
खाद्यान्नमा काम गने कामदारहरूले 
खानका लागग तयार भएका 
खानाहरूलाई आफ्नो हातले छुदााँ खाद्य 
सेवा वातावरणमा रोग फैलाउन 
सक्छन।् 

खानका लागग तयार भएका खानाहरू 
ती हुन ्जसलाई ववतरण गनुअुघि धेरै 
तयार गनुपुदैन। यसमा स्याण्डववच, 
सलाद र बे्रड जस्ता धेरै पकाउन नपने 
कााँचो, धोएको र काटेका फलफूल 
तथा तरकारी र खानाहरू पदुछन।् 
खाद्यान्नमा काम गने 
कामदारहरूले खानका लागग तयार 
भएका खानालाई हातले छुदााँ आफ्नो 
नाङ्गो हातहरूको सट्टा भाडाहरू 
प्रयोग गनुपुछु। 

उपयुक्त भाडाहरूमा घनम्न पदुछन््ः 

• डलेी टटस्यु 

• गचम्टा 
• कााँटा चम्चा र अन्य सेवा  

गने भााँडाहरू 

• स््याटुला 
• लेटेक्स-नभएको एउटा-मात्र  

प्रयोग गररने पञ्जाहरू 
 
वपज्जा जस्तै पघछ पूण ुरूपमा 
पकाइने खाद्य उत्पादनहरूमा ववशेष रूपमा 
प्रयोग हुने सामग्रीहरूलाई खानका लागग 
तयार भएको खाना माघनाँदैन र नाङ्गो 
हातले छोएको हुन सक्छ। 
 
पञ्जा र अन्य बाधाहरू हात धुनेमा 
पररवतनु हुाँदैनन।् 

पञ्जाहरू लगाउनुअघि र नयााँ जोडीमा 
पररवतनु गदाु सधैँ आफ्ना हातहरू 
धुनुहोस।्  
तपाईंले घनम्न समयमा पञ्जाहरू पररवतनु 
गनुपुछु्ः 

 
 
• घतनीहरूमा फोहोर लाग्नसाथ वा 

च्याघतन ेबबविक्कै 

• ववभभन्न काय ुगन ुसुरु गनुअुघि 

• कााँचो मासु, माछा वा कुखुरा हातले 
छोएपघछ र खानका लागग तयार भएका 
खाना हातले छुनुअघि 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

व्यवस्थापन गन ुसकन ेपञ्जाहरूलाई कटहल्यै 
पघन धुन ेवा फेरर प्रयोग गने नगनुहुोस।् 
 
पञ्जाहरूबाट एलजीहरू खानामा सन ुसक्ने र 
केही व्यक्क्तहरूमा एलजी देखखन सक्ने 
भएको हुनाले लेटेक्स पञ्जाहरू प्रयोग 
गनुहुुाँदैन।  

नाङ्गो हातले खानालाई छुने काम कम गने 
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खाद्यजन्य रोगको रोकथाम कायकु्रम 

OAR 333-150-0000,  

च्या्टर  3-301.11 
 

(A) खाद्यान्नमा काम गने 
कमचुारीहरूले §§ 2-301.12 र  
2-301.13 मा उल्लेख गररएनुसार 
आफ्ना हातहरू धुनुपछु। 

(B) खाद्यान्नमा काम गने 
कमचुारीहरूले नाङ्गो हातले 
खानालाई छुने काम कम गनुपुछु 
र डलेी टटस्यु, स््याटुला, गचम्टा, 
एउटा-मात्र प्रयोग गररने पञ्जा वा 
ववतरण उपकरणहरू जस्ता 
उपयुक्त भाडाहरूको प्रयोग 
गनुपुछु। P/Pf 

जनस्वास््य कारणहरू: 

मलको माध्यमबाट मखुमा जाने 
रूटमाफुत सने खाद्यजन्य रोगलाई 
कम गनकुा लागग FDA खाद्य 
संटहतामा व्याख्या गररएका तीन 
महत्त्वपूण ुकारक तत्त्वहरूमा घनम्न 
पदुछन:् बबरामी खाद्य 
कमचुारीहरूलाई बटहष्कार गने/
प्रघतबन्ध लगाउने; उगचत तररकाले 
हात धुने, खानका लागग तयार 
भएका खानाहरूलाई नाङ्गो हातले 
नछुने। स्वतन्त्र रूपमा उपयोग 
गदाु तीमध्ये प्रत्येक कारक 
तत्त्वहरू अपयाु्त हुन्छन ्र 
प्रभावकारी नहुन सक्छन।् तर 
पघन, सब ैतीनवटा कारकहरूलाई 
राम्ररी सक्म्मभलत र उपयोग गदाु, 
मल-मौखखक रोगजनकहरू सने 
घनयन्त्रण हुन सक्छ। ओरेगनलाई 
नाङ्गो हातले खाना छुने काम 
कम गने खाद्यान्नमा काम गने 
कामदारहरूको आवश्यकता छ, तर 
अटहलेको समयमा यो काय ु
घनषेगधत छ। तर सफा साबनु र 
पानीले राम्ररी हात धुने कुरा 
खानका लागग तयार भएका 
खानाहरूलाई नाङ्गो हातले प्रत्यक्ष 
छोएर रोगजनक सूक्ष्मजीवहरू 
सनबुाट रोक्ने आफैँ मा पयाु्त 
हस्तक्षेप नहुन सक्छ भन्ने कुरा 
याद राख्नपुछु।  
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खानका लागग तयार भएका खानाहरूलाई नाङ्गो हातले 
छुन रोक्ने धेरै ववकल्पहरू मध्ये एक भनेको पञ्जाहरू हो 

खाद्यान्न सटंहता त्य पाना #1 
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