
ग्रोलर पुनः भनन योग्य कन्टेनर वा भााँडो हो 
जसमा ट्याप बियर हाललन्छ र उपभोग 
गननका लागग घरमा ढुवानी गररन्छ। ग्रोलर 
भनेको ववशेष रूपमा लससा र धातुका 
कन्टेनरहरू हुन ्र 64 oz बियर, वाइन, हाडन 
साइडर वा कोम्िुचा राखिन्छ।  
 
ग्रोलर पुनः भने कुराको िढ्दो 
लोकवियतासाँगै दषूक तत्त्वहरू सने 
जोखिम िढेको छ। ग्रोलरहरू 
उपभोक्ताको घरमा लैजानुभयो भने 
ततनीहरूलाई पुनः भननका लागग फितान 
गनुनअतघ राम्रोसाँग सिा गररएको छ वा 
छैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन।  
 
िाद्य सरसिाइ तनयमहरूलाई पेय 
पदार्नहरूका लागग "दषूक तत्त्वहरू-मुक्त" 
स्र्ानान्तरण िफिया आवश्यक पछन, 
त्यसैले ग्रोलरहरू ट्याप र भााँडािीच कुनै 
सम्पकन ववना भनुनपछन।    
 
धेरै जसो ग्रोलरहरू ग्रोलर फिल ट्युिमािन त 
भररन्छ जसले बियरलाई फिज कम गनन र 
भने िफियालाई तछटो िनाउनका लागग 
कन्टेनरको िेदिाट भनन ददन्छ। फिल 
ट्युिहरूको ियोगले दषूक तत्त्वहरूलाई एक 
भााँडोिाट अकोमा स्र्ानान्तर गनन ददन सक्ने 
भएकाले ततनीहरूलाई एक-अकोिीच पररवतनन 
गनन वा धुन, पिाल्न र सेतनटाइज गनुनपछन।    
 
भररसकेपतछ, भररएको ग्रोलरको िादहरी भाग 
सेतनटाइजरको घोलमा राखिएको पुछ्ने 
कपडाले पुछ्नुपछन।  
 

सिफारििहरू:  

• ग्राहकको कन्टेनरलाई सम्हालेपतछ सही 
हात धुनेमा िोकस गनुनहोस ् 

• फिल ट्युिहरू ियोग गदै हुनुहुन्छ भने 
धरै िाली ट्युिहरू (तपाईंको व्यस्त 

समयका लागग पयानप्त) ियोगका 
लागग उपलब्ध छन।्  

• ित्येक पटक भननका लागग सिा 
सेतनटाइज गररएका ट्युिहरू 
घुमाइरहन जारी राखु्नहोस ् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ग्राहकको ग्रोलरहरू पिाल्दै हुनुहुन्छ 
भने यस उद्देश्यका लागग मात्र लसङ्क 
ियोग गनुनहोस ्(हात धुने लसङ्क 
होइन)  

• समात्ने र भने िममा सिा गगलासका 
भााँडा र उपकरणहरूलाई पुन: घुमाउने 
ग्रोलरहरूले सम्पकन  नगनुनहोस ् 

• उपभोक्तालाई स्वयं-सेवा 
सञ्चालनहरूका लागग पिाल्ने लसङ्क 
लगाउनुपछन (गचसो पानी स्वीकायन) र 
अपरेटरले पुनः भने अवगधमा दषूक 
तत्त्व मुक्त िफियाको ग्यारेन्टी 
गनुनपछन।  

 
Deschutes County Environmental Health लाई 
यस तथ्य पानामा महत्त्वपूणन योगदानका लागग 
धन्यवाद।  

िफा ग्रोलिहरू मात्र स्वीकाि गर्नहुोि ्
ि पनर्ः भर्नअुघि पखाल्र्नहोि ् 

ग्रोलि पनर्ः भरे्  
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(A) यस िण्डको ¶¶ (B) र (C) मा 
तोफकएकािाहेक, सिा गनन र िानासाँग पुनः 
भने उद्देश्यले फितान गररएका िाली 
कन्टेनरहरू सिा गरी व्यवस्स्र्त िाद्य 
िफिया गने प्लान्टमा भनुनपछन।P  

(B) तनम्न भएमा पये पदार्नहरूका लागग 
िाद्य-ववशषे कन्टेनर िाद्य िततष्ठानमा 
पुन: भनन सफकन्छ:  

(1) कन्टेनर र पिाल्ने उपकरणको डडजाइन 
र पेय पदार्नको िकृततले साँगसाँगै ववचार 
गदान घर वा िाद्य िततष्ठानमा िभावकारी 
सिाईको अनुमतत ददन्छ;  

(2) पुनः भनुनअतघ फितान गररएका 
कन्टेनरहरूलाई चापमा रहेको र पुन: 
पररिमा नगररएको ताजा, तातो पानीले 
पिाल्ने सुववधाहरू ववतरण िणालीको 
भागको रूपमा उपलब्ध गराइन्छ;  

(3) िाद्य िततष्ठानमा पुनः भननका लागग 
फितान गररएको उपभोक्ता स्वालमत्वको 
कन्टेनर उही उपभोक्तालाई मात्र बििी वा 
सेवाका लागग पुनः भररन्छ; र  

(4) कन्टेनर तनम्नद्वारा पुनः भररन्छ:  

(a) िाद्य िततष्ठानको कमनचारी, वा  

(b) पेय पदार्न िणालीमा दवूषत-रदहत 
स्र्ानान्तरण िफिया समावेश छ भने 
कन्टेनरको माललक  
जुन कन्टेनर माललक द्वारा िाइपास गनन 
सफकाँ दैन।  

(C) िाद्य-ववशषे नभएका उपभोक्ता-
स्वालमत्वका कन्टेनरहरू वाटर भेस्न्डङ 
मेलसन वा िणालीमा भनन सफकन्छ।  
 
 

जर्स्वास््य कािणहरू:  

उपभोक्ताको स्वालमत्वमा रहेको पेय पदार्न 
कन्टेनरहरूको पुनः भररने कायनले अनुगचत 
रूपमा सिा गररएका कन्टेनर वा उपकरणको 
अनुगचत सञ्चालनद्वारा पुनः भररने उपकरण 
वा उत्पादनलाई दवूषत िनाउने सम्भावना 
देिाउाँछ। उपभोक्तालाई यो दवूषत र सम्भाववत 
स्वास्थ्य जोखिमहरूिाट िच्नका लागग, 
उपभोक्ताको स्वालमत्वमा रहेका कन्टेनरहरूको 
पुनः भने सम्भाववत हातनकारक िानाहरू 
नभएका पेय पदार्नहरूमा सीलमत छ। उपकरण 
दवूषत हुन नददनका लागग उपकरणहरू डडजाइन 
गररएको हुनुपछन र सुववधामा कन्टेनरहरू सिा 
गनन माध्यमहरू उपलब्ध गराइनुपछन।  
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