
ថូស្រាបរៀរគឺជាស្ររដារ់ផ្ទ ុក ឬធងុដែល

អាចរំបេញប ើងវញិបាន ដែលស្រាបរៀរ

ធុងស្ររវូបានចាក់ និងែឹកជញ្ជ នូបៅផ្ទះ

សស្រារ់ទទួលទាន។ ថូស្រាបរៀរជាទូបៅជា

ែរដកវ ឬបោហៈដែលអាចផ្ទ កុស្រាបរៀរ 

ស្រាទំពងំបាយជូរ ស្រាទឹកដផ្ែបបា៉ោ ម ឬ 

Kombucha បានរហូរែល់ 64oz ។ 

 

បដាយការរំបេញថូស្រាបរៀរប ើងវញិ

កាន់ដរបេញនិយម វាបធវ ើឱ្យហានិភ័យនន

ការចមែងភាេកខ្វក់រគ្នា កាន់ដរបកើន

ប ើង។ បដាយារអរិថិជនយកថូ

ស្រាបរៀរបៅផ្ទះ ែូបចាះមិនានការ

ធានារថាថូទាងំបនាះស្ររវូបាន

សាា រស្ររឹមស្ររវូមុននឹងយកមក

រំបេញប ើងវញិបនាះបទ។ 

 

 វធិានអនាម័យចំ អីាអាហាររស្រមូវ

ឱ្យានែំបីើរការបផ្ទរ “ដែលគ្នា ន

ការចមែងភាេកខ្វក់” សស្រារ ់

បភសជជៈ ែូបចាះថូស្រាបរៀរ 

គួរស្ររវូបានរំបេញប ើងវញិបដាយ

គ្នា នការរ៉ោះគ្នា រវាងកាលរ បូ ៊ីបី 

និងធុង។ 

 

ថូស្រាបរៀរភាគបស្រចើនស្ររវូបាន

រំបេញប ើងវញិតាមរំេង់

សស្រារ់រំបេញដែលអាចឱ្យបគចាក់

រំបេញស្រាបរៀរេអាបារស្ររដារ់ផ្ទ ុកបែើមបអា

ការ់រនថយេេុះ និងេបនែ ឿនែំបីើរការ

រំបេញ។ បដាយារការបស្ររើរំេង់សស្រារ់

រំបេញអាចបធវ ើឱ្យានការចមែងភាេ

កខ្វក់េអាធុងដែលស្ររវូរំបេញមួយបៅធុង

មួយបទៀរ ែូបចាះស្ររវូ ោង ោងជស្រមះ 

និងបធវ ើអនាម័យធុងទាងំបនាះបៅចបនាែ ះ

បេលបស្ររើស្របាស់នអាមួយៗ។ 

 

រនាទ រ់េអារំបេញ គួរជូរដផ្ាកខាងបស្រៅនន

ថូស្រាបរៀរដែលបេញបដាយស្រកណារ់ជូរ

ដែលបានទុកបៅកន ុងសូលុយសយុ ង

សស្រារ់បធវ ើអនាម័យ។  

អនុសាសន៍៖ 

• ស្ររវូបដោ របលើការោងនែស្ររឹមស្ររវូ

រនាទ រ់េអាកាន់ស្ររដារ់ផ្ទ ុកររស់ 

អរិថិជន 

• បរើបស្ររើរំេង់សស្រារ់របំេញ ស្ររវូាន

រំេង់រស្រមងុឱ្យបានបស្រចើនសស្រារ់បស្ររើ

ស្របាស់ (ស្រគរ់ស្រគ្នន់សស្រារប់េលដែល

មាញឹករំផុ្រ) 

• រនតឆ្លែ ស់រំេង់ដែលបានបធវ ើ 

អនាម័យាា រសស្រារ់ការរំបេញប ើង

 វញិនអាមួយៗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• បរើោងថូស្រាបរៀរររស់អរិថិជន ស្ររវូ

ានបផ្ើងមួយបស្ររើសស្រារ់ដរ 

កិចចការបនះ (មិនដមនបផ្ើងោងនែបទ) 

• បចៀសវាងការ៉ោះស្ររដារ់ស្ររដាបធវ ើេអា ដកវ

ដែលាា រ និងឧរករី៍ជាមួយនឹងថូ

ស្រាបរៀរដែលយកមកវញិបៅបេល

កាន់ និងរំបេញ 

• សស្រារ់ស្រររិររត ិការដែលបភញៀវបធវ ើខ្ល នួ

ឯង ស្ររវូដរានែំប ើងបផ្ើងោង

ជស្រមះ (អាចបស្ររើទឹកស្ររជាក់បាន) 

បហើយស្រររិររត ិករស្ររវូដរធានាែំបីើរ

ការគ្នា នការចមែងភាេកខ្វកក់ន ុង

បេលរំបេញប ើងវញិ។ 

សូមដថែងអំីរគុីែល់នាយកដាា នសុខ្ភាេ 

ររាិថ នបខានធអា Deschutes ចំបពះការរមួចំដីក

យ៉ោ ងសំខាន់បៅកន ុងឯការេ័រ៌ានបនះ។  

ទទួលតែថូស្រសាប ៀរតែលសាា ែ 

និងលាងជស្ររះរនុនងឹ បំេញប ើងវញិ 

ការ ំបេញថូស្រសាប ៀរប ើងវញិ  

www.healthoregon.org/

foodsafety  

កមា វធិអារង្កា រជំងឺឆ្ែងតាមអាហារ  

OAR 333-150-0000 

ជំេូកទី 4-603.17 
(A) បលើកដលងដរានរញ្ជជ ក់បៅកន ុង ¶¶ (B) 

និង (C) ននដផ្ាកបនះ ស្ររដារ់ផ្ទ ុកទបទដែល

ស្ររគល់មកវញិបែើមបអាោងសាា រ និង

រំបេញចំ អីាអាហារប ើងវញិ គឺអាចសាា រ 

និងរំបេញប ើងវញិបៅកន ុងបោងចស្រកដកនចា

ចំីអាអាហារដែលានការស្ររួរេិនិរយ។ P 

(B) ស្ររដារ់ផ្ទ ុកចំីអាអាហារសស្រារ់បភសជជៈ 

អាចស្ររវូបានរំបេញប ើងវញិបៅកដនែង

អាជអាវកមាចំ អីាអាហារ បរើសិនជា៖ 

(1) បៅបេលគិរគូរមួជាមួយគ្នា  ការរចនា

ននស្ររដារ់ផ្ទ ុក និងឧរករី៍ោង បហើយ

និងលកខីៈននបភសជជៈ គឺអាចឱ្យបធវ ើការ

សាា រស្ររករបដាយស្ររសិទធភាេបៅផ្ទះ ឬ

បៅស្រគឹះាថ នចំីអាអាហារ 

(2) ររកិាខ រសស្រារ់ោងមុននឹងរំបេញប ើង

 វញិនូវស្ររដារ់ផ្ទ ុកដែលស្ររគល់មកវញិបដាយ 

(3) បស្ររើទឹការ បៅោ  ដែលានសាា ធ និង

មិនយកមកបស្ររើវញិ គឺានផ្ោល់ជូនជាដផ្ាក

មួយននស្ររេ័នធដចកចាយ 

ស្ររដារ់ផ្ទ ុកររស់អរិថិជនដទ ល់ដែលស្ររគល់

ឱ្យស្រគឹះាថ នចំ អីាអាហារបែើមបអារំបេញប ើងវញិ 

គឺស្ររវូបានរំបេញប ើងវញិបែើមបអាលក់ឱ្យឬ

របស្រមើឱ្យដរអរិថិជនែដែលបនាះរ៉ោុបណាណ ះ 

បហើយ 

(4) ស្ររដារ់ផ្ទ ុកស្ររវូបានរំបេញប ើងវញិ

បដាយ៖ 

(a) និបយជិរននស្រគឹះាថ នចំីអាអាហារ ឬ 

(b) ាច ស់ស្ររដារ់ផ្ទ ុក បរើសិនជាស្ររេ័នធ 

បភសជជៈានែំបីើរការបផ្ទរដែលគ្នា នការ

ចមែងភាេកខ្វក់ 

ដែលមិនអាចរំលងបានបដាយាច ស់ស្ររដារ់

ផ្ទ ុក។ 

(C) ស្ររដារ់ផ្ទ ុកររស់អរិថិជនដែលមិន

ដមនសស្រារ់ដាក់អាហារ អាចនឹងស្ររវូបាន

រំបេញបៅស្ររេ័នធ  ឬា៉ោ សុអានលក់ទឹក។ 

បេែុផលសុខភាេសាធារណៈ៖ 
ការរំបេញប ើងវញិនូវស្ររដារ់ផ្ទ ុកបភសជជៈ

ររស់អរិថិជនអាចបធវ ើឱ្យានលទធភាេនន

ការចមែងភាេកខ្វក់បលើឧរករី៍រំបេញ ឬ

ផ្លិរផ្លតាមរយៈស្ររដារ់ផ្ទ ុកដែលមិន

បានសាា រស្ររឹមស្ររវូ ឬស្រររិររត ិការ

ឧរករី៍មិនស្ររឹមស្ររវូ។ បែើមបអារង្កា រការ

ចមែងភាេកខ្វក់បនះ និងរង្កា របស្រគ្នះថាា ក់

ដែលអាចានចំបពះសុខ្ភាេអរិថិជន 

ការរំបេញប ើងវញិនូវស្ររដារ់ផ្ទ ុកររស់

អរិថិជនគឺស្ររវូបានកំីរ់ស្ររឹមបភសជជៈ

ដែលជាស្ររបភទអាហារមិនអាចានគ 

ស្ររបរ រះថាា ក់រ៉ោុបណាណ ះ។ ឧរករី៍ស្ររវូដរបាន

រចនាប ើងបែើមបអាទរ់ាា រ់ការចមែងភាេ

កខ្វក់បលើឧរករី៍ បហើយស្ររវូដរផ្ោល់

មបធោបាយបែើមបអាសាា រស្ររដារ់ផ្ទ ុកបៅ

កដនែងអាជអាវកមា។  

ដខ្វចិឆ ិកា ឆ្លា ំ 2014  

ឯការេ័រ៌ានអំេអាស្រកមចំីអាអាហារ #21 
ស្ររការ ដែលអា ក គួ រយល់ែឹង អំេអា ស្រកម   


