
គ្រឹះស្ថា នសេវាកម្មចណំីអាហារអាចគរូវបាន 

គរួរពិនិរយសោយអាជ្ញា ធរេុខភាពស្ថធារណៈកន ុង

មូ្លោា ន (LPHA) និងនាយកោា នកេិកម្មរដ្ា  

Oregon (ODA) ស ើេិនជ្ញគ្រឹះស្ថា នសនាឹះអនុវរត

ដ្ំសណើរការឯកសេេ។ 

 

ដ្ំសណើរការទងំសនឹះជ្ញសគចើនទម្ទរឱ្យ 

សភាជនីយោា នរកាអាជ្ញា  ័ណណ  ចច ុ បនន រ េ់ពួក

ស្ជ្ញមួ្យនរងសោនធី   ុន្នតឥឡូវពួកស្គរូវបាន

រគមូ្វឱ្យេេួលអាជ្ញា  ណ័ណ សោយន្ឡកពី ODA ផង

ន្ដ្រេគា ់ដ្ំសណើរការឯកសេេ។ 

 

សៅកន ុងគ្រឹះស្ថា នទងំសនឹះ ODA នរងផដល់អាជ្ញា  ័ណណ  

និងគរួរពិនរិយន្រដ្ំសណើរការពិសេេ  ុស ណ្ ឹះ ស ើយ 

LPHA នរងផដល់អាជ្ញា  ណ័ណ និងគរួរពិនិរយន្ផនក

ន្ដ្លសៅេល់ននគ រិ រត ិការ។ 

 

យានលកច់ល័រគរូវអនុវរតដ្ំសណើរការពិសេេសៅ

កន ុងហាងន្ដ្លានអាជ្ញា  ណ័ណ   ុស ណ្ ឹះ។ 

 

ដំណ ើរការដដលតម្រូវឱ្យមានអញ្ញ ម្តករមព ីOHA៖ 

 

• ការដកច្នៃសាន់ឱ្យទកុបានយូរ — ការ ន្នាម្

នីគេីរ/នីគារសលើស្ថច់ ស្ថច់គកកផ្អា  ់េង ួរ 

និងផលរិផលន្ដ្លានកគម្ិរេកម្មននេរក

ទ ដូ្ចជ្ញ prosciutto 

• ការប ្ដ ុះម្ាប់ណៅនឹងកដនែង — សដ្ើម្បីផដល់

ជូនសពលឆ្ានិទងំគេងុ 

• ការណ វ្ ើបាយសម្មាប់ស ូ សុឱី្យជូរសៅនរងកន្នែង 

• សករមភាពណវនខ្ចប់បនថយអុកសុីដសនសៅ

សគៅលកខខណឌ ទម្ទរននវធិានអនាម្័យ 

ចំណីអាហារ 

• េកម្មភាពចារ់ន្ចងចំណីអាហារសផេងសេៀរ

ន្ដ្លសៅសគៅវធិានអនាម្័យចណីំអាហារ 

 

េគា ់ព័រ៌ាន ន្នាម្អំពដី្ំសណើរការអញ្ញ គរកម្ម 

េូម្ចូលសៅ៖ www.healthoregon.org/

foodsafety/Pages/variance.aspx 

 

ដំណ ើរការដដលម្តវូការអាជ្ញា ប័ ណ ព ីODA៖ 

 

• ការដកច្នៃអាហារដដលម្តវូបានណ វ្ ើឱ្យជូរ—ជ្ញ

អាហារន្ដ្លានជ្ញរជូិររិចន្ដ្លាន

 ន្នាម្អាេីុរ ឬអាហារន្ដ្លានជ្ញរិជូរ 

និងន្ដ្លាន pH លំនរងរូចជ្ញងឬសេម ើ 4.6 

និងកគម្រិេកម្មរ េ់េរកធំជ្ញង 0.85។ 

 

ទងំសនឹះ្ជឺ្ញអាហារន្ដ្លអាចេុកសៅេីរុណហភាព

ធម្មាដូ្ចជ្ញេរកគជលក់ពីស  ងសបា ឹះ (salsa), េរក

គជលក់ស្ថច់អាំង, និងេរកស្ថលាដ្ន្ដ្លបានគចក

ដ្ សដ្ើម្បីពនាអាយុកាលសគ ើគបាេ់េគា ់ការលក់

រាយ។ សនឹះម្និរមួ្ ញ្ច លូការសធវ ើឱ្យបាយជូរសេ។ 

• ការប ្ដ ុះម្ាប់ណៅនឹងកដនែង — ផដល់ជូនទងំ

សៅសៅសៅកន ុងគ្រឹះស្ថា ន 

• ការដកច្នៃអាហារសរុម្ទ — ការសវចខច ់/ ការ

លក់គរី/ផលិរផលគរីសៅគ្រឹះស្ថា នសផេងសេៀរ 

ឬការលក់សោយម្ិន រសិភា្សៅនរងកន្នែង 

• ការដកច្នៃទកឹបដនែ/ដលែណ ើណកៀប — ការ 

សវចខច ់/ ការលក់េរក ន្នែ/ន្ផែស ើសកៀ  និង

ផលិរផលេរក ន្នែ /ន្ផែស ើសកៀ សៅគ្រឹះស្ថា ន

ន្ដ្លានអាជ្ញា  ័ណណ សផេងសេៀរ ឬការលក់

សោយម្ិន រសិភា្សៅនរងកន្នែង 

• ការដកច្នៃអាហារម្នកកំប ងុដដលមានជ្ញតិជូរ

តិន — អាហារន្ដ្លាន pH ធំជ្ញង 4.6 និង
កគម្ិរេកម្មរ េ់េរកធំជ្ញង 0.85 ដូ្ចជ្ញ

េន្ណដ កបារាងំ។ ស្កគម្ស ើញសៅកន ុង

សភាជនីយោា ន្េ់ សោយស្ថរេំ ធំំ និងការ

ចំ្យសគចើនសលើឧ ករណ៍ចំាបាច ់

• ការដកច្នៃទកឹណ ុះណា — ការសវចខច ់/ ការ

លក់ផលិរផលេរកសោឹះសោឱ្យគ្រឹះស្ថា នន្ដ្ល

ានអាជ្ញា  ័ណណ  ឬការលក់សោយម្និ រសិភា្

សៅនរងកន្នែង។  ន្ងាម្ ងកកម្និន្ម្នពីេរក

សោឹះសោ ម្ិនរគមូ្វឱ្យានអាជ្ញា  ណ័ណ សោយ

ន្ឡកពី ODA សេ។ 

 

ស ើគ្រឹះស្ថា នសគជើេសរ ើេសធវ ើការន្កនចន្មួ្យោង

សគកាម្ ជំហានដ្ំ ូង្ឺេគម្ េគមួ្លការគ ជុំរវាង

អនកគរួរពិនរិយរ េ់ LPHA និង ODA។ អនក 

គរួរពិនិរយរ េ់េីភាន ក់ងារទងំពីរនរងពិភាកាអំពី

ដ្ំសណើរការពិសេេ ស ើយឈានដ្លក់ិចចគពម្សគពៀង

មួ្យថាសរើភាន ក់ងារមួ្យ្នរងផតល់អាជ្ញា  ័ណណ  និង

គរួរពិនិរយន្ផនកនមួី្យៗននគ្រឹះស្ថា ន។ 

 

LPHAs ន្ដ្លយល់ថាដ្ំសណើរការពិសេេន្ដ្លម្និទន់

ានអាជ្ញា  ័ណណ  និង/ឬ ម្ិនទន់ានការអនុញ្ញញ រ

ន្ដ្លគរូវេុំអាជ្ញា  ័ណណ ពី ODA សៅកន ុងគ្រឹះស្ថា ន ្ួរ

សេន ើឱ្យគ រ ិរត ិករ ញ្ឈ ់ការន្កនចន និងទក់េងសៅ

នដ្្ូ ODA កន ុងមូ្លោា នសដ្ើម្បីពិភាកាអំពី 

គ រិ រត ិការ។ 

ដំណ ើរការពិណសសណៅកន ដងម្្ឹុះសាថ ន 
នំ ីអាហារ  

ឯកស្ថរព័រ៌ានអំពីគកម្ចំណីអាហារ #25 
គ ការ ន្ដ្លអន ក ្ួ រយល់ដ្រង អំពី គកម្   

www.healthoregon.org/

foodsafety  

កម្ម វធីិ ងាក រជំងឺឆ្ែងាម្អាហារ 
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“គ្រឹះស្ថា នសេវាកម្មចំណី

អាហារចគម្ឹុះ” ានន័យថាជ្ញ

គ្រឹះស្ថា នចំណីអាហារ្ន្ដ្ល

េា ិរសៅកន ុងេំណង់ន្រមួ្យ ឬ

សៅេីាំងន្រមួ្យ ស ើយន្ដ្ល

ានេកម្មភាពេា ិរសគកាម្

លកខខណឌ ទម្ទរនន 

អាជ្ញា  ័ណណ  និងការគរួរពិនិ

រយននអាជ្ញា ធរេុខភាពរដ្ា 

Oregon ផង និងនាយកោា ន

កេិកម្មរដ្ា Oregon ផង 

ស ើយេកម្មភាពន្ដ្លគរូវ

គរួរពិនិរយ្ឺរមួ្ោន េគា ់

គ រិ រត ិករន្រមួ្យ។ 

ណេតុលលសុខ្ភាពសាធារ ៈ៖ 
 

ដ្ំសណើរការឯកសេេន្ដ្ល

ពគងីកសៅសគៅវធិានអនាម្័យ

ចំណីអាហារ និងទម្ទរការ

 ណុ្ឹះ ដ្ ល និងវញិ្ញ  គរ

សផេងសដ្ើម្បីវាយរនម្ែ។ 

សោយស្ថរន្រ ODA ផដល់ 

អាជ្ញា  ័ណណ និងគរួរពិនិរយអនក

ន្កនចន  ុ គ្លិកបានេេួលការ

 ណុ្ឹះ ដ្ ល និង

 វញិ្ញញ  ន គរចំាបាច់រចួស ើយ

សដ្ើម្បីគរួរពិនិរយដ្ំសណើរការ

ឯកសេេគ សេេទងំសនឹះ។ វា

ានគ េិេធភាពជ្ញងកន ុងការ

សគ ើគបាេ់ធនធានន្ដ្លាន

គស្ថ ់ជ្ញជ្ញងឱ្យ ុ គ្លិកសោន

ធីេេួលការ ណុ្ឹះ ត្ ល 

សដ្ើម្បីគរួរពិនិរយគ្រឹះស្ថា ន

ចំនួនរិចរួចន្ដ្លពួកស្

អាចានសៅកន ុងន្ដ្នេម្រា

កិចចរ េ់ពួកស្។ 
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