ សញ្ញញផ្លកយម្ួយមាៃបង្ហាញគៅខាងគត្កាម្ផែាកនៃបញ្ាីម្ុខម្ាូប៖ “

ម្ុខម្ាូបទាំងគៃេះគឺគៅ ឬចំអិៃម្ិៃ្អិៃលអ ឬអាចមាៃគត្គឿងែេំគៅ ឬគត្គឿងែេំ

ចំអិៃម្ិៃ្អិៃលអ” ។ សាររ ំឮកខាងគត្កាម្ត្តូវបង្ហាញែូចថ្ន៖ "ការទទួលទាៃសាច់
បសុបកេី គត្គឿងសម្ុត្ទ ពពួកអ័យសទ័រ ឬសុតគៅ ឬចំអិៃម្ិៃ្អិៃលអ អាចបគងកើៃហា
ៃិេ័យនៃជំងឺគ

យសារការពុកអាហារ។" អាហារចំអិៃម្ិៃ្អិៃលអែូចជ្ញសាច់គោ

ចិគញ្ញ
ច ំ ម្ិៃត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់កុមារអាយុ 12 ឆ្ាំ ចុេះគត្កាម្គ

ើយ។ អាហារ

PHF ផែលបញ្ញ
ា ទិញពីកុមារម្ិៃត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់ការចំអិៃម្ិៃ្អិៃលអគទ។
មាៃផតែលិតែល TCS បុគណ្តណេះផែលត្តូវបាៃកំណត់គៅគលើបញ្ាីម្ុខម្ាូបផែ
លជ្ញម្ុខទំៃិញផែលត្តូវបាៃែតល់ជូៃសត្មាប់លក់គៅ ឬចំអិៃម្ិៃឲ្យ្អិៃលអគ
យអៃុគោម្តាម្ការផណនាំចំគ

េះអតិថ្ិជៃគឺមាៃសត្មាប់អាកគត្បើត្បាស់។

សីតុណាភាពចម្អិៃែំបូងត្តូវផតយកសត្មាប់ TCS ផែលបាៃគរៀបចំយងគពញគល
ញជ្ញម្ុៃទុកឱ្យគតតឬត្តជ្ញក់។ អាកចំអិៃអាហារផែលគរៀបចំធាតុ ៃឹងកត់ត្តាសីតុ

ណាភាពែំបូងគៅកាុងកំណត់គហតុចំអិៃគៅគពលទទួលបាៃសីតុណាភាពផែលត្តូវ
ការ។ អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយត្តូវផតពិៃិតយគម្ើល ៃិងចប់គែតើម្កត់កំណត់គហតុត្បចំ
នថ្ៃ។
សីតុណ្ត
ា ភាពចំអិៃខាងកាុងអបបបរមាសត្មាប់ PHF ផែលរួចរាល់សត្មាប់ទទួល
ទាៃផែលបាៃចំអិៃគពញគលញមាៃែូចខាងគត្កាម្៖
ធាតុ

សីតុណណភាព ខាងកាុង

បផៃែ ផែែគឈ្ើ
ៃិងអាហារផែលបាៃគរៀបចំ
ជ្ញលកខណៈ
បាៃកំគៅគ
គៅអាហារ។

សមាគល់

135°F រយៈគពល 15 វ ិនាទី

ណិជាកម្មត្តូវ

ើងវ ិញកាុងទូរកំ

សុតសត្មាប់បរ ិគភាគភាែម្ៗរ
បស់អតិថ្ិជៃមាាក់ៗ

145°F រយៈគពល 17 វ ិនាទី

ត្តីៃិងសាច់ផែលម្ិៃមាៃ

សុតម្ិៃត្តូវបាៃគរៀបចំែូច

155°F រយៈគពល 15 វ ិនាទី

គញ្ចឹម្។
បាសាតញាត់គត្គឿង
បសុបកេីញាត់គត្គឿង
សាច់អូត្ទីសញាត់គត្គឿង
ឬការញាត់ផែលមាៃត្តី
សាច់ សាច់បសុបកេី
ឬសាច់អូត្ទីស។ ម្ាូបផែល
បាៃគរៀបចំគៅៃឹងកផៃែង
គហើយកំគៅគ
កំគៅអាហារ។

ើងវ ិញកាុងទូរ

យគយងគៅតាម្តារា

FDA Food Code ។

ខាងគលើគទ ត្តីៃិងសាច់ចិ
បសុបកេី សាច់ញាត់

បចំគ

ងកាុង 3-401.11 នៃ 2017

គៅខាងគត្កាម្។
សាច់អូត្ទីស សាច់ចក់ថ្នាំ

សាច់អាំងទាំងម្ូលៃឹងត្តូវគរៀ

165°F រយៈគពល 15 វ ិនាទី

f.

ទូរកំ គៅអាហារ៖

អាហារ TCS ត្តូវបាៃកំគៅគៅសីតុណាភាព ឬគលើ 135°F ។ សីតុណាភាពៃឹងត្តូវយក
ៃិងកត់ត្តាទុកគៅកាុងកំណត់គហតុទូរកំគៅអាហារគរៀងរាល់ 2 គមាងម្តង។ ចំណីអាហា
រផែលរកគ

ើញថ្នមាៃសីតុណាភាពទាបជ្ញង 135°F កាុងរយៈគពលតិចជ្ញង 4 គមាង

ៃឹងត្តូវយកគៅកំគៅគ

ើងវ ិញែល់ 165°F ឬគបាេះគចល។ ចំណីអាហារផែលរកគ

ើ

ញថ្នមាៃសីតុណាភាពទាបជ្ញង 135°F រយៈគពល 4 គមាង ឬគត្ចើៃជ្ញងគៃេះត្តូវគបាេះ
គចល។ សកម្មភាពផកតត្ម្ូវៃឹងត្តូវកត់ត្តាទុកសត្មាប់អាហារណ្តផែលរកគ

ើ

ញថ្នមាៃសីតុណាភាពទាបជ្ញង 135°F ។ កំណត់ត្តាទូរកំគៅអាហារៃឹងត្តូវបាៃពិៃិ
តយ ចុេះហតថគលខា ៃិងកត់ត្តាគ

យអាកត្គប់ត្គងផែាកបិទជ្ញគរៀងរាល់នថ្ៃ។

g. ការរកាភាពត្តជ្ញក់៖

ៃីតិវ ិធីរកាភាពត្តជ្ញក់ៃឹងត្តូវបាៃបគងកើតគ

ើងសត្មាប់អាហារ TCS ទាំងអស់ផែ

លត្តូវបាៃគរៀបចំកុងម្ួ
ា
យនថ្ៃ ឬគត្ចើៃជ្ញងគៃេះម្ុៃគពលគសវាកម្ម។ សីតុណាភាពែ

លិតែលខាងកាុងៃឹងត្តូវបាៃត្តួតពិៃិតយ ៃិងកត់ត្តាគៅកាុងតារាងត្តជ្ញក់គរៀងរាល់ 30
នាទីម្តងគែើម្បីបគងកើតៃីតិវ ិធីទាំងគៃេះ។ អាហារទាំងអស់ត្តូវកាទុកឲ្យត្តជ្ញក់តាម្ៃីតិវ ិ
ធីផែលបាៃផចងជ្ញោយលកខណ៍អកេរ គហើយៃីតិវ ិធីៃឹងត្តូវបាៃរកាទុកកាុ
ងផែាកនៃគសៀវគៅផណនាំគៃេះ។
3. អនាម្័យ
a. កាលវ ិភាគអនាម្័យ៖
ផែៃការអនាម្័យត្តូវបាៃអៃុវតតសត្មាប់សមាារែទេះបាយៃីម្ួយៗ ៃិងផែាកនៃ
តំបៃ់ែទេះបាយ។ ផែៃការរួម្មាៃព័ត៌មាៃែូចខាងគត្កាម្៖ អាកទទួលខុសត្តូវកាុងកា
រសមាអត ៃិងផថ្ទាំសមាារ។ សារធាតុគីម្ីផែលត្តូវបាៃគត្បើសត្មាប់ សមាអតៃិ
ងអនាម្័យ។ តត្ម្ូឲ្យមាៃឧបករណ៍ការ

រផ្លទល់ខួែៃ គសចកតីផណនាំផែលគរៀបរា

ប់លំអិតពីវ ិធី ៃិងគពលណ្តត្តូវសមាអត ៃិងអនាម្័យឧបករណ៍ ត្ពម្ទាំងការផណ
នាំសត្មាប់ការផថ្ទាំជ្ញត្បចំ។ ផែៃការគៃេះៃឹងត្តូវពិៃិតយគ
ត្បាំម្ួយផខម្តង គហើយត្បសិៃគបើចំបាចត្តូវពិៃិតយគ

ើងវ ិញគរៀងរាល់

យអាកត្គប់ត្គងទូគៅ។

ឯកសារទិៃាៃ័យសុវតថិភាពសមាារៃឹងត្តូវរកាទុកជ្ញឯកសារកាុងែទេះបាយសត្មាប់
ិភាគសំអាត។
សារធាតុគីម្ីទាំងអស់ផែលបាៃកំណត់កុងកាលវ
ា
b. ទឹកអនាម្័យ៖
ឧបករណ៍គធវើគតសតត្តូវបាៃែតល់ជូៃគែើម្បីវាស់កំហាប់សារធាតុកែរកែរ ីៃផែលត្តូវបាៃ
គត្បើគៅកាុងឡាបូោងចៃ 3 ថ្ត ៃិងធុងត្កណ្តត់ជូតគសើម្ (ៃិងមាសុីៃោងច

ៃសវ័យត្បវតតិត្បសិៃគបើមាៃ) ។ មាសុីៃោងចៃគពលកំពុងែំគណើរការៃឹង
កត់ត្តាកំហាប់នៃទឹកអនាម្័យគៅកាុងកំណត់គហតុទឹកអនាម្័យរាល់គពលផែលឡា
បូោងចៃត្តូវបាៃកត់ត្តា គហើយកំណត់ត្តាៃឹងត្តូវពិៃិតយគ
នថ្ៃគ

ើងវ ិញរាល់

យអាកត្គប់ត្គងែទេះបាយផែលកំពុងបំគពញកាតពវកិចច។

កំណត់ត្តាផែលបាៃបំគពញៃឹងត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងផែាកនៃគសៀវគៅអនាម្័យ
គៃេះរយៈគពល 90 នថ្ៃ។

c. មាសុីៃោងចៃសវ័យត្បវតតិ៖
កផៃែងគៃេះគត្បើមាសុីៃោងចៃសវ័យត្បវតតិផែលមាៃសីតុណ្ត
ា ភាពគតតគែើម្បីសមាអ
ត ៃិងគធវើអនាម្័យសមាារគលើតុ សមាារគត្បើត្បាស់ៃិងឧបករណ៍តូចៗ។ មាសុីៃោ
ងចៃៃឹងកត់ត្តាសីតុណាភាពោងចុងគត្កាយនៃមាសុីៃោងចៃ ពីរែងកាុងម្ួ
យនថ្ៃ ម្តងកាុងម្ួយគមាងែំបូងនៃការគត្បើត្បាស់ ៃិងម្តងកាុងអំ

ុងគមាងចុង

គត្កាយនៃការគត្បើត្បាស់។ អាកត្គប់ត្គងែទេះបាយៃឹងពិៃិតយគម្ើលកំណត់គហតុ
ត្បចំនថ្ៃ គហើយកំណត់ត្តាៃឹងត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងហវូលឌឺគៃេះរយៈគពល
90 នថ្ៃ។

4. ការត្គប់ត្គងសារធាតុគីម្ី ៃិងសតវលិត
អ
a. ការរកាទុកសារធាតុគីម្ី៖
សារធាតុគីម្ីៃឹងត្តូវរកាទុកកាុងកផៃែងសតុកទុក

ច់គ

យផ

ក កផៃែងផែលបាៃ

កំណត់ឆ្ៃយពីែលិតែលអាហារ គសវាកម្មម្ួយែង ឬការគត្បើត្បាស់ផតម្ួយែង
ៃិងសមាអតសមាារ រួម្ទាំងត្ប

ប់ត្ប

គត្បើត្បាស់។ ធុងែទុកសារធាតុគីម្ីផែល

យកគចញពីការែគត់ែគង់ជ្ញកញ្ចប់គត្ចើៃ ត្តូវបាៃ

ក់សមាគល់តាម្គ្មេះ

ទូគៅនៃសមាារ។ ការែគត់ែគង់ជំៃួយបឋម្ត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងសមាា
រសគគង្ហគេះបឋម្ផែលបិទជ្ញប់ៃឹងជញ្ញ
ា ំងែទេះបាយ។
b. ការត្គប់ត្គងសតវលិត
អ ៖
កផៃែងគៃេះចុេះកិចចសៃាជ្ញម្ួយភាាក់ង្ហរកំចត់សតវលិត
អ ផែលមាៃអាជ្ញាប័ណណ
គ

យទទួលខុសត្តូវចំគ

េះការអៃុវតតរាល់សមាារការ

រសតវលិត
អ ៃិងសតវគករ

ផែលចំបាច់ទាំងអស់ជ្ញគរៀងរាល់ផខ។ ម្ិៃមាៃថ្នាំសំោប់សតវលិអត ឬថ្នាំសំោប់
សតវកគករត្តូវបាៃរកាទុកគៅកាុងកផៃែងគៃេះ ឬត្គប់ត្គងគ
ម្ហុៃគៃេះគទ។

យបុគគលិករបស់ត្កុ

5. ការការ

រចំណីអាហារ

a. ផែៃការការ

រចំណីអាហារ៖

កផៃែងគៃេះៃឹងែំគណើរការស្សបតាម្ផែៃការការ
នាំគ

រចំណីអាហារផែលត្តូវបាៃផណ

យត្កសួងសុខាេិបាលរែឋ Rhode Island សត្មាប់កផៃែងលក់រាយ។ ការវាយ

តនម្ែការការ

រចំណីអាហារៃឹងត្តូវគធវើគ

វការអៃុគោម្តាម្ផែៃការការ

ើងជ្ញគរៀងរាល់ឆ្ាំ គែើម្បីធានាឲ្យបាៃៃូ

រចំណីអាហារ។ ព័ត៌មាៃទំនាក់ទំៃងបនាទ

ៃ់សត្មាប់ការត្គប់ត្គង ៃិងភាាក់ង្ហរជ្ញគត្ចើៃ រួម្មាៃ បូលីស អគគិេ័យ សុខភាព
ៃិងការត្តួតពិៃិតយថ្នាំពុលៃឹងត្តូវបាៃបិទគៅជិតទូរស័ពទកុងការិយល័
ា
យែទេះបាយ។
b. ការបណុត េះបណ្ត
ត លផែាកការ

រចំ ណីអាហារ៖

អាកត្គប់ត្គងៃឹងទទួលបាៃការបណុត េះបណ្ត
ត លផែាកការ
គណតផែលត្តូវបាៃគរៀបចំគ
ទាក់ទងៃឹងបញ្ញ
ា ការ

ើងគ

រចំណីអាហារតាម្អុីៃធឺ

យ FDA គែើម្បីបគងកើៃកត្ម្ិតនៃការយល់ែឹង

រចំណីអាហារែូចជ្ញការគធវើឲ្យខូចគុណភាពអាហារគ

យ

គចតនា។
(https://www.fda.gov/food/food-defense-tools-educational-materials/fooddefense-101-front-line-employee)
6. សវៃកម្មនែទកុង/ការគែទ
ា
ៀងផ្លទត់

a. ផែាកត្គប់ត្គងៃឹងគធវើសវៃកម្មនែទកុងត្បចំ
ា
ផខគែើម្បីធានាបាៃៃូវការអៃុគោម្តាម្
ផែៃការសុវតថិភាពគៃេះ គហើយកត់ត្តាការរកគ

ើញគៅកាុងកំណត់គហតុសវ

ៃកម្មត្បចំផខ។ គលើសពីគៃេះ ការត្គប់ត្គងៃឹងពិៃិតយគ

ើងវ ិញៃូវផែៃការទាំ

ងម្ូលគរៀងរាល់ ត្បាំម្ួយផខម្តងគែើម្បីគធវើឲ្យត្បាកែថ្នផែៃការគៃេះគ្ែើ
យតបបាៃត្គប់ត្ោៃ់ៃូវរាល់តត្ម្ូវការសុវតថិភាពចំណីអាហារនៃកផៃែងគៃេះ។

បាៃផកសត្ម្ួល 3/16/2021

