
វិ ធានអនាម យ័ច ណំ អីាហារតម្រ វ័ិយយានអ

លក់ំលយម្ទណងនាស់ដណឡ ើងករ័ិម្ររពយអធ

លាងដដតរសពួ់កឡេយយាឡៅជាផ្នែកភ្ជា រ់

រារ់ដអនអអិងឡររើសម្ពា ធរម្ឹ័ដងៃទអាវ 

1វផ្ែ័ករាវឆ្ែ ណវ2018។វររម្ិរម្ត ិកតរម្វិផ្ម្

នដល់សអាមុ្ ហី ភ្ជពអិងសម្ពា ធជារ់លារ់វ

(100°F ឡ ើងឡៅ)វរេរ់ឡពលដូំផ្ដលនាែក

ឡ ើញឡៅកន ុងឡភ្ជជអអាចដ្ឋា អផ្ដលម្ពអ

ហាជាា រយ ណី ដូឡ ែ្ ោះផ្ដត។ 

 

តាមលក្ខខណ្ឌ ទាមទារនៃេះ ប្រនេទនៃ

ប្រព័ៃធទាាំងនៃេះៃងឹមិៃប្រវូបាៃ

អៃុញ្ញា រនទៀរនទ 

 

• កផ្អែងដណឡ ើងរឡ ដ្ ោះហាសអែផ្ដល

ម្ពអធុងរម្ងវ5វរា  ុង 

• ររពយអធ ផ្ដលបាអឡតៀរំណឡ ើងឡដ្ឋច

ឡររើផ្ម្ទណមញដអា 

• ររដ្ឋរ់នទ ុកទកឹារររឡេទឡែែ ើច 

• ឧរកតី៍លាងដដ័ិអផ្័អសរម្ពរ់

លក់លកខីៈចកំណឡីញវដូំជា

ឧរកតី៍ផ្ដលដ្ឋក់លកឡ់ដ្ឋចរក ុ័

ហ ុអឡបាោះជណតុុំ 

• ររពយអធសែ រ់ឡររើឡជើង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រព័ៃធលាងនៃដៃលអាចទទួលយក្បាៃ

រមួមាៃ៖ 
 

• ធុងទឹការវ5វរា  ុងវអិងធុងនទ ុក

ទឹកសណីល់ផ្ដលធណជាងវ15%វផ្ដល

ភ្ជា រ់រារ ់

• រូ័ឡដើ័បអានដលស់ម្ពា ធ 

• ម្ព៉ា សុអាអកឡដដ ទកឹឡដើ័បអានគង់នគងទ់ឹក

ឡៅសអាមុ្ ហី ភ្ជពវ100°F ឡ ើងឡៅយយា

បាអជារ់លារ ់

 

ម្ពអឡនើងលាងដដ័ួចំណអួអផ្ដល 

័ូលអិធិនាម័យចជាម្ិវ(NSF) នាអុ យ័ម្វក៏

ដូំជាឧរកតី៍លាងដដវRV សរម្ពរ់លក់

ផ្ដលម្ពអម្ព៉ា សុអាអកឡដដ ទកឹ័កជា័ួចវ

ផ្ដលហាំជារក័វផ្ដលបាអរឡងា ើម្។  

 

តា័ំារ់ររម្ិរម្ត ិកតនអហាំអឹងឡៅ

រម្វិចួតទឹកកែវក់តហូម្ដល់វ20វរា  ុង។វ

ឡរើសិអជាធុងធណជាងឡអោះវរម្វិ្ក់ឡ្ល

ទឹកកែវក់ទ ណងឡមោះឡៅកផ្អែងឡសវាក ម័

្ក់សណរា័ហាជអាិក ម័វឬម្ពអកិ ចំសអា

ជា័ួចឡសវាក ម័្ក់សណរា័ហាជអាិក ម័។វ

ធុងទណងនាស់រម្វិផ្ម្ភ្ជា រ់រារជ់ា័ួច

អឹងនអ។ 

 

នអផ្ដលរផ្អែ័ធុងទឹការងមអាវក៏រម្វិ

រផ្អែ័ំណីុោះសណីល់រាិនងផ្ដត។ 

 

សូមទាក្់ទងអាជ្ញា ធរសុខភាពសាធារណ្ៈ

ក្ន ុងមូលដ្ឋា ៃររស់អនក្មុៃៃងឹទិញធងុ 

ឬឧរក្រណ្ថ៍្មី នៃើមបីប្បាក្ៃថាពួក្វាប្សរ

តាមលក្ខខណ្ឌ ទាមទារនៃវធិាៃអនាម័យ

ចាំណ្អីាហារ។ 

ប្រព័ៃធលាងនៃនៃយាៃលក្ច់ល័រដៃលមាៃ
សមាា ធនមកាៃិច  

ឯកាតពយម្៌ម្ពអនាណពអារក័ំណីអាហារតវ#24 
ររកាត ផ្ដលនាែ ក េួ តចល់ដឹងនាណពអា រក័ វ  

www.healthoregon.org/

foodsafety  

ក ម័ ិ ធាធអារង្កា តជណងឺឆ្ែងតា័ហារត 

OAR 333-150-0000 

ជាំពូក្ទី 5-203.11 

 

(A) ឡលើកផ្លងផ្ម្ម្ពអផ្ំងឡៅ

កន ុងវ¶¶ (B), (C), (D) អិងវ(E) 

ដអផ្នែកឡអោះវន៉ា ងឡរំ

្ស់រម្វិម្ពអឡនើងលាងដដវ

1វឬម្ពអ ណំអួអឡនើងលាងដដ

ផ្ដល ណ្បាំ់ឡដើ័បអាយយា

អិឡនជិម្ង្កចរសួលឡររើឡៅ

តា័កផ្អែងមមដូំបាអ

រញ្ជា ក់ឡៅកន ុងវ§ 5-204.11។  

(D) សរម្ពរ់នអលក់ំណ អីាហារត

ំលយម្៖ 

(1)វនអលក់ំ ណីអាហារតំលយម្

ររឡេទវII, III អិងវIV រម្វិផ្ម្ម្ពអ

ឡនើងលាងដដ 

(2) ័ា៉ាងឡទៀម្កថាែ ឌី តងវ(1)វ

ដអកថាែ ឌី ឡអោះផ្ំងថាវនអ

លក់ំណ អីាហារតំលយម្ររឡេទវII 

អិងវIII ផ្ដលទទួលបាអ 

ហាជាា រយ ណី ័អុដងៃទអាវ4វកញ្ជា វឆ្ែ ណវ

2012វហាំនដល់ររពយអធលាងដដ

ដូំបាអឡតៀររារ់ឡៅកន ុងវ¶ (C) 

ដអផ្នែកឡអោះវឡរើសិអជា័ុអដងៃទអាវ

1វផ្ែ័ករាវឆ្ែ ណវ2018វបាអ

ដណឡ ើងករ័ិម្ឡដើ័ បអារណឡពញតា័

លកខែ ឌី ទ័ទតមមកន ុងកថា

ែ ឌី វ(D) (1)។វរម្វិផ្ម្ម្ពអំណីុោះ

ទឹកដណរូងន៉ា ងម្ិំរបាណរា  ុងស

រម្ពរ់លាងដដឡៅឡពលឡដើ័ដងៃ

ឡធវ ើកាត។ 

នេរុផលសុខភាពសាធារណ្ៈ៖ 
 

កាតលាងដដេឺជាកាតនាអុិម្តផ្នែក

សុែភ្ជពានតីៈសណខាអ់រណនុម្

ឡៅកន ុងឡសវាក ម័ ណំីអាហារត។វ 

ឡរើសិអជា័ិអម្ពអរត ធាកាខ តផ្ដល

ម្ពអសម្ពា ធទឹករេរ់រាអ់វឡមោះវា

ឡធវ ើយយាក ម័កតឡៅកន ុងនអលក់

ំលយម្ពិបាកកន ុងកាតលាងដដ

តរស់ពួកឡេយយាម្ពអររសិទធភ្ជពវ

អិងតា័ម្រ វ័ិកាត។វ 

ផ្ែធន វូឆ្ែ ណវ2016 

សារ ូ ៃុាំ 

 5 រា  ុងវ 



 វធិាៃដៃលប្រវូអៃុវរ  OAR 333-150-0000 

 

5-202.12 ររកិាខ រលាងនៃ ការៃាំន ើង។ 
(A) រម្វិ រណពាក់ឡនើងលាងដដឡដើ័បអានគម្់នគង់ទឹកឡៅសអាមុ្ ហី ភ្ជពន៉ា ងឡរំ្ស់វ38°C (100°F) តា័វា៉ា អលាចទឹកឡដដ ទឹក

រម្ជាក់វឬកាលត៉ាបូ ៊ីឡីនស ណ។វPf 

(B) ័ិអរម្វិ ឡររើវា៉ា អលាចផ្ដលឡររើ ណំរចឡៅឡនើងលាងដដឡទ។ 

(C) កាលត៉ាបូ ៊ីឡីរិទែល អួឯងវរិទចឺម្ៗវឬរិទរអដ ិំ ដ័ងៗឡរកាចឡរើកបាអ័ួចតចៈឡពលវរម្វិ នគម្់នគង់លណហូតទឹកន៉ា ង

ឡរំ្ស់វ15វិ ធាមទអាឡដ្ឋច័ិអ្ណបាំ់ឡរើកកាលត៉ាបូ ៊ីឡីឡ ើងិ ធាញ។ 

 

5-205.11 ការនប្រើររកិាខ រលាងនៃ។ 
(A) រត ធាកាខ តលាងដដរម្វិ ផ្ងទណន៉ា ង្យយាអិឡនជិម្ហាំឡររើបាអរេរ់ឡពល។វPf 

(B) ័ិអរម្វិ ឡររើរត ធាកាខ តលាងដដសរម្ពរ់ឡាលរណីងឡនសងឡ ើច។ Pf 

 

5-305.11 លក្ខខណ្ឌ ទាមទារនៃប្រព័ៃធទកឹ្។ 
(A)វនអលក់ ណំីអាហារតំលយម្ររឡេទវIV រម្វិ ផ្ម្ម្ពអររពយអធទឹកនឹកផ្ដលម្ពអសម្ពា ធ។វររពយអធឡមោះរម្វិ ផ្ម្ម្ពអ 

ស័ម្ែភ្ជពឡដើ័បអានគម់្នគង់ទឹកឡដដ អិងទឹករម្ជាក់រេរ់រាអ់សរម្ពរ់កាតឡតៀរ ណំហារតវកាតលាងររដ្ឋរ់ររដ្ឋវអិងកាត

លាងដដវអិងសរម្ពរ់ម្រ វ័ិកាតដអិ ធានអទណងឡអោះ។វកាតនគម់្នគង់ឡអោះរម្វិ ផ្ម្ម្ពអន៉ា ងឡរំ្ស់ទឹករបាណរា  ុងសរម្ពរ់

លាងដដវអិងទឹកវ30វរា  ុងវឬពអាតដងដអ ណំីុោះឡនើងរអាងម្វ(ចកតា័័ួច្ផ្ដលឡរ ើំអជាង)វសរម្ពរល់ាងររដ្ឋរ់ររ

ដ្ឋ។វP 

(B)វនអលក់ ណំីអាហារតំលយម្ររឡេទវII អិងវIII រម្វិ ផ្ម្ម្ពអកាតនគម់្នគង់ទឹកផ្ដលនគម់្នគង់ទឹករេរ់រាអ់សរម្ពរ់កាត

ឡតៀរ ណំហារតវកាតលាងដដវកាតលាងររដ្ឋរ់ររដ្ឋវឬម្រ វ័ិកាតឡនសងឡទៀម្ផ្ដលម្ពអផ្ំងឡៅកន ុងិ ធានអទណងឡអោះ។វ 

ឡរើសិអជាកាតលាងររដ្ឋរ់ររដ្ឋរម្វិ បាអឡធវ ើឡ ើងឡៅឡលើនអវឡមោះរម្វិ ផ្ម្ម្ពអទឹកន៉ា ងមិ្ំ្ស់វ30វរា  ុងវឬពអាតដង

ដអ ណំីុោះឡនើងរអាងម្វចកតា័័ួច្ផ្ដលឡរ ើំអជាងវឡររើសរម្ពរ់ផ្ម្ឡាលរណី ងឡអោះ។វរម្វិ នគម់្នគង់ទឹកន៉ា ងមិ្ំ្ស់

របាណរា  ុងសរម្ពរល់ាងដដ។វP 

(C) ឡលើកផ្លងផ្ម្ពាក់ពយអធអឹងកាតលាងដដផ្ដលម្ពអផ្ំងឡៅកន ុងកថាែ ឌី តងវ5-203.11(D)(2) នអលក់ ណំីអាហារត

ំលយម្ទណងនាស់រម្វិ ផ្ម្តំមន៉ា ង្យយាម្ពអធុងទឹកនឹកវអិងធុងសណីល់រាិភ្ជា រ់រារ់ឡៅឡលើនអ។វនអលក់ំលយម្

ហាំភ្ជា រ់អឹងររពយអធទឹកវអិងលូវឡរើសិអជាម្ពអររពយអធទ ណងឡមោះឡៅទអាតាណងររមិ្រម្ត ិកាតវរ៉ាុផ្អត ឡទោះជាន៉ា ង្ក៏ឡដ្ឋចវ

ធុងរម្វិ ផ្ម្ឡៅឡលើនអរេរ់ឡពល។ Pf 

 

5-401.11 ចាំណុ្េះៃិងការរងហ រូទកឹ្។ 
ធុងសត ុកទឹកសណនុាចឡៅកន ុងរេឹោះាែ អ ណំីអាហារតំលយម្រម្វិ ៖ 

(A) ម្ពអទណហណធណជាង ណំីុោះធុងនគម្់នគង់ទឹកវ15វភ្ជេតចវអិង 

(B) ម្ពអជរម្ពលឡធៀរអឹងរណពង់រងហ តូផ្ដលម្ពអនាងាម្់នចិម្ខាងកន ុងធណជាងឬឡសម ើវ25វmm (1 នុាអាញ)វផ្ដលម្ពអរណពាក់វា៉ា ល់

រិទលណហូត។ 

 

5-103.12 សមាា ធ។ 
រម្វិ នគម់្នគង់ទឹកផ្ដលម្ពអសម្ពា ធឡៅរេរ់ឡរេឿងភ្ជា រ់វឧរកតី៍វអិងឧរកតី៍័ិអផ្័អសរម្ពរ់ហារតផ្ដលរម្វិ កាត 

ឡដើ័បអាឡររើរបាស់ទឹក។វPf 


