មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
គោលការណ្៍សុវត្ថិភាព
ចំណ្ីអាហារលក់លាយ
គសៀវគៅព័ត្៌មាន

គោលការណ្៍ខណ្ ំអំពីអាជាារ័ណ្ណ
សប្មារ់ខននការប់រ់គនតើមអាជ្ីវកមមថមីខននកចំណ្ីអាហារ
ជ្ំហានទី 1 ៖ ទោលការណ្៍អនុម័តទីតង
ំ
◗ ទទួលបានគសចកតីអនុម័ត្ទីតំង គដើមបីដំគណ្ើរការអាជ្ីវកមមចំណ្ីអាហារ។

ជ្ំហានទី 2 ៖ ទោលការណ្៍អនុម័តក្បព័នធក្រប់ក្រងសំណ្ល់តមលូ
◗ គោលការណ្៍គនេះអនុម័ត្ចំគពាេះអាជ្ីវកមមខដលមានប្រព័នធលូឯកជ្នខត្រុគ្ណេះ។ ប្រសិនគរើអាជ្ីវកមមគ េះសថិត្គៅ
គលើប្រព័នធលូសាធារណ្ៈ សូមគមើលជ្ំហានទី 3។

 ប្រសិនគរើប្រព័នធប្ររ់ប្រងសំណ្ល់តមលូមានគៅទីតំងអាជ្ីវ កមម្មួយ សូមយកពាកយគសនើសុំ កំណ្ត្់ភាព
សមប្សរននប្រព័នធ គៅដាក់គ ៅប្កសួងប្ររ់ប្រងររិសាាន (DEM) ននរដឋ Rhode Island ។ សូមយកពាកយគសនើសុំ
អនុម័ត្រួចមួយចារ់ថត្ចមលង គៅដាក់គៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ ខដលជាខននកមួយននសំណ្ំឯកសារ
គសនើសុំ ខដលរួមមានចំណ្ចរញ្ជាក់ពីចំនួនគៅអី និងលកខែណ្ឌកំណ្ត្់គនេងៗគទៀត្ខដលដាក់គចញគដាយ
ប្កសួង DEM ។

 ប្រសិនគរើគៅទីតំង្មួយចំបាច់ប្ត្ូវការប្រព័នធប្ររ់ប្រងសំណ្ល់តមលូគៅទីតំងថ្មី សូមដាក់ពាកយគសនើសុំ
រគប្មាងសាងសង់ប្រព័នធប្ររ់ប្រងសំណ្ល់ទឹកគៅទីតំង (OWTS) គៅប្កសួង DEM។ សូមយកវិញ្ជារនរប្ត្
រញ្ជាក់អនុគលាមភាពមួយចារ់ថត្ចមលងគចញគដាយប្កសួង DEM គៅដាក់គ ៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ី
អាហារ ខដលជាខននកមួយននសំណ្ំឯកសារគសនើសុំ។

ជ្ំហានទី 3 ៖ ទោលការណ្៍អនុម័តក្បព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹរ
◗ គោលការណ្៍គនេះអនុវត្តចំគពាេះអាជ្ីវកមមប្រព័នធនគត្់នគង់ទឹក (ទឹកអណ្តូង) ខត្រុគ្ណេះ។ ប្រសិនគរើអាជ្ីវកមម
គ

េះមានប្រព័នធនគត្់នគង់គម សូមអានជ្ំហានទី 4។

◗ ទទួលបានគសចកតីអនុម័ត្ពីប្កសួងសុខាភិបាលននរដឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលប្ររ់ប្រងរុណ្ភាពទឹក
សប្មារ់ទទួលទាន ខដលរញ្ជាក់ពីប្រព័នធនគត្់នគង់ទឹកគៅទីតំងថាមានសុវត្ថិភាព។

ជ្ំហានទី 4 ៖ បំទពញពារយទសនស
ើ ុំ ទ ើកករទៅក់រ់ទក់កបង់លៃថ្ាអាញាប័ប័ណ្
◗ រំគពញពាកយគសើសុំអាជាារ័ណ្ណសប្មារ់ប្រគភទអាជាារ័ណ្ណនីមួយៗតមលកខែណ្ឌត្ប្មូវឲ្យមាន (ដូចជា នារ
អាជ្ីវកមមគ សវាចំណ្ីអាហារ នលិត្នលទឹកគដាេះគោ)។

◗ យកសំណ្ំឯកសារពាកយគសនើសុំអាជាារ័ណ្ណ និងនថលអាជាារ័ណ្ណ គៅដាក់គៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ ឲ្យ
បានយ៉ាងយូរពីរសបាា

៍មុនកាលររិគចេទគរើកខដលបានគសនើសុំ សប្មារ់អាជ្ីវកមមខដលមានប្សារ់ និងយ៉ាងយូរ

មួកន្ខ មុនគពលរគប្មាងសាងសង់អោរអាជ្ីវកមមថមី មរគប្មាងខកលមគអោរអាជ្ីវកមមមានប្សារ់ប់រ់គនតើម។

◗ រញ្ចូលទាំងនថលប់ំបាច់

សប្មារ់ប្រគភទអាជាារ័ណ្ណនីមួយៗតមលកខែណ្ឌត្ប្មូវឲ្យមាននង។

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750
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ទោលការណ្៍ន្ណ្នំអំពអា
ី ញាប័ប័ណ្សក្ាប់ន្ផ្នការចាប់ទផ្តើមអាជ្ីវរមមថ្មីន្ផ្នរចំណ្ីអាហារ (ត)

◗ ទូទាត្់មូលរបទានរប្ត្ទាំងអស់ជ្ូនអរគ

យករត្

ោរននរដឋ Rhode Island ។

◗ នថលពាកយគសនើសុំទាំងអស់ និងនថលគសវាពិនិត្យខននការមិ នរងវិលសងវិញគទ។
◗ សំណ្ំឯកសារគសនើសុំអាជាារ័ណ្ណទាំងអស់ប្ត្ូវខត្មាន៖
 ពាកយសុំមួយមគប្ចើន
 នថលពាកយគសនើសុំមួយ មគប្ចើន
 គសចកតីអនុម័ត្ររស់ប្កសួង (កនុងករណ្ីប់ំបាច់)
 គសចកតីអនុម័ត្គចញគដាយការិយល័យប្ររ់ប្រងរុណ្ភាពទឹក ទទួលទាន (កនុងករណ្ីប់ំបាច់)
 ចំណ្ចគសនើ
 ឯកសារដាក់ពាកយគសនើសុំអាជាារ័ណ្ណគនេងៗគទៀត្ ខដលប្ត្ូវមានសប្មារ់រគប្មាងសំណ្ង់ និងអោរថមីៗ ខដល
កំពុងខកលមគ មានដូចជា៖

» ពាកយគសនើសុំសាងសង់
» នថលពិនិត្យរគប្មាង (គសមើនឹងនថលអាជាារ័ណ្ណ និងលុេះប្តខត្នថលគ ដើមរគប្មាងសាងសង់ មខកលមគថមីមានចំនួន
គប្ចើនជាង 50% ននត្នមលរគប្មាងអាជ្ីវកមមគ

េះ)

» រគប្មាងសាារយកមមរីចារ់

ជ្ំហានទី ៥៖ អនរក្រប់ក្រងសុវតែភា
ិ ពចំណ្ីអាហារានវិញ្ញប
ា នបក្ត
◗ កនុងករណ្ីមានត្ប្មូវការ ប្ត្ូវប្បាកដថា អាជ្ីវកមមមានចំនួនអនកប្ររ់ប្រងខដលមានវិញ្ជារនប្ត្ខននកសុវត្ថិភាព
ចំណ្ីអាហារ។

ជ្ំហានទី ៦៖ លិខិតអនុញ្ញាតពីអាញាប័ធរមូលក់ាន
◗ ទទួលលិែិត្អនុញ្ជាត្ប់ំបាច់ប្ត្ូវមាន ពីមត្រនតីប្កុង ដូចជា មត្រនតីទទួលរនផុខននកអោរ រណ្ៈកមមការអរគីភ័យ
។ល។

ជ្ំហានទី ៧៖ អធិការរិចចមុនចាប់ទផ្តើមក្បតិបតតិការ
◗ រ ារ់ពីមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារពិនិត្យ សកមមភាពសាងសង់ចរ់ គ

ើយគប្រឿងររិកាារទាំងអស់ប់រ់គនតើម
ដំគណ្ើរការ ចូរទូរស័ពផគៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំ ណ្ីអាហារតមរយៈគលែទូរស័ពផ 401-222-2750 គដើមបីកំណ្ត្់
គពលចុេះគ្វើអ្ិការកិចចមុនប់រ់គនតើមប្រត្ិរត្តិការ។ សូមគប្ត្ៀមវត្តមានររស់អនកប្ររ់ប្រងខននកសុវត្ថិភាពចំណ្ីអាហារ
មាាស់ មអនកប្ររ់ប្រងខដលមានលិែិត្រញ្ជាក់ សប្មារ់ដំគណ្ើរ ការននការគ្វើអ្ិការកិចចគនេះ។ ប្រសិនគរើលទធនល
អ្ិការកិចចសថិត្គៅកប្មិត្គពញចិត្ត អាជាារ័ណ្ណររស់អនកនឹងប្ត្ូវបានអនុម័ត្ គ ើយគនញើជ្ូនអនកតមនប្រសណ្ីយ៍។

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750
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រញ្ជីចំណ្ចប្ត្ូវគ្វើអ្ិការកិចចគដាយែលួនឯងគលើអាជ្ីវកមមចំណ្ីអាហារ
គវន 1
មាន

សុខភាព និងអនមូ័ករបស់ បុរគ លិរ
រុរគលិក រង្ហាញសញ្ជាថា ឈឺ

មិ ន ោា ន
មាន ព័ ត្៌
មាន

គវន 2
មាន

មិ ន
មាន

គវន 4
ោា ន
ព័ ត្៌
មាន

មាន

មត្ិ/ចំណ្ ចកំខ ណ្

មិ ន ោា ន
មាន ព័ ត្៌
មាន

រុរគលិក អនុវត្តវិធានការអ ម័យផ្ទាល់ែលួនសម
ប្សរ (ឯកស្ាន សាាត្ ោានសានមររួស ពាក់
មួកអ ម័យ ប្កចកនដសាាត្ ោានគប្រឿងអលង្ហា)
ោានករណ្ីញំ នឹក មបារី គៅកខនលងគរៀរចំ
វិធានការលាងលៃដ្/ទក្បើទក្ោមលៃដ្
ង្ហយប្សួលគប្រើកខនលងលាងនដ
ទឹកគៅតទឹកប្ត្ជាក់ សារូដុំ និងកខនលងប្កដាស
គៅកខនលងនដ
នដលាងបានប្ត្ឹមប្ត្ូវញឹក ញរ់គពលសមប្សរ
រុរគលិកគប្រើប្បាស់ និង ផ្ទាស់រតូរគប្សាមនដប្ត្ឹម
ប្ត្ូវ នដោានសំភារៈជារ់ គពលគប្ត្ៀមទទួល ទាន
អាហារ។
ន្ផ្នរក្តួតពិនិ តយទពលទវលា សីតុ ណ្ហភាព
អាហារប្ត្ជាក់រកាទុកគៅគប្កាសីត្ុណ្ាភា ព 41 ◦
F មគប្កាមគនេះ
កំគៅអាហារដល់ 165
អាហារគៅតរ កាទុកគៅសីត្ុណ្ាភាព 135◦ F ម
ែពស់ជា ងគនេះ
គប្ជ្ើសគរើសសីត្ុណ្ាភាពចមគិន /សមប្សរ
អាហារទុកឲ្យប្ត្ជាក់ពី 135-70 កនុងរយៈគពល 2
គមា៉ាង និង 135-41 កនុងរយៈគពល
អាហារទទួល បានគៅសីត្ុណ្ាភា ព 41 ◦ F ម
គប្កាមគនេះ
វិធានការរង្ហារករណ្ីរខនថមគប្រឿង មរនថយគប្រឿង
ចំណ្ីអាហារសត្វគៅប្ត្ូវ បានទុកដាក់ គដើមបី
រង្ហារករណ្ីរនថយគប្រឿងចប្មុេះគលើអា ហារគប្ត្ៀម
ទទួល ទាន។
យកធារធាត្ុប្រត្ិកមមអាហារសំខាន់ៗគចញពី
អាហារ
សារធាំត្ុរីមីទាំងអស់ប្ត្ូវបានរកាទុក និង ដាក់
សាាករញ្ជាក់យ៉ាងប្ត្ឹមប្ត្ូវ
អាហារ និងគប្រឿងនគត្់នគង់អា ហារទាំង អស់ប្ត្ូវ
បានទុក ដាក់ែពស់ពីឥដឋ
ន្ផ្នរសាាត & ក្បព័នធអ នម័ ក
ននផរារននឧរករណ្៍គប្រើប្ បាស់ផ្ទាល់ជាមួយ
អាហារ
គប្រឿងលាងនដមានកប្មិត្កំហារ់ប្ ត្ឹមប្ត្ូវ
ឧរករណ្៍លា ងប់នរំគពញមុែ ង្ហរប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ររស់រររគប្រើប្បាស់ប្ត្ូវបានជ្ួស ជ្ុលប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ប្រដារ់ប្រដាប្ត្ូវបានរកាទុកប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ោានសត្វចនប្ងគៅកនុងអោរ
ឥដឋការូ ជ្ញ្ជាំង និងពិដានសាាត្
គប្រឿងឧរគទសមិន រេះពាល់អាហារប្ត្ូវបាន
លាងសមាាត្ សាាត្
ត្ថគលខា៖

កាលររិគចេទ៖

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750

សាាកព័ត្៌មានអាហារ
ទតើអាហារន្បបណាក្តូវានោារព័ត៌ាន?


អាហារកញ្ចរ់ 



អាហារសវ័យគសវា

សូមទាញយកពាកយគសើសុំគសចកតីអនុម័ត្
សប្មារ់សាាកព័ត្៌មា នអាហារពី

www.health.ri.gov/forms/
approval/FoodLabel.pdf

ទតើក្តូវន្តានព័ត៌ានអវខ
ី ាះទៅទលើោារ?
1. គ្ាេះនលិត្នល (ភាសាអង់គរលស)
2. ររិមាណ្សុទធ (ចំនួនគៅកនុងកញ្ចរ់) គៅស

រដឋអាគមរិក ( oz.,

lb., gal.) និងទមងន់ (g, kg, l)

3. គប្រឿងនេំ (រាយពីគប្ចើនមកគចញ)
4. ធាត្ុនេំននអាហារសំខាន់ៗ (ប្សូវសាឡី ទឹកគដាេះគោ សុត្ សខណ្តកដី ប្ោរ់គឈើ ប្ត្ី ែចង សខណ្ត កគសៀង)
5. គ្ាេះស

ប្ោស និងអាសយដាាន (គរាងចប្កនលិត្ មប្កុម

ុនខចកប់យ)

ទក្រឿងផ្សំ៖ ទប៉េងទបាះ ទឹរ ទឹរទខមះ ទក្បងសណ្្
ន្តរ ជ្ី សាឹរខទឹម ខទឹមស អំំបិល និងទមទស
សាសធាតុផ្លិត៖ សន្ណ្ារ
នលិត្គៅគរាងចប្កមួយខដលនលិត្នលទាំងអស់
មានប្សូវប្សាឡីខដលអាចមានសារធាត្ុប្សូវសាឡី
ទឹកគដាេះគោ សត្
ុ សខណ្តកដី ប្ោរ់គឈើ ប្ត្ី ែចង ម
សខណ្តកដី

គវចែចរ់សប្មារ់៖ ប្កុម ន
ុ

ទដ្ើមបីកល់ដ្ង
ឹ បន្នែម សូមអានទសចរតីន្ណ្នំអព
ំ ីរទបៀបក់រ់ោារ់ពត
័ ៌ានផ្លិតផ្លរបស់រដ្ឋបាលចំណ្អា
ី ហារ និង ឱសថ្ស
អាទមរិរ។

រដ្ឋ

ធាត្ុប្រត្ិកមមនង
ឹ ចំណ្ីអាហារ
ដ

ខដលអនកប្ត្ូវដឹង

ប្រជាជ្នជាគប្ចើនលាន ក់មានប្រត្ិកមមនឹងអាហារ ខដល

អាចមានកប្មិត្ត្ិចត្ួចដល់កប្មិត្រេះពាល់ដល់ជ្ីវិត្។

ទុកឲ្យគភញៀវសគប្មចចិត្ត

ប្រសិនគរើគភញៀវ្
ាារ់ានក្បតិរមម

គៅគពលគភញៀវប្បារ់អនកថា មានមនុសេប្រត្ិកមមនឹងចំណ្ីអាហារ សូមអនុវត្ត តម
គោលការណ្៍រួនចំណ្ ចដូចខាងគប្កាម៖

ចំណ្ីអាហារ សូម

• ជ្ូនដ្ំ ណ្ឹងករណ្ីកតីបារមភអំពីប្រត្ិកមមចំណ្ីអា ហារគ េះគៅគមចុងគៅ អនក

ក្បាប់អនរក្រប់ក្រង
តម គ ើយទូរស័ពផ

ប្ររ់ប្រង មអនកទទួលែុសប្ត្ូវ

• ពិនិតយព័ត្៌មា នប្រត្ិកមមអា ហារជាមួយគភញៀវ គ ើយ ពិនិត្យសាាក

ទៅទលខ 911!

ព័ត្៌មា នគប្រឿងនេំ

• ក្តូវពិនិត្យរគរៀរគប្ត្ៀមគរៀរចំគប្ត្ៀមសប្មារ់ករណ្ីប្រត្ិកមមឆ្លងអាហារ
• ទ្ាើកតបគៅគភញៀវ គ ើយប្បារ់ពួកោត្់អំពីអវីខដលអនកបានរកគ ើញ

ការពារកុំឲ្យករណ្ីប្រត្ិកមមឆ្លងអាហារគកើត្គឡើង
ប្រភពននករណ្ីប្រត្ិកមមឆ្លងអាហាររួមមានគប្រងចមគិន សានមខាាត្ប្រឡាក់ និងចំហាយគពលចមគិនអាហារ។
គៅគពលររស់រររខាងគប្កាមគនេះរេះជាមួយធាត្ុប្ រត្ិកមមចំណ្ីអា ហារ ប្ត្ូវ លាងវាឲ្យប្ជ្េះជាមួយទឹកគៅត និង
សារូ៖

• សំភារៈទាំងអស់ (សាារប្ពា កាំរិទ ខវកឆ្ កញ្ជារ់ ។ល។)
• ថាស បា៉ាន់ខត្ ែផេះ
• ្ុងរំពង និងគជ្ើងទប្មអាំងសាច់

ធាតុក្បតិរមមចំណ្ីអាហារខាាំងបំផ្ត
ុ

សខណ្តកដី

ប្ោរ់ដូង

ប្ត្ី

រងកង

សុត្

ទឹកគដាេះគោ

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750

ប្សូវសា

សខណ្តកគសៀង

ដកប្សង់គចញពីរ្ាញការពារ
ប្រត្ិកមមចណ្
ំ ីអាហារទូគៅ និង
ប្រត្ិកមមសកមម
ខែឧសភា ឆ្នំ 2017

ប្រត្ិកមមចំណ្ីអាហារ
រគរៀរសមាាល់ និងគឆ្លយ
ើ ត្រគៅនឹងករណ្ីប្រត្ិកមមចណ្
ំ ី
អាហារសងេ័យ និងសកមម (ប្រត្ិកមមខាាំង)
សក្ាប់មួក ឬទក្ចើនរនុងចំទណាមទោរ

1 ទូរស័ពផគៅ 911

សញ្ញាសំខាន់ៗខាងទក្កាម៖

គសនើសុំជ្ំនួយសគត្រង្ហាេះរ

ាន់

គដាយមានថានំ epinephrine

សួត

ទបដ្ូង

បំពង់ រ

ដគងហើយែលី ដគងហើមត្ឹង

គសលក គែៀវ គែាយ

ត្ឹង សគក ដគងហើមទាក់ៗ

កគកគប្ចើនដង

ជ្ីរចរគែាយ ្ីងគធាង

មគលរទឹកមាត្់

2 ក់រ់អនរជ្ំងឺឲ្យទដ្រទលើរ
ទជ្ើងទ

ើងទលើ

ប្រសិនគរើពួកគរកំពុងកគួត្ មពិបាកដគងហើ ម ឲ្
ាត់
គ

ើមអ្ាត្
ររូរមាត្់

ទពាះទវៀន

ន្សបរ
គឡើងកនផួលគប្ចើន គលើ
ដងែលួន គឡើងប្ក

ម

កគួត្គប្ចើនដង
រារខាាំង

កយពួកគរអងគុយ មទគប្មត្គៅមាាង។

3 ជ្ំហានរ រ
ា ់
ដឹកគៅរនផរ់សគត្រង្ហាេះរ

គប្ចើន កខនលង

ាន់

(ER)។ អនក

ជ្ំងឺរួរខត្សានក់គៅរនផរ់សគត្រង្ហាេះរ
គពល

ាន់រយៈ

4 គមា៉ាង គដាយសារខត្គរារសញ្ជា

អាចគកើត្ គឡើងមកវិញ។

ទផ្សងៗ
អារមមណ្៍មិន លគចំគពាេះអវីមួយជ្ិត្គកើត្គឡើង
ដូចជាែឹង មវគងវងវង្ហាន់

ានទោរសញ្ញាក្ោលលៃនររណ្ី
ក្បតិរមមចណ្
ំ ីអាហារ៖
ក្ចមុះ

ាត់

ន្សបរ

ទពាះទវៀន

រមាស់ មហាសំគបារ

រមាស់មាត្់

កនផួលត្ិចៗ

ចង់កគួត្ត្ិចៗ មមិន

រមាស់ត្ិចៗ

ប្សួលកនុងែលួន

ក តស

ដកប្សង់គចញពីរ្ាញការពារ

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750

ប្រត្ិកមមចណ្
ំ ីអាហារទូគៅ និង
ប្រត្ិកមមសកមម
ខែឧសភា ឆ្នំ 2017

ប្រភពខដលប្ត្ូវបានអនុម័ត្
ខននកប្រភពខដលប្ត្ូវបានអនុម័ត្ (3-201.11) កនុងចារ់ប្កមសតីពីចំណ្ីអាហារ (216-RICR50-10-1) ននរដឋ Rhode Island ជ្ួយធា សុវត្ថិភាពចំណ្ីអាហារ និងការពារសុែភាពសា
ធារណ្ៈ។
 ចំណ្ីអាហារប្ត្ូវខត្មានគសចកតីអនុម័ត្។ មានន័យថា ចំណ្ី
អាហារទាំងគ េះប្ត្ូវខត្គចញពីប្រភពមួយសមប្សរគៅនឹង
ចារ់ខាងគលើ ដូចជា ស ប្ោសមានអាជាារ័ណ្ណជាគដើម។
 ចំណ្ីអាហារខដលគរៀរចំទុកគៅកនុងលំគៅដាានឯកជ្នមិន
អាចប្ត្ូវបានគប្រើប្បាស់ មនតល់សប្មារ់លក់បានគទ។
 ចំណ្ីអាហារគវចែចរ់ប្ត្ូវខត្មានសាាកព័ត្៌មាននលិត្នល ដូចចារ់ខចង។
 គប្ៅពីសត្វសមុប្ទមានសមបក មអត្់សមបកខដលមនុសេអាចររិគភារទាំងគៅបាន ប្ត្ី
ខដលអាចររិគភារទាំងគៅបានប្ត្ូវខត្ប្ត្ូវបានកាាគសជាមុនសិន។
 សាច់គោខននកសាច់ដុំសុទធគៅែូច និងមិនមានគសចកតីខណ្ ំអនកររិគភារ ប្ត្ូវខត្មានសាាក
ព័ត្៌មានរិទរង្ហាញ។
 សាច់ប្ជ្ូក និងសាច់មាន់ទាប្ត្ូវខត្មានសាាកព័ត្៌មាននលិត្នល និងគសចកតីខណ្ ំ អំពីរគរៀរ
កាន់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពតមចារ់ខចង។
 សុត្ខដលមិនប្ត្ូវបានសមាាត្ គដើមបីសមាារ់គមគរារ Salmonella ប្ត្ូវខត្មានសាាក
ព័ត្៌មាននលិត្នល និងគសចកតីខណ្ ំអំពីរគរៀរកាន់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពតមចារ់ខចង។

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750
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រគរៀរប្ររ់ប្រងគពលគវលា/សីត្ុណ្ាភាព គដើមបី
សុវត្ថិភាពចំណ្អា
ី ហារ (TCS)
ចំណ្ីអាហារ TCS មគៅថា ចំណ្ីអាហារមានហានិភ័យែពស់ រួមមាន៖

°F

 ចំណ្ីអាហារគៅ មរតូរសមាធាត្ុខដលមានប្រភពគចញពីសត្វ

200° –

 ចំណ្ីអាហាររតូរសមាសធាត្ុ មមានប្ោរ់សខណ្តករណ្តេះ

190° –
180° –

 ប្ត្សក់ចត្
ិ
 ែផឹមស និងគប្រងលាយ

សីតុណ្ហភាពសក្ាប់ចមអិន

165°

សីត្ុណ្ាភាពទាំងអស់មានគៅកនុង Fahrenheit

ប្រគភទសត្វមាន់ទា
សាច់រុុំ៖ សាច់ប្ជ្ូក សាច់មាន់ទា ប្ត្ី និងបា៉ាសាត
រុុំសាច់ប្ជ្ូក សាច់ប្ត្ី មសាច់មាន់ទា

155°
145°

160° –

គលើ

140° –

110° –

សុត្ប្ត្ជាក់ទក
ុ ទទួលទាន

100° –

ទាំងមូល សូមគមើលប្កមចំណ្អា
ី ហារគលែ 3-401 ននរដឋ Rhode Island)

ចំណ្ីអាហារប្រគភទ TCS ទាំងអស់

សីតុណ្ហភាពរំទៅទ ើងវិញ (សក្ាប់ររារទតា)
ចំណ្ីអាហារខដលប្ត្ូវបានចមគន
ិ គ ើយទុកឲ្យប្ត្ជាក់
ចំណ្ីអាហារ និងរខនលខកនចន និងគវចែចរស
់ ប្មារ់ពាណ្ិជ្ក
ជ មម

135°

130° –

គប្រឿង (រួមមានជ្ីរូស និងទឹកប្ជ្លក់)
ខននករឹងននប្ត្ី សាច់ប្ជ្ូក និងសាច់គោ (សប្មារ់គពលចមគន
ិ និងសីត្ុណ្ភា
ា ពសប្មារ់ដុត្សាច់

90° –

រក្មិតសីតុណ្ភា
ហ ព
ានទក្ោះថ្នារ់

80° –
70° –
60° –
50° –
41°
40° –
30° –

ររាទុរចំណ្ីអាហារ

20° –

ក្តញាបរ់ទក្កាមរ

41°

10° –
0° –

ចំណ្ីអាហារប្រគភទ TCS ទាំងអស់

ទដ្ើមបីទវវងកល់បន្នែម សូមអានជ្ំពូរ 3 រនង
ុ ក្រមចំណ្ីអាហារលៃនរដ្ឋ Rhode Island

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750

41°

– 135°

សីតុណ្ហភាពររារទតា

41°

135°

150° –

120° –

សីតុណ្ហភាពររារទតា

165°
135°

រកាទុកចំណ្ីអាហារគៅត

សាច់សរនស និងសាច់គនេងគទៀត្ខដលប្ត្ូវបានចិប្ញ្ជាំ គ្វើគៅជាសរនស មហាន់ និង/មលាយ

សុត្មានសមបកប្ត្ជាក់គប្ត្ៀមទទួលទានភាាមៗ

135°

170° –
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កប្មិត្ខាងកនង
ុ អរបររមា

សីត្ុណ្ាភាពសប្មារ់ការចមគិន
ចំណ្ីអាហារ

សីតុណ្ហភាព

ខនលគឈើ និរខនលសប្មារ់រកាកគតត

រកៈទពលទុរ
អបបបរា

135°F

ចំណ្ីអាហារែចរល
់ ក់ឲ្យទទួលទានភាាមៗសប្មារ់រកាកគតត

135°F

សុត្សប្មារ់គប្រើប្បាស់ភាម
ា ៗ

145°F

15 វិ ទី

សាច់ប្ត្ី មសាច់សទ
ុ ធ

145°F

15 វិ ទី

សត្វកឡា
ី ចញ្ចម
ឹ សប្មារ់គ្វពា
ើ ណ្ិជ្ក
ជ មម

145°F

15 វិ ទី

សាច់នលូវ

145°F

15 វិ ទី

ោច់អាង
ំ ៖ សាច់ទាំងមូលសប្មារ់អាង
ំ អាចប្ត្ូវបានចមគន
ិ គប្កាមសីត្ណ្
ុ ាភាព 145°F (4

ទី) ។

សូមគមើលតរាង in គៅកនុងប្កមចំណ្អា
ី ហាររំរូ FDA (3-401.11(B)(2))
សាច់គោអាំង

145°F

4

ទី

សាច់ប្ជ្ូកអាំងរនផេះ (សាច់រនផេះ)

145°F

4

ទី

សាច់គៅាអាំង

145°F

4

ទី

សាច់ប្ជ្ូកអាំង

145°F

4

ទី

សាច់កភ
ំ ួនអាំង

145°F

4

ទី

សាច់ប្ជ្ូកចប្ញ្ជាំ និងសាច់រំពង

145°F

15 វិ ទី

អាហារសមុប្ទ

145°F

15 វិ ទី

សាច់ហាន់រនផេះ និងសាច់រព
ំ ង

145°F

15 វិ ទី

សុត្ទុកឲ្យគៅត

155°F

17 វិ ទី

សាច់ប្ត្ីហាន់គសតើងៗ

155°F

17 វិ ទី

ហាំរឺ គ័រ

155°F

17 វិ ទី

ដាច់ប់ក់ថានំ

155°F

17 វិ ទី

សាច់ប្កក

155°F

17 វិ ទី

សាច់មាន់ទា (មាន់ ទា មាន់នប្ព)

165°F

<1 វិ ទី

ចំណ្ីអាហារកគតតគឡើងវិញសប្មារ់រកាកគតត

165°F

15 វិ ទី

សាច់រុុំ៖ សាច់ប្ជ្ូក សាច់មាន់ទា ប្ត្ី និងបា៉ាសាត

165°F

<1 វិ ទី

អាហាររុុំនង
ឹ សាច់ប្ជ្ូក សាច់ប្ត្ី មសាច់មាន់ទា

165°F

<1 វិ ទី

ចំណ្ីអាហារមានហានិភយ
័ ែពស់ចមគិនកនុងមីប្កូឡចមគន
ិ មីប្កូគវវ

165°F

ប្ររមគូរអាហាររយៈ 2

ទី រ រ
ា ច
់ មគន
ិ រួច។

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
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តោងទិននន័កសីតុណ្ហភាពចមអិន
គប្រើប្បាស់តរាងទិននន័ យគនេះគដើមបីកត្់ប្ត និងពិនិត្យសីត្ុ ណ្ាភាពចមគិន
នលិត្នលចមគិ ន

រយៈគពល

សីត្ុណ្ាភាព

វិធានការខកត្ប្មូវ

ត្ថគលខាសគងខរ

គសចកតីខណ្ អ
ំ ំពស
ី ីត្ុណ្ភា
ា ព
មុខមអូប

កប្មិ ត្ខាងកនុងអរបររមា

ខនលគឈើ និងរខនលសប្មារ់រកាកគតត កគតតគឡើងវិញសប្មារ់គ្វើលក់

135°F

ោច់ទោ ោច់ក្ជ្ូរ ោច់ក្តី ោច់រំភួន ោច់ទលា និងោច់សតវរីឡាចញ្ចឹមសក្ាប់លរ់

145°F

សុតចមអិនសក្ាប់ទទួលទានភាាមៗ

145°F

សុត្ចមគិនសប្មារ់ទទួលទានគពលគប្កាយ/កគតតទុក

155°F

សាច់សរនស រូករួមទាំងហាំរឺ គ័រ សាច់សរនសប្ជ្ូក សាច់ប្ត្ីហាន់គសតើ ងៗ សាច់សរនសសត្វកឡា
ី មសាច់ប្កក

155°F

សត្វសាារ និងនលិត្នលសត្វសាារ (មាន់ ទា មមាន់នប្ព) រុុំសាច់ប្ត្ី សាច់ប្ជ្ូក សាច់សាារ មាន់នប្ព សាច់ប្ជ្ូករុុំ សាច់ប្ត្ីរុុំ បា៉ាសាតរុុំ ចំណ្ីអាហារចមគិនកនុងឡមីប្កូគវវ និងមគរ
ូ
អាហារកគតតគឡើងវិញគប្ៅពីចំណ្ីអាហារខកនចនសប្មារ់លក់។

165°F

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ី
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-2750

updated: 7/25/2019

ក្រសួងសុខាភិបាល

តរាងទិននន័យសីត្ុណ្ាភាពប្ត្ជាក់
គោលរំណ្ងននឯកសារគនេះរឺគដើមបីប្ត្ួត្ពិនិត្យកប្មិត្ប្ត្ជាក់ននចំណ្ីអាហារ តមរយៈវិធានការវាស់សីត្ណ្
ុ ាភាពគៅគពលគវលាជាក់លាក់។
កប្មិត្ប្ត្ជាក់ ខាាំង ប្ត្ូវប់រ់ គនតើមគៅសីត្ុ ណ្ាភាព 135* F។ ចំណ្ីអាហារប្ត្ូវខត្សតិត្គៅកនុ ងសីត្ុ ណ្ាភាពពី 135*F ដល់ 70*F កនុងរយៈគពល 2 គមា៉ាង និងដល់ 41*F មគប្កាមគនេះ កនុងរយៈគពលសរុរ 6 គមា៉ាង។ ប្រសិនគរើចំ ណ្ីអាហារ
គមើលគៅមិនដូចកតី រុំពឹង តមគពលគវលាកំណ្ត្់ ប្ត្ូវអនុវត្ត វិធានការខកត្ប្មូ វ។ ចំ ណ្ចគនេះរូករួមទាំងវិធានការពគនលឿនកប្មិត្ ប្ត្ជាក់នងខដរ។

ដំរូង
កាលររិគចេទ គពលទទួល

នលិត្នល

សីត្ុ

2 គមា៉ាង
ត្ថគលខា

សីត្ុ

ត្ថគលខា

4 គមា៉ាង
សីត្ុ

ត្ថគលខា

6 គមា៉ាង
សីត្ុ

ត្ថគលខា

ចំ្ត្់ការខកត្ប្មូវ

នលិត្នលប្ត្ូវខត្រកាទុកគៅសីត្ុណ្ភា
ា ពអរបររមា 135 ដឺគប្ក Fahrenheit ។ ប្រសិនគរើនលិត្នល្មួយប្ត្ូវអគងកត្គ ញ
ើ ថា សថិត្គៅគប្កាមសីត្ុណ្ាភាព 135 ដឺគប្ក Fahrenheit ប្ត្ូវ
កត្់ប្តវិធានការខកត្ប្មូវគៅកនុងកូគឡានខាងគលើ។

ពិនិត្យគដាយ៖

កាលររិគចេ ទ៖

ST M 2.23.17

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

ប្កសួងសុខាភិបាល

តរាងទិននន័យសីត្ុណ្ាភាពប្ត្ជាក់ខាាំង
ដំរូង
កាលររិគចេទ

គពលទទួល

នលិត្នល

សីត្ុ

2 គមា៉ាង
ត្ថគលខា

សីត្ុ

4 គមា៉ាង
ត្ថគលខា

សីត្ុ

6 គមា៉ាង
ត្ថគលខា

សីត្ុ

ត្ថគលខា

ចំ្ត្់ការខក
ត្ប្មូវ

នលិត្នលប្ត្ូវខត្រកាទុកគៅសីត្ុណ្ភា
ា ពអត្ិររមា 41 ដឺគប្ក Fahrenheit ។ ប្រសិនគរើនលិត្នល្មួយប្ត្ូវអគងកត្គ ើញថា សថត្
ិ គៅគប្កាមសីត្ណ្
ុ ាភាព 41 ដឺគប្ក Fahrenheit ប្ត្ូវកត្់ប្ត
វិធានការខកត្ប្មូវគៅកនង
ុ កូគឡានខាងគលើ។ ពិនិត្យគដាយ៖
កាលររិគចេ ទ៖

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19
6/23/19

ក្រសួងសុខាភិបាល

តរាងទិននន័យសីត្ុណ្ាភាពរកាកគតត
ដំរូង
កាលររិគចេទ

គពលទទួល

នលិត្នល

សីត្ុ

2 គមា៉ាង
ត្ថគលខា

សីត្ុ

4 គមា៉ាង
ត្ថគលខា

សីត្ុ

ត្ថគលខា

6 គមា៉ាង
សីត្ុ

ត្ថគលខា

ចំ្ត្់ការខកត្ប្មូវ

នលិត្នលប្ត្ូវខត្រកាទុកគៅសីត្ុណ្ភា
ា ពអត្ិររមា 135 ដឺគប្ក Fahrenheit ។ ប្រសិនគរើនលិត្នល្មួយប្ត្ូវអគងកត្គ ើញថា សថិត្គៅគប្កាមសីត្ុណ្ាភាព 135 ដឺគប្ក Fahrenheit ប្ត្ូវកត្់
ប្តវិធានការខកត្ប្មូវគៅកនុងកូគឡានខាងគលើ។

ពិនិត្យគដាយ៖

កាលររិគចេ ទ៖

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19
7/23/19

ក្រសួងសុខាភិបាល

តរាងទិននន័យសីត្ុណ្ាភាពរកាភាពប្ត្ជាក់គពលទទួល
ដំរូង
កាលររិគចេទ

គពលទទួល

នលិត្នល

សីត្ុ

2 គមា៉ាង
ត្ថគលខា

កាលររិគចេទ

គពលទទួល

4 គមា៉ាង
នលិត្នល

6 គមា៉ាង
សីត្ុ

ត្ថគលខា

កាលររិគចេទ

ចំ្ត្់ការខក
ត្ប្មូវ

នលិត្នលប្ត្ូវខត្រកាទុកគៅសីត្ុណ្ភា
ា ពអត្ិររមា 41 ដឺគប្ក Fahrenheit ។ ប្រសិនគរើនលិត្នល្មួយប្ត្ូវអគងកត្គ ើញថា សថត្
ិ គៅគលើសីត្ុណ្ាភាព 41 ដឺគប្ក Fahrenheit ប្ត្ូវកត្់ប្តវិធាន
ការខកត្ប្មូវគៅកនុងកូគឡានខាងគលើ។ ពិនិត្យគដាយ៖ កាលររិគចេទ៖

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19
6/23/19

ក្រសួងសុខាភិបាល

តរាងទិននន័យសីត្ុណ្ាភាពរកាកគតតគពលទទួល
ដំរូង
កាលររិគចេទ

គពលទទួល

នលិត្នល

សីត្ុ

2 គមា៉ាង

4 គមា៉ាង

ត្ថគលខា កាលររិគចេទ គពលទទួល នលិត្នល

6 គមា៉ាង
សីត្ុ

ត្ថគលខា កាលររិគចេទ

ចំ្ត្់ការខកត្ប្មូវ

នលិត្នលប្ត្ូវខត្រកាទុកគៅសីត្ុណ្ភា
ា ពអត្ិររមា 135 ដឺគប្ក Fahrenheit ។ ប្រសិនគរើនលិត្នល្មួយប្ត្ូវអគងកត្គ ើញថា សថិត្គៅគប្កាមសីត្ុណ្ាភាព 135 ដឺគប្ក Fahrenheit ប្ត្ូវកត្់
ប្តវិធានការខកត្ប្មូវគៅកនុងកូគឡានខាងគលើ។
ពិនិត្យគដាយ៖
កាលររិគចេ ទ៖

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Island មជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

7/23/19

រគរៀរទុកកនុងទូរទឹកក
ពីគលើមកគប្កាម
Keep refrigerator at
41°F or below
អាហារចមគិនរួចគ ើយអាចទទួលទានបានភាាម
មានសាច់លគៗ ឈីស និងនលិត្នលលាងរួច

អាហារសមុក្ទ
ចមគិនគៅសីត្ុណ្ាភាព 145°F

ោច់ទាំងដ្ុំ
ចមគិនគៅសីត្ុណ្ាភាព 145°F

សុតមិនទាន់បរ

ចមគិនគៅសីត្ុណ្ាភាព 145°F សប្មារ់ទទួលទានភាាមៗ ម 155°F
ប្រសិនគរើទុកមិនទាន់ទទួលទាន

អាហារក្បូទតអ៊ីនសតវទៅ
ចមគិនគៅសីត្ុណ្ាភាពខាងកមុងអរបររមា 155°F

ោច់ាន់ទា
ចមគិនគៅសីត្ុណ្ាភាពខាងកមុងអរបររមា 165°F

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

17

តរាងប្ត្ួត្ពិនត្
ិ យសីត្ុណ្ាភាពប្ត្ជាក់ត្ច
ិ ៗប្រប់ំខែ
ទិននន័កទីមួក

កាលររិគចេទ
គពល

សីត្ុ ° F

ទិននន័កទីពីរ
ត្ថគលខា

គពល

សីត្ុ ° F

មតិ
ត្ថគលខា

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

តោងទិនន
ន ័កាសុីនកាាទស

ខែ៖

ឆ្នំ៖

មា៉ាសុីនកាាគស/ទីតំង៖

គ្ាេះទីតំង/គលែ៖
នថង

ទិននន័យគលើទី 1
គពល

សីត្ុណ្ាភាព

ទិននន័យគលើទី 2
ត្ថគលខា

គពល

សីត្ុណ្ាភាព

ទិននន័យគលើទី 3
ត្ថគលខា

គពល

សីត្ុណ្ាភាព

វិធានការខកត្ប្មូវ
ត្ថគលខា

សតង់ដារ៖ 45°F មគប្កាមគនេះ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ប្ត្ូវរាយកាណ្៍ភាាមៗគៅអន កប្ររ់ ប្រងផ្ទាល់ ប្រសិនគរើមា៉ាសុីន កាាគសមានសីត្ុ ណ្ាភាពគសមើ មែពស់ជាង 10°F ។ ប្រសិន គរើ សីត្ុ ណ្ាភាពអាហារកាាគសរួច មានសីត្ុ ណ្ាភាពែព ស់ជាង 0°F

(រុខនតទារជាង < 10°F) ប្ត្ូវពិនិត្យគឡើងវិញ រ ារ់ពី ទាារគៅខត្រិ ទរយៈគពល 15 ទី។ រយៈគពល 15 ទីគប្កាយមក ប្រសិនគរើសីត្ុណ្ាភាពមិន ប់រ់គនតើមចុេះថយគទ មរយៈគពល 2
គមា៉ាង គប្កាយមក ប្រសិន គរើ សីត្ុ ណ្ាភាពគៅខត្ែព ស់ជាង 0°F ប្ត្ូវរាយការណ្៍គៅអនក ប្ររ់ប្រងផ្ទាល់ គដើ មបីខសវង រកគសវាកមម ជ្ំនួយ។ សប្មារ់ទី តំង អាជ្ីវកមមខដលគរើ កគលើសពី 10
គមា៉ាង ទិ ននន័ យទីរី អាចប្ត្ូ វបានខណ្ ំគដាយខននក អាជ្ីវកមមររស់អនក ។

ពិនិតយក្បចាំន្ខទក់ក៖ _

កាលបរិទចេទ៖
ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

updated 7/25/19

ចំណ្ចទទួលែុសប្ត្ូវររស់និគយជ្ក
គលើសុែភាពររស់និគយជ្ិត្
គយងតមមជ្ឈមណ្ឌលប្ររ់ប្រងជ្ំងឺស រដឋអាគមរិក (CDC) គៅគពលខដលពុលអាហារ
គ ើយកាន់អាហារគ េះ ពួកគរអាចចមលងជ្ំងឺពលអាហារបាន។ ខាងគប្កាមគនេះជាវិ្រ
ី ង្ហា
ករណ្ីខររគនេះ!
ចំណ្ុចទទួលខុសក្តូវរបស់និទោជ្រ

អវីន្ដ្លអាចទធវបា
ើ ន

ប្ត្ូវប្បាកដថា ោានរុរល
គ ិកពុលអាហារគៅទីតង
ំ អាជ្ីវកមម

សួររុរល
គ ិកទាំងអស់គៅប្ររ់គវណ្ ប្រសិនគរើពួកគរឈឺ

ររស់អនកគទ
ប្ត្ូវប្បាកដថា រុរគលិកទាំងអស់ដឹងថាគត្ើ គរារសញ្ជា្ែលេះ
និងជ្ំង្
ឺ
ែលេះខដលអាចរាយការណ្៍បាន
ហាមរុរគលក
ិ គៅគពលប់ំបាច់

បទងកើតនិងគប្រើប្បាស់គោលការណ្៍សែ
ុ ភាពរុរគលក
ិ គ ើយរណ្តេះរ្ាល
រុរគលក
ិ ទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តតម
ហាមរុរគលក
ិ ខដលមានកនផួលគលើខសបកមានែផុេះ មបានរេះធាត្ុរងកជ្ំងឺ ដូចជា
មានអនក្មានក់កង
នុ នផេះររស់ពួកគរមានគរារសញ្ជាប្ត្ូវរាយការណ្៍ មជ្ំងឺប្ត្ូវ
រាយការណ្៍

ក់រ់ររ
ុ គលក
ិ ឲ្យទៅទក់កន្ ររយៈគពល 48 គមា៉ាង រ រ
ា ់ពី

ក់រ់ររ
ុ គលក
ិ ខដលកំពង
ុ កគត្
ួ រារ គរាររលាកគថលើម ឈឺក មប្រុនឲ្យទៅទក់ក

បាត្់គរារសញ្ជា ប្រសិនគរើពួកគរកំពង
ុ ប្រឈមនឹងគរារសញ្ជា

ន្ រ

ខដលប្ត្ូវរាយការណ្៍
ក់រ់ឲ្យទៅទក់កន្ ររុរគលិកខដលប្ត្ូវបានគ្វើគរារ
វិនិចយ
េ័ គ យ
ើ រកគ ញ
ើ ថាមានជ្ំងឺខដលប្ត្ូវរាយការណ្៍
គ ើយោកការណ្៍ករណ្ីពក
ួ គរគៅប្កសួងសុខាភិបា
លរដឋ Rhode Island Department Health

ក់រ់ឲ្យទៅទក់កន្ រ គ យ
ើ ោកការណ្៍ករណ្ីររ
ុ គលក
ិ ខដលប្ត្ូវបានរក
គ ើញថាមាន៖

 Norovirus
 គរារគថលើមប្រគភទ Shigella spp.
 Shiga Toxin-Producing E. coli 0157:H7 (STEC)
 Salmonella typhi
 Nontyphoidal Salmonella
គដើមបីគឈវងយល់រខនថម សូមគមើលប្កមចំណ្អា
ី ហារននរដឋ Rhode Island Food Code

ប្ត្ូវប្បាកដថា រុរគលិកដឹងពីរគរៀរសមាាត្កគួត្ និងរារ
ប្ត្ឹមប្ត្ូវ

បណ្ាតះបណាាលរុរល
គ ិកទាំងអស់ អំពីរគរៀរសមាាត្កគត្
ួ និងរារឲ្យបានប្ត្ឹមប្ត្ូវ
គដើមបីការពាររុរគលក
ិ អត្ិថិជ្ន មគូរអាហារ និងននផរារ ពីឱកាសចមលងគរារ

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

ខែឧសភា ឆ្នំ 2017

សុែភាពរុរល
គ ិក
គរារសញ្ជា និងជ្ំងប្ឺ ត្ូវរាយការណ្៍

អនកប្ត្ូវខត្រាយការណ្៍អំពីគរារសញ្ជា

Norovirus
អនរមិនចង់បានវាទទ។

គៅអនកទទួលែុសប្ត្ូវ៖
 កគួត្
 រារ
 គរាររលាកគថលើម
 ឈឺកលាយប្រុន

ទោងតមមជ្ឈមណ្ឌលក្រប់ក្រងជ្ំងឺស រដ្ឋអា

 កគក ក្ាស មហាសំគបា

ទមរិរ (CDC) ទៅទពលន្ដ្លពុលអាហារ ទ ក
ើ
កាន់អាហារទនះ ពួរទរអាចចមាងជ្ំងឺពល

 ររួសមានែផុេះ

អាហារបាន។

អនកប្ត្ូវរាយការណ្៍អំពីករណ្ីខាងគលើ គៅអនកទទួលែុសប្ត្ូវ ប្រសិនគរើអនកមាន មរកគ ើញ
ថាមាន៖







Norovirus
គរ រគថល មប រគភទ A
Shigella spp. (shigellosis)
Enterohemorrhagic ម Shiga Toxin-Producing E. Coli
Salmonella typhi (ប រ នគព
Non-typhoidal Salmonella

គវ ន)

ទដ្ើមបីទវវងកល់បន្នែមអំពីទោរសញ្ញា និងជ្ំងឺក្តូវោកការណ្៍ វិធានការហាមឃាត់បុរគលិរ និងទុរឲ្យទៅទក់ក
ន្ រ សូមទមើលក្រមចំណ្អីអាហាររដ្ឋ Rhode Island Food Code ។

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

ខែឧសភា ឆ្នំ 2017

រុរគលិកជារ់លកខែណ្ឌ មរុរគលិកត្មអាហារ

កិចចប្ពមគប្ពៀងគ្វើគសចកតីរាយការណ្៍
រង្ហារុរគលិកឈឺកុំឲ្យចមលងជ្ំងឺទាំងគនេះតមចំណ្ីអហារ៖
មគរារគថលើមប្រគភទ

។

កិចចប្ពមគប្ពៀងគនេះខចងថា រុរគលិកជារ់លកខែណ្ឌ និងប្ត្ូវត្មអាហារប្ត្ូវប្បារ់អនកទទួលែុសប្ត្ូវ គៅគពលពួកគរមាន
លកខែណ្ឌ្មួយកនុងចំគ្មលកខែណ្ឌកនុងរញ្ជី គដើមបីឲ្យអនកទទួលែុសប្ត្ូវអាចប់ត្់វិធានការរង្ហាជ្ំងឺកុំឲ្យឆ្លងតមអាហារ។

ែញុំយល់ប្ពមរាយការណ្៍គៅអនកទទួលែុសប្ត្ូវ៖
1. ទោរសញ្ញាណាមួករនុងចំទណាមទោរសញ្ញាខាងទក្កាមទៅរន្នាងទធវើការ ឬទៅទក្ៅរន្នាងទធវើការ ទក់កានទោរសញ្ញា ថ្មី ចាប់ទផ្តើម៖
 រារ
 កគួត្
 គរាររលាកគថលើម (ខសបកគលឿង មខភនកស)
 ឈឺរំពង់កលាយប្រុន
 សានមរលាត្់ មររួស មដំគៅមានែផុេះ (ដូចជា រលាក) ខដលមិនប្ត្ូវបានប្ររ់ឲ្យបានប្ត្ឹមប្ត្ូវគៅគលើនដ កនដ មខននក
្មួយននដងែលួន គទាេះរីជាត្ូចរុ្ណក៏គដាយ
2. លទធផ្លទធវើវិនិចក
េ័ ទោរណាមួករនុងចំទណាម៖
 Norovirus
 ប្រុនគពាេះគវៀត្ (ឆ្លងគមគរារ Salmonella

)

 Salmonellosis (គកើត្ជ្ំងឺ Salmonella infection ប្រគភទ typhoidal)
 Shigellosis (គកើត្ជ្ំងឺ Shigella spp.)
 គកើត្ជ្ំងឺ Escherichia Coli
 ឆ្លងគរារគថលើមប្រគភទ A

ទំព័ររ រ
ា ់

»»

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19

ខែឧសភា ឆ្នំ 2017

រុរគលិកជារ់កិចចសនា មកិចចប្ពមគប្ពៀងជាមួយរុរគលិកប្ត្ូវត្មអាហារ (ត្)
3. ររណ្ីទរើ តជ្ំ ងឺពុលអាហារ៖
 គកើត្ មសងេ័យថាគកើត្ជ្ំងឺ norovirus ប្រុនគពាេះគវៀន salmonellosis, shigellosis, E. coli មគរារ
រលាកគថលើមប្រគភទ A។
 សមាជ្ិកប្រួសារ្មានក់ប្ត្ូវបានគ្វើគរារវិនិចេ័យគ

ើញថា គកើត្ជ្ំងឺ្មួយកនុងចំគ្មជ្ំងឺខាងគលើ។

 សមាជ្ិកប្រួសារ្មានក់ចូលរួម មគ្វើការជាមួយប្កុម្មួយខដលកំពុងមានករណ្ីជ្ំងឺខាងគលើ។
ែញុំបានអាន មបានពនយល់ែលួនឯង គ

ើយយល់ថា តមប្កមចំណ្ីអាហារននរដឋ Rhode Island និងកិចចប្ពមគប្ពៀង

គនេះ ែញុំប្ត្ូវខត្៖

 រាយការណ្៍គរារសញ្ជាជាក់លាក់ លទធនលវិនិចេ័យគរារ និងករណ្ីមានជ្ំងឺ តមការប្ពមគប្ពៀង
 អនុវត្តតមរប្មាមការង្ហរ មការដាក់ដាច់គដាយខឡក គៅគពលទទួលបានវិធានការទាំងគនេះ
 អនុវត្តគោលារណ្៍អ ម័យលគ
ែញុំយល់ថា ប្រសិនគរើែញុំមិនអនុវត្តតមកិចចប្ពមគប្ពៀងគនេះគទ ែញុំអាចបាត្់រង់ការង្ហរររស់ែញុំ ប្រឈមនឹងចំ្ត្់ការ
ចារ់ មក៏វិធានការទាំងពីរខត្មតង។
ទ្មះបុរគលរ
ិ (សូមសរគសរ)

តែទលខាបុរគលរ
ិ

កាលររិគចេទ

តែទលខាអនរកាន់លខ
ិ ិតអនុញ្ញាត ឬអនរតំណាង

កាលររិគចេទ

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
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គសចកតីខណ្ ំអំពីការសគប្មចចិត្តគលើជ្ង
ំ ឺររស់ររ
ុ គលិក
អនកប្ររ់ប្រងអាជ្ីវកមមមគូរអាហាររួរខត្គប្រើគសចកតីខណ្ ំគនេះ កនុងការ
សគប្មចចិត្តថា ប្ត្ូវគ្វើអវីែលេះ គៅគពលរុរល
គ ិកឈឺ
ទដ្ើមបីសទក្មចចិតថ្ន
ត ទតើ អនររួរផ្លាសប
់ តូរភាររិចចរបស់បរ
ុ គលរ
ិ ណាាារឬ
់ ោងណាទនះ សូមសួរសំណ្ួរខាងទក្កាម៖
ទតើអរ
ន ានរអត
ួ ោរ ឬវឺ

មាន

បំពង់រលាកក្រុនន្ដ្រទទ?

ទុករុរគលិកគៅគដាយខឡក
 រញ្ជូនគៅនផេះ ប្រសិនគៅនផេះ
 អនុញ្ជាត្ឲ្យប្ត្ឡរ់មកវិញ ខត្រ ារ់ពីគរារសញ្ជាបានបាត្់រយៈគពល 48 គមា៉ាង

មិនមានគទ

 កត្់ប្តគរារសញ្ជាគៅគលើតរាងជ្ំងឺរុរគលិក
 ប្រសិនគរើជ្ំងឺទាំងគ េះប្ត្ូវបានគវជ្ជរណ្ឌិត្គ្វើគរារវិនិចេ័យុ អនកក្តូវន្តរាយការណ្៍ជ្ំងឺ
ទាំងគ

េះគៅប្កសួងសុខាភិបាលរដឋ Rhode Island ៖ salmonella, shigellosis

E. coli, norovirus, មគរាររលាកគថលើមប្រគភទ A
ទតើានអនរណាាារ់រង
នុ
ក្រួោររបស់អនរានជ្ំងឺរត
អួ

មាន

ហាមរុរគលិកគៅកខនលងគ្វើការ
 ពប្ងឹងវិធានការលាងនដឲ្យបានប្ត្ឹមប្ត្ូវ

ឬោរន្ដ្រឬទទ?

 ប្ត្ូវប្បាកដថា ររួសប្ត្ូវបានរុុំជ្ិត្
ទតើអរ
ន ានទ
ទ

ើងរនទួលទលើន្សបរ

ើកានខទុះន្ដ្រឬទទ?

 ពិភាកាលកខែណ្ឌត្ប្មូវកនុងការរាយការណ្៍អំពីជ្ំងឺរុរគលិក រគរៀរខដលរុរគលិកពុល
អាហារអាចចមលងជ្ំងឺតមអាហារ និងវិធានការរង្ហាគនេងៗ

មិនមានគទ

ទតើអរ
ន ានទោរសញ្ញាអវីទផ្សងរួរឲ្យបារមភ
ន្ដ្រឬទទ?

 ហាមរេះគដាយនដផ្ទាល់គលើអាហារទទួលទានភាាមៗ មសមាាត្ប់ន

មិ ន មា នគទ

កុំដាក់គដាយខឡក មហាមរុរគលិកមិនឲ្យគ្វកា
ើ រជា្មមត

 ហាមរុរគលិក គៅគពលខដលអនកបារមភអំពីករណ្ីរាលដាលជ្ំងឺឆ្លងគនេងៗគទៀត្
 ទូរស័ពផគៅប្កសួងសុខាភិបាលននរដឋ Rhode Island អំពីកតីកងវល់ជាក់លាក់

មាន
ទូរស័ពផគៅគវជ្ជរណ្ឌិត្

ចំណា ំ៖ ប្រសិនគរើករណ្ីកគួត្គកើត្គឡើងគដាយនចដនយគៅទីតំងអាជ្ីវកមមមគូរអាហារររស់អនក អនកប្ត្ូវខត្អនុវត្តតមគោលការណ្៍
ខណ្ ំសមាាត្ឲ្យបានប្ត្ឹមប្ត្ូវ។ គដើមបីគឈវងយល់រខនថម សូមចូលគៅកាន់

www.disinfect-for-health.org/wp-content/themes/
disinfect/pdfs/NorovirusPrevent_8.5x11_English_Color.pdf
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គោលការណ្៍
ខណ្ ំស
ប្មារ់
គសចកតីខណ្
ំអំព
ីការសគប្មចចិត្តគលើជ្ំងឺររស់រុរគលិក

ការគឆ្ល
ើយវកមមត្រគៅនឹ
ករណ្ី
ំងគដើឺកមបីសគួត្គប្មចចិ
និត្ងតថា រាកគៅទី
អនកប្ររ់ប្រងអាជ្ី
មគូរអហាររួរខត្គប្រើង
ប្បាស់
គសចកតីខណ្ ជ្
ំគនេះ
ប្ត្ូវគ្វើអវី គៅគពលរុរគលិកឈឺ

តំងអាជ្ីវកមមចំណ្ីអាហារ
ជ្ំងឺ Norovirus ង្ហយឆ្លង្ស់។ វាប្ត្ូវការខត្ពីររីភារលគិត្រុគ្ណេះ គដើមបីឆ្លងគៅមនុ សេមានក់។ គៅគពលអនក្មានក់មាន
ជ្ំងឺកគួត្លាយជ្ំងឺ norovirus ភារលគិត្ននគមគរារអាចរាលដាលរ
ប្រត្ិរត្តិករគសវាចំណ្ីអាហារប្ត្ូវខត្រំបាត្់ជ្ំងឺកគួត្គ

េះ គ

ូត្ដល់គៅ 25

វីត្។ គដើមបីអនកគនេងគទៀត្ពីឆ្លងគមគរារគនេះ

ើយលាងសមាាត្ និងសមាារ់គមគរារគៅកខនលងគ

ខននក 2-501.11 កនង
ុ ប្កមចំណ្ីអាហារននរដឋបាលចំណ្ីអាហារ និង ឱសថស

េះគចញឲ្យសាាត្។

រដឋអាគមរិក (FDA) អាជ្ីវកមមមគូរ

អាហារប្ត្ូវបានត្ប្មូវឲ្យ៖

 បានសរគសររគរៀររររគនេងៗ សប្មារ់រុរគលិកររស់ែលួន កនុងការអនុវត្ត គៅគពលសាាត្រាក និងកគួត្គចញ
 រញ្ចូលរគរៀរខដលអាជ្ីវកមមមគូរអាហារការពារអត្ិថិជ្ន មគូរអាហារ និងននផរារពីករណ្ីឆ្លង គៅកនុងគោល
ការណ្៍ខណ្

ំគនេងៗ

ក្បតិបតតិររទសវារមមមអូបអាហារទាំងអស់ក្តូវ៖
 មានខននការជាលាយលកខណ្៍អកេរសប្មារ់គឆ្លើយត្រគៅនឹងករណ្ីជ្ំងឺកគួត្ និងរាក
 ហាម មទុកគដាយខឡកនូវរុរគលិកខដលមានគរារសញ្ជារយៈគពល 48 គមា៉ាង រ ារ់ពីគរារសញ្ជាចុង
គប្កាយ (ប្កុមចំណ្ីអាហារ ខននក 2-201.12)

 ហាម មទុកគដាយខឡកនូវរុរគលិកខដលប្ត្ូវបានគ្វើគរារវិនិចេ័យគ ើញថាមានជ្ំងឺ norovirus គទាេះរីជា
ពួកគរមានគរារសញ្ជា (មិនខមនគរារសញ្ជា) ក៏គដាយ ពីគប្ពាេះពួកគរអាចនផុេះវីរុស

 ប្ត្ូវគ្វើឲ្យប្បាកដថា៖
» រុរគលិកលាងនដសាាត្
» រុរគលិកមិនកាន់អាហារសប្មារ់ទទួលទានភាាមគដាយនដផ្ទាល់គទ
» រុរគលិកឈឺប្ត្ូវបានទុកគដាយខឡក មហាមឃាត្់
» អាហារ្ខដលប្ត្ូវបានកាន់គដាយរុរគលិកឈឺប្ត្ូវយកគចញ

អនុវតតតមទោលការណ្៍ន្ណ្នំខាងទក្កាមទនះ ទដ្ើមបីបទងកើតរទបៀបការពារញាបលាកលរខណ្៍អរសរ៖
ការពារអតិថ្ជ្
ិ ន



ំគភញៀវគចញឆ្ាយពីកខនលងរងនលរេះពាល់យ៉ាងត្ិច 25

វីត្

 ដាក់រប្មាមមិនឲ្យចូលគៅររិគវណ្មានករណ្ីជ្ំងឺគកើត្គឡើង
 គបាេះគប់លមគូរអាហារ និងមុែទំនិញគនេងៗគទៀត្ខដលអាចមានជ្ំងឺឆ្លង
ទំព័ររ រ
ា ់

»»

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19
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ការគឆ្លើយត្រគៅនឹងករណ្ីជ្ង
ំ ឺកគួត្ និងរាកគៅទីតំងអាជ្ីវកមមចណ្
ំ ីអាហារ (ត្)
ការពារបុរគលរ
ិ

 ត្ប្មូវឲ្យរុរគលិកខដលកំពុងសមាាត្ពាក់គប្សាមនដ មា៉ាស់ និងគអៀម
 គបាេះគប់លមលាងសមាាត្ររស់រររ រ ារ់ពីគប្រើប្បាស់រួច
 លាងនដឲ្យសពវ
» ប្ត្ូវចងប់ំ៖ ខជ្លលាងនដមិនអាចមានប្រសិទធភាពកនុងការការពារជ្ំងឺ norovirus បានគទ
ទប់រុំឲ្យទ

ៀរ

គប្រើទឹកសូដាគៅត មសំភារៈប្សូរទឹកដនទគទៀត្ខដលគរនលិត្សប្មារ់ការពារករណ្ីគ

ៀរ

សាាត
គប្រើកខនលងគពាេះប្កដាសសប្មារ់សមាាត្ គ

ើយគបាេះវាគប់លគៅកនុង្ុងសប្មាមជ្័រ មថង់សប្មាមជ្ីវសាប្សត

» រុំរូម្ូលី (ការរូម្ូលីអាចពប្ង្ហយគមគរាររខនថមគទៀត្)
 គប្រើទឹកមានសារូសប្មារ់៖
» កខនលងគ ៀរ
» ននផរារគៅខកបរររិគវណ្គ ៀរ
» កខនលងរេះញឹកញរ់ជាងគរ ដូចជា កាលរុំមីគណ្ទឹក នដគសាទាា រញ្ជរ និងទូរស័ពផ
 ប់ក់ទឹកឲ្យសពវ
 ជ្ូត្ឲ្យសងួត្នឹងកខនេងប្កដាស
សាាប់ទមទោរទលើលៃផ្ទោប បនាប់ពស
ី ាាតរួច (ទដ្ើមបីបំបាត់រន
ូ ទមទោរទចញឲ្យអស់)

 គប្រើសារូទឹកកលរីនសប្មារ់អវីៗប្ររ់យ៉ាងគលើកខលងប្ក្ត្់ និងប្ពំ
» សប្មារ់ននផរាររឹង គប្រើ 1/3 ខពង ((¼ ខពង ប្រសិនគរើខារ់) + ទឹកមួយ្ុង
» សប្មារ់ននផរារមានប្រគហាងត្ូចៗ គប្រើ 1-2/3 ខពង (មួយខពង ប្រសិនគរើខារ់) + ទឹកមួយ្ុង
 សផីមសមាាត្ មគប្រើធាត្ុសមាារ់គមគរារដនទគទៀត្ ខដលប្ត្ូវបានអនុម័ត្សប្មារ់អាជ្ីវកមមចំណ្ីអាហារ ចំគពាេះ
ររិគវណ្្ខដលមិនអាចលាងគដាយទឹកសារូបាន៖

» សារធាត្ុសមាារ់គមគរារកនុងររិសាានគឈើរនផេះពី 2-4 ដង ននកំហារ់
» សារធាត្ុសមាារ់គមគរារចុេះរញ្ជីគ ៅ EPA
 ជ្ូត្សមាាត្ននផរារទាំងអស់ខដលរេះអាហារ រ ារ់ពីសមាារ់គមគរាររួច
ព័តា
៌ នបន្នែម សូមចូលទៅកាន់៖

www.health.ri.gov/diseases/food/?parm=73
www.cdc.gov/norovirus/preventing-infection.html
www.foodsafety.gov/poisoning/causes/bacteriaviruses/norovirus/index.html

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19
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រញ្ជីកិចចការសមាាត្សប្មារ់កមគួត្ និងរាក
ក្បអប់សំភារៈសំខាន់ៗសក្ាប់
រមអត
ួ និងោរ

ការពារអតិថ្ជ្
ិ ន



ំគភញៀវគចញឆ្ាយពីកខនលងរងនលរេះពាល់យ៉ាងត្ិច 25

វីត្

 ដាក់រប្មាមមិនឲ្យចូលគៅររិគវណ្មានករណ្ីជ្ំងឺគកើត្គឡើង
 គបាេះគប់លមគូរអាហារ និងមុែទំនិញគនេងៗគទៀត្ខដលអាចមានជ្ំងឺឆ្លង

 រញ្ជីកិចចការសមាាត្
 មា៉ាស់
 គប្សាមនដ
 កខនេងប្កដាស
 ថង់សប្មាម

ការពារបុរគលរ
ិ

 ត្ប្មូវឲ្យរុរគលិកខដលកំពុងសមាាត្ពាក់គប្សាមនដ មា៉ាស់ និងគអៀម

 សាាកប្រុងប្រយ័ត្ន
 សគមលៀករំពាក់គបាេះគប់ល

 គបាេះគប់លមលាងសមាាត្ររស់រររ រ ារ់ពីគប្រើប្បាស់រួច

 ទឹកសូដាគៅត

 លាងនដឲ្យសពវ

 ប្ក្ត្់ជ្ក់ទឹក

» ប្ត្ូវចងប់ំ៖ ខជ្លលាងនដមិនអាចមានប្រសិទធភាពកនុងការការពារជ្ំងឺ norovirus បានគទ
ទប់រុំឲ្យទ

ៀរ

 គប្រើទឹកសូដាគៅត មសំភារៈប្សូរទឹកដនទគទៀត្ខដលគរនលិត្សប្មារ់ការពារករណ្ីគ ៀរ
សាាត
គប្រើកខនលងគពាេះប្កដាសសប្មារ់សមាាត្ គ

ើយគបាេះវាគប់លគៅកនុង្ុងសប្មាមជ្័រ មថង់សប្មាមជ្ីវសាប្សត

» រុំរូម្ូលី (ការរូម្ូលីអាចពប្ង្ហយគមគរាររខនថមគទៀត្)
 គប្រើទឹកមានសារូសប្មារ់៖
» កខនលងគ ៀរ
» ននផរារគៅខកបរររិគវណ្គ ៀរ
» កខនលងរេះញឹកញរ់ជាងគរ ដូចជា កាលរុំមីគណ្ទឹក នដគសាទាា រញ្ជរ និងទូរស័ពផ
 ប់ក់ទឹកឲ្យសពវ
 ជ្ូត្ឲ្យសងួត្នឹងកខនេងប្កដាស
សាាប់ទមទោរទលើលៃផ្ទោប បនាប់ពស
ី ាាតរួច (ទដ្ើមបីបំបាត់រន
ូ ទមទោរទចញឲ្យអស់)

 គប្រើសារូទឹកកលរីនសប្មារ់អវីៗប្ររ់យ៉ាងគលើកខលងប្ក្ត្់ និងប្ពំ
» សប្មារ់ននផរាររឹង គប្រើ 1/3 ខពង ((¼ ខពង ប្រសិនគរើខារ់) + ទឹកមួយ្ុង
» សប្មារ់ននផរារមានប្រគហាងត្ូចៗ គប្រើ 1-2/3 ខពង (មួយខពង ប្រសិនគរើខារ់) + ទឹកមួយ្ុង
 សផីមសមាាត្ មគប្រើធាត្ុសមាារ់គមគរារដនទគទៀត្ ខដលប្ត្ូវបានអនុម័ត្សប្មារ់អាជ្ីវកមមចំណ្ីអាហារ ចំគពាេះ
ររិគវណ្្ខដលមិនអាចលាងគដាយទឹកសារូបាន៖

» សារធាត្ុសមាារ់គមគរារកនុងររិសាានគឈើរនផេះពី 2-4 ដង ននកំហារ់
» សារធាត្ុសមាារ់គមគរារចុេះរញ្ជីគ ៅ EPA
 ជ្ូត្សមាាត្ននផរារទាំងអស់ខដលរេះអាហារ រ ារ់ពីសមាារ់គមគរាររួច

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19
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ហាមរេះពាល់អាហារគដាយនដផ្ទាល់
ប្កមចំណ្ីអាហាររដឋ Rhode Island (3-301.11) មិនអនុញ្ជាត្ឲ្យរេះចំណ្ី
អាហារសប្មារ់ទទួលទានភាាមៗ (RTE) គដាយនដផ្ទាល់គទ។ អាហារប្រគភទ

RTE ប្ត្ូវបានទទួលទានគដាយមិនមានការគរៀរចំរខនថមគទ ដូចជា ការចមគិន
គដើមបីឲ្យមានសុវត្ថិភាព។ អាហារប្រគភទ RTE រួមមានសាច់វច
ុិ ញំ និងនំរង
ុ័ ។
តមចារ់ រុរគលក
ិ រគប្មើការង្ហរខននកមគូរអាហារក្តូវន្តគប្រើប្បាស់ប្រដារ់
ទទួលទានប្ត្ឹមប្ត្ូវ គៅគពលកាន់អាហារប្រគភទ RTE ។

ក្បក់ប់ទទួលទានក្តឹមក្តូវរួមាន៖

ក្រក់សអនម័ក

ន្វរ

ក្រចាប់

សមនិ ងក្បក់ប់
ទទួលទានទផ្ស
ងៗទទៀត

ទក្ោមលៃដ្មិន
ន្មនទៅសូទក្បើ
ន្តមតងទចាល

គសចកតីខណ្ ំអំពីការគប្រើគប្សាមនដខត្មតងគ ើយគបាេះគប់ល
 កុំគប្រើប្បាស់គប្សាមនដជ្ំនួសឲ្យលាងនដ!
 លាងនដមុននឹងពាក់គប្សាមនដ
 គប្រើគប្សាមនដសប្មារ់ខត្ការង្ហរមួយមុែរុគ្ណេះ ដូចជា កាន់អាហារប្រគភទ RTE
 លាងនដគៅគពលរតូរគប្សាមនដមតងៗ
 គបាេះប្សនមនដគប់ល គៅគពលវារខ ក មនុយ
 កុំគប្រើគប្សាមនដរគលាង មអាចគប្រើមតងគទៀត្ គៅគពលកាន់អាហារប្រគភទ RTE

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Rhode Islandមជ្ឈមណ្ឌលការពារចំណ្ីអាហារ
សក្ាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមទូរស័ពទទៅទលខ (401) 222-27507/23/19
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ប្រសិនគរើអនកកាន់មគូរអាហារ អនកក្តូវន្តលាង

លាង
នដររស់អនក

នដររស់អនកឲ្យបានញឹកញរ់

, Center for Food Protection For more information call (401) 222-2750

ការលាងនដរឺជាវិ្ីលគរំនុត្ កនុងការរង្ហាការ
រាលដាលននករណ្ីឆ្លង

គៅគពល្?

គ ត្ុអវី?

 គៅគពលមកដល់កខនលងគ្វកា
ើ រ

 នដររស់អក
ន អាចគមើលគៅសាាត្ រុខនតវាមានគកាសិកាគមគរារ
 ការលាងនដររស់អនកជ្ួយរកាអនក និងអត្ិថជ្
ិ នររស់ពីពក
ី រណ្ីធាាកែ
់ លួនឈឺ
 វារឺញាបចាប់!

 រ ារព
់ ីគប្រើប្បាស់រនផរទ
់ ក
ឹ
 គប្កាយគពលជ្ក់បារី
 គប្កាយគពលក តស
 គប្កាយគពលរេះសក់ មុែ មសគមលៀករំពាក់ររស់អនក
 គប្កាយគពលទទួលទានអាហារ មនឹក
 គប្កាយគពលគដាេះ មពាក់គប្សាមនដមួយរូថមី
 មុនគពលកាន់មគូរអាហារ ជាពិគសសអាហារ

គប្រើគប្សាមនដថមី!

ទទួលទានភាាមៗ ដូចជា ញំ និងសាន់វុិច

 រាល់គពលខដលអនកលាងនដររស់អនក

 គប្កាយគពលកាន់សប្មាម
 គប្កាយគពលកាន់ឧរករណ្៍ ប់ន មប្រដារ់ទទួលទានកែវ

 គៅគពលគប្សាមនដរខ ក មនុយ

 គប្កាយគពលរេះសាច់ប្ជ្ូក សាច់មាន់ទា មសាច់ប្ត្ីគៅ
 រាល់គពលផ្ទាសរ
់ តូរកិចចការ (ពីមួយគៅមួយ)

លាងរគរៀរគមច?

1

2

Wetទyour
hands
ប់ក់
ឹក ូរគៅត
អន់ៗគលើ
with warm, running
នដររស់
water អនកឲ្យទសើម
Lather with soap

ដ្ុសនឹងសារូដឲ្
ុំ យគពញ

Scrub
between
ទកាា
បប្មាមនដគៅខាង
fingers, on backs of
គប្កាយែន
នដ និunder
ងគប្កាមnails
hands, ង
and
ប្កចក
Wash at least 10-15
seconds, as long as it
takes to
sing
“Happy
លាងយ៉ា
ងត្ិ
ច 10-15
Birthday”

3
សមងួតនដនឹងកខនេង
ប្កដាស មមា៉ាសន
ុី សមងួត្
នដគអឡិចប្ត្ូនិក

វិ ទី រ ូត្ដល់សពវ
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4
ទក្បើកខនេងប្កដាសគៅរិទទឹក

រគរៀរលាងប់ននឹងនដ

1

2

គរៀរតម

ប់ក់

មប្រគភទ

សំណ្ល់

6

សមងួត្ែយល់

កុំសមងួត្គដាយកខនេងសងួត្

គចញ

យកទឹក គចញពីឡារូ
គ ើយដាក់ទឹកថមីឲ្ យបាន
ញឹកញរ់ រំនុត្ គដើ មបី
រកាទឹកឲ្យសាាត្។

ឡារូទី 1

3

លា

គប្រើសារូកង
នុ ទឹកទៅា (110°F ម
ែពស់ជាងគនេះ) គដើមបីយកសានម
ប្រឡាក់គ់ ចញ។

ឡារូទី 2

4

សមាាត្

គប្រើទឹកោាត គដើមបីយកសារគូ ចញ។

ឡារូទី 3

5

សមាារ់គមគរារ

គប្រើប្រដារ់សមាារ់គមគរារមួយគៅសីត្ុណ្ាភាព 75°F ។
គប្រើប្រដារ់គត្សត

គដើមបីវាស់ខវងកំហារ់គប្ចើនខននកប្ត្ឹមប្ត្ូវ

កនុងមួយមីលីខមប្ត្ (ppm) ។

ទឹរអនម័ក

រំហាប់

Chlorine

50-100 ppm

Iodine

12.5-25 ppm

Quaternary
ammonia

200 ppm មគសចកតខី ណ្ គំ លើដរ

222-2750

តោងរំហាប់ទឹរអនម័ករីមី
កំហារ់ទឹកអ ម័យ Chlorine
50-100 ppm (75° F)

កាលររិគចេទ

ទីតំង

Quaternary Ammonium

Iodine

តមព័ត្៌មានរិទគលើដរ
ជា្មមត 150-400 ppm (75° F)

12.5-25 ppm (75° F)

ប្រគភទទឹកអ ម័យ

កំហារ់
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វិធានការខកត្ប្មូវ

ត្ថគលខា

តោងសីតណ្
ុ ហភាពាសុីនលាងចានានទឹរអនម័កផ្តលរ
់ ំទៅ
កាលររិគចេទ សីត្ុណ្ាភាពលាង (≥140° F)

សីត្ុណ្ាភាពសមាាត្ (≥180° F)

PSI

វិធានការខកត្ប្មូវ

ត្ថគលខា
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