
ភោជនីយដ្ឋា នជាភ្រើនរង់បន្នែម្បដ្ឋប់

រមអ ិនអាហារភៅខាងភ្ៅស្ាប់កន្នែង

អាជីវកមមរបស់ពួកភេ។ បរកិ្ខា រស្ាប់

រមអ ិនភៅខាងភ្ៅន្ែលសម្សបានែូរ

ជា រង្ក្រា នអាាំង្បភេទ្បទាស 

(barbeque), រង្ក្រា នឡ (hearth oven)  

រង្ក្រា ន tandoori oven, រភដៅ អាាំងសារ់ 

(barbeque pit) ឬឧបករណរ៍មអនិ្បហាក់

្បន្ែលភសេងភទៀត។ 

 

ក្ខររមអ ិនភៅខាងភ្ៅមិនរមួបញ្ច លូក្ខរ

ភ្បើឧបករណ៍ែូរជា រង្ក្រា នអាាំងផ្សៃភលើរាប

ភសម ើឬថាសរមអនិ, ខ្ៃ ះ, តុ/ទូកភដៅ មហ បូភ្បើ

រាំហាយ ឬឧបករណ៍ស្ាប់ដ្ឋកឬ់រកាទុក 

ឬស្ាប់រមអ ិនអាហារភសេងភទៀត ន្ែល

បានភ វ្ ើភឡើង ឬានបាំណងស្ាប់ភ្បើ

ភៅខាងកន ុង្េរះសាែ នភសវាកមម 

រាំណីអាហារភឡើយ។ 

 

ភោលបាំណងផ្នក្ខររមអ ិនអាហារភៅ

ខាងភ្ៅេមឺិនន្មនភែើមបីបភងា ើន

សមតែោពសលិតោពផ្នកន្នែង 

អាជីវកមមភដ្ឋយក្ខររំលង្កមន្ែល្តវូ

អនុវតតរាំភ ះបរកិ្ខា ររមអ ិនភៅខាង

កន ុងភ ះភទ។ 

 

កន្លែងអាជីវកម្មន្ែលមាលអាជ្ញា ប័ណ្ណ

លីមួ្យៗត្រវូន្រជូលែណំ្ងឹែល់អាជ្ញា ធរ

សុខភាពសាធារណ្ៈកន ុងមូ្លដ្ឋា លម្ុល

លឹងសង់/ែំណណ្ើរការកន្លែងចម្អ ិលណៅ

ខាងណត្ៅ។ 

 

លកខខណ្ឌ ទាម្ទារន្នែកត្បរិបរតកិារ៖ 

• មិនេួរានក្ខរភរៀបរាំ ភ្េឿងសេ ាំភ្សរ

ស្ាប់មខុ្មហ បូ ក្ខររកាទុកឬ 

ភសវាកមមរាំណីអាហារភៅកន្នែង

្បតបិតត ិក្ខររមអ ិនភៅខាងភ្ៅភទ។ 

រាល់ក្ខរក្ខប់/រងិ្ក្ រ្ ាំ, ្ជលកក់ភមៃរនាំបុ៉័

ង ក្ខរលាយ ជាភែើម្តវូន្តភ វ្ ើភឡើងភៅ

ខាងកន ុងកន្នែងអាជីវកមមន្ែលាន

អាជាា ប៉័ណណ  

• អតិថិជនអារនរង្តវូបានបភ្មើផ្ទៃ ល់

ពីកន្នែង្បតិបតត ិក្ខររមអនិភៅខាង

ភ្ៅ ភបើសិនជាអាហារ្តវូបានភេន្រក

ជារាំ ន្ណកៗស្ាបក់្ខរកុមម ៉ងោ់ែ មៗ។ 

• អតិថិជនអារនរងមនិយកបរភិោេ

ភដ្ឋយខ្ល នួឯង 

• អារដ្ឋក់ភ្េឿងសេ ាំរសជាតិន្ែលមិន

អារានភ្ោះថាា ក់ (មនិនមន TCS) 

• កន្នែង្បតបិតតកិ្ខររមអ ិនភៅខាងភ្ៅ

្តវូន្តានក្ខរ្តួតពិនតិយភដ្ឋយ

និភោជិតន្សាកភសវាកមមរាំណអីាហារ 

• កន្នែង្បតបិតតកិ្ខររមអ ិនភៅខាងភ្ៅ

្តវូន្តានបាំ ក់ ឬសែ ិតភៅជាប់នរង

ភសើងលាងផ្ែន្ែលានោា ប់ទុភោទរក 

ភលើកន្លងន្តកន្នែង្បតបិតត ិក្ខរទាាំង

ភ ះមិន្តវូបានសង់ជាអរិផ្ង្ក្នតយ៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ឧបករណរ៍មអនិភៅខាងភ្ៅ្តវូន្ត

សង់ភឡើងពីវតថ ុធាតុ្ បភេទអារ

បរភិោេបាន/ានសុវតែោិពស្ាប់

អាហារ 

• ្តវូន្តានលាំែ នងិបរកិ្ខា រ្េប់្ ោន់

ភៅកន ុងកន្នែងអាជីវកមមភែើមបីភរៀបរាំ

និងដ្ឋក់អាហារបន្នែមពីកន្នែង

្បតបិតត ិក្ខររមអ ិនអាហារភៅខាងភ្ៅ 

• ក្ខរ រអាហារកន ុងអាំឡុងភពលែរក

ជញ្ជ នូ និងរមអ ិនភដ្ឋយ្បដ្ឋប់សទ កុ

ន្ែលានេ្មប ្បដ្ឋប់រំុ ជាភែើម... 

អាហារន្ែលចម្អ ិលណៅកន ុងឧបករណ្៍ចម្អ ិលណៅ

ខាងណត្ៅត្រវូន្រមាលការការពារពីការចម្ែង

ភាពកខវក់ត្រប់ណពលណវលា 

ការចម្អ ិលណៅខាងណត្ៅ  

www.healthoregon.org/

foodsafety  

កមម វ ិ្ ីបរា រជាំងឺឆ្ែងតាមអាហារ  
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ជំពូកទី 3-201.18 
 

(A) ក្ខររមអ ិន និងក្ខរន្រកចាយភេសជាៈភៅ

ខាងភ្ៅភដ្ឋយ្េរះសាែ នរាំណអីាហារ្តូវបាន

អនុ ា្ តថាជាន្សាកមួយផ្ន្បិតបតត ិក្ខរ 

អាជីវកមម ភៅភពលន្ែល្តូវបានភ វ្ ើភឡើងភៅ

កន ុងបរភិវណផ្ន្េរះសាែ នរាំណីអាហារ។ Pf 

(B) មិនានក្ខរត្មូវឱ្យែ ុ៊ុំព៉័ទធកន្នែង 

្បតិបតត ិក្ខរន្រកចាយភេសជាៈ និងក្ខររមអ ិន

ភៅខាងភ្ៅភទ ភលើកន្លងន្តវាចាាំបារ់ភែើមបី

ក្ខរ រអាហារពកី្ខររមែងោពកខ្វក់។ កន្នែង

្បតិបតត ិក្ខរន្រកចាយភេសជាៈ និងរមអ ិនភៅ

ខាងភ្ៅ្តូវររ ោ៉ងណាភែើមបីក្ខរ រអាហារ 

ឧបករណ៍ ្បដ្ឋប់្បដ្ឋភ្បើ្បាស់ វតថ ុភ្បើមៅង

ភបាះភចាល និងរបស់របរភសេងភទៀតពីក្ខររមែង

ោពកខ្វក់ភៅភពលមិនាន្បតិបតត ិក្ខរ។ 

(C) កន្នែង្បតិបតត ិក្ខរន្រកចាយភេសជាៈ នងិ

រមអ ិនភៅខាងភ្ៅ្តូវន្តានបាំ ក់ ឬភៅ

សែ ិតភៅជាប់នរងភសើងលាងផ្ែន្ែលានោា ប ់

ទុភោទរក។ កន្នែង្បតិបតត ិក្ខរន្រកចាយភេស

ជាៈ និងរមអ ិនភៅខាងភ្ៅន្ែលមិន្តូវបាន

សង់ជាអរិផ្ង្ក្នតយ៍ អារសៅល់្បព៉័នធលាងផ្ែន្ែល

បាំភពញតាមលកាខ្ណឌ ទាមទារផ្ន្បក្ខរ  

5-203.11(C) ភបើសិនជាានក្ខរអនុម៉័តពី 

អាជាា ្រនិយតកមម។ Pf 

(D) ក្ខររមអ ិនអាហារភៅខាងភ្ៅ្តូវបាន

កាំណត់្តរមក្ខរភ្បើរង្ក្រា នអាាំង្បភេទ្បទាស 

(barbeque), រង្ក្រា នឡ (hearth oven) រង្ក្រា ន 

tandoori oven, រភដៅ អាាំងសារ់ (barbeque pit) 

ឬឧបករណ៍រមអ ិន្បហាក់្បន្ែលភសេងភទៀត។ 

ក្ខរភ្បើឧបករណ៍ែូរជា រង្ក្រា នអាាំងផ្សៃភលើរាប

ភសម ើឬថាសរមអ ិន, ខ្ៃ ះ, តុ/ទូកភដៅ មហ បូភ្បើរាំហាយ 

ឬឧបករណ៍ស្ាប់ដ្ឋក់ឬរកាទុក ឬស្ាប់

រមអ ិនអាហារភសេងភទៀត ន្ែលបានភ វ្ ើភឡើង ឬ

ានបាំណងស្ាបភ់្បើភៅខាងកន ុង្េរះសាែ ន 

ភសវាកមមរាំណអីាហារេឺមិន្តូវបានអនុ ា្ ត 

ភឡើយ។ Pf 

(E) ភ្ៅពីក្ខររមអ ិនអាហារ មិនេួរានក្ខរ

ភរៀបរាំ ភ្េឿងសេ ាំភ្សរស្ាប់មុខ្មហ បូ ក្ខររកា

ទុកឬភសវាកមមរាំណអីាហារភៅកន្នែង 

្បតិបតត ិក្ខររមអ ិនភៅខាងភ្ៅភទ។ អារដ្ឋក់

ភ្េឿងសេ ាំរសជាតិន្ែលមិនអារានភ្ោះថាា ក់ 

(មិនន្មនអាហារន្ែល្តូវក្ខរក្ខរ្េប់្េងភពល

ភវលា/ សីតុណហោពភែើមបីសុវតែ ិោព) ភៅកន្នែង

្បតិបតត ិក្ខររមអ ិនភៅខាងភ្ៅ។ Pf 

(F) និភោជិត ឬអតិថិជនអារនរង្តូវបាន

បភ្មើភដ្ឋយផ្ទៃ ល់ពីកន្នែង្បតិបតត ិក្ខររមអ ិន

ភៅខាងភ្ៅ ភបើសិនជាមហ បូ្តូវបានភេន្រកជា

រាំ ន្ណកៗស្ាប់ក្ខរកុមម ៉ង់ោែ មៗ។ អតិថិជន

អារនរងមិនយកបរភិោេភដ្ឋយខ្ល នួឯងពី

កន្នែង្បតិបតត ិក្ខររមអ ិនភៅខាងភ្ៅ។ 

(G) ក្ខរន្រកចាយភេសជាៈភៅខាងភ្ៅអាររមួ

ានភេសជាៈានជាតិអាល់កុល និងភេសជាៈ

ភសេងភទៀត។ អតិថិជនអារយកបរភិោេភដ្ឋយ

ខ្ល នួឯងពីឧបករណ៍ន្រកចាយភេសជាៈន្ែល្សប

តាមលកាខ្ណឌ ទាមទារផ្ន្បក្ខរ 4-204.13។ 

(H) កន្នែង្បតិបតត ិក្ខរន្រកចាយភេសជាៈ នងិ

រមអ ិនភៅខាងភ្ៅ្តូវន្តានក្ខរ្តួតពិនិតយ

ភដ្ឋយនភិោជិតន្សាកភសវាកមមរាំណីអាហារ។ 

(I) ន្សាក 3-201.18 មិនហាមឃាត់ក្ខរសៅល់ 

ភសវាកមមអាហារន្ែលបានភរៀបរាំភៅខាងកន ុង

្េរះសាែ នែល់អតិថិជនន្ែលភៅកន្នែងអងគ ុយ

ភៅខាងភ្ៅភទ។  
ន្ខ្វរិឆ ិក្ខ ឆ្ា ាំ 2014  

ឯកសារព៉័ត៌ានអាំពី្កមរាំណីអាហារ #20 
្បក្ខរ ន្ែលអា ក េួ រយល់ែរងអាំពី ្កម   


