
ການໝາຍວັນທີີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນເພາະວີ່ າ
ມັນຄວບຄຸມການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕຂອງເຊ ື້ ອ
Listeria monocytogenes, ເຊ ື້ ອແບັກ
ທີ ເຣຍທີີ່ ສາມາດສ ບຕ ີ່ ຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕເຖິງ
ວີ່ າຈະຢູີ່ ໃນອຸນຫະພູມຕູື້ ເຢັນ. ການໝາຍ
ວັນທີ ເປັນຂັື້ ນຕອນເພ ີ່ ອໃຫື້ ໝັື້ ນໃຈວີ່ າ
ອາຫານຈະຖ ກຖິື້ ມກີ່ ອນທີີ່ ເຊ ື້ ອແບັກທີ ເຣຍ
ຈະສາມາດກ ີ່ ໃຫື້ ເກີ ດພະຍາດທີີ່ ມາຈາກ
ອາຫານໄດື້ . 
 
ອາຫານທີີ່ ຕື້ ອງການການໝາຍວັນທີ ມີ : 
• ພື້ ອມຮັບປະທານ ແລະ ທີີ່ ອາດມີ

ຄວາມອັນຕະລາຍ,  
• ບ ີ່ ໄດື້ ຮັບການປິ ດສ າລັບການພານິ ດ, 

ແລະ 
• ປະໄວື້ ດົນກວີ່ າ 24 ຊົີ່ ວໂມງ 
 
ຖື້ າທີ່ ານປະສົມອາຫານທີີ່ ມີ ວັນທີ ຖິື້ ມທີີ່ ຕີ່ າງ
ກັນ, ວັນທີີ່ ທີີ່ ຢູີ່ ໃນຈານສຸດທື້ າຍແມີ່ ນຖ ກ
ກັບສີ່ ວນປະກອບທີີ່ ເກົີ່ າທີີ່ ສຸດລວມຢູີ່ ນ າ. 
ທີ່ ານສາມາດເລ ອກໄວື້ ວີ່ າທີ່ ານຈະໝາຍ
ອາຫານຢຸີ່ ໃນຮື້ ານຂອງທີ່ ານແນວໃດເມ ີ່ ອໃດ

ທີີ່ ມັນຍັງຈະແຈື້ ງຕ ີ່ ກັບພະນັກງານທັງໝົດ 
ແລະ ພວກເຂົ າສາມາດອະທິບາຍໃຫື້ ແກີ່ ຜູື້
ກວດສອບລະຫວີ່ າງການມາຢື້ ຽມຢາມ. 
ອາຫານທີີ່ ບ ີ່ ຕື້ ອງການໝາຍວັນທີ ຖື້ າຍັງໃຊື້
ພາຍໃນ 24 ຊົີ່ ວໂມງ. 
 
ອາຫານທີີ່ ອາດຕື້ ອງໄດື້ ຖິື້ ມພາຍໃນເຈັດວັນ, 
ເຊິີ່ ງໝາຍເຖິງວັນທີີ່ ອາຫານໄດື້ ຖ ກກະກຽມ 

ຫ   ເປີ ດ ແລະ ບວກອີ ກ ຫົກ ມ ື້ . ຕົວຢີ່ າງ, 
ອາຫານທີີ່ ກະກຽມໃນວັນທີ  1 ພຶດສະພາ 
ຕື້ ອງໄດື້ ຖິື້ ມໃນວັນທີ  7 ພຶດສະພາ. 
 
ຖື້ າທີ່ ານແຊີ່ ແຂງອາຫານ, ທີ່ ານສາມາຢຸດ
ເວລາແຕີ່ ວີ່ າວັນທີ ການແຊີ່ ແຂີ່ ງ/ກະກຽມ 
ແລະ ວັນທີ ລວກຕື້ ອງໄດື້ ຖ ກໃສີ່ ໃນກີ່ ອງ
ບັນຈຸດັີ່ ງນັື້ ນມັນຈະຈະແຈື້ ງວີ່ າອາຫານບ ີ່ ໄດື້ ຢູີ່
ໃນອຸນຫະພູມ 41F ເປັນເວລາຫ າຍກວີ່ າເຈັດ
ມ ື້ ທັງໝົດ. ອຸີ່ ນອາຫານຄ ນບ ີ່ ໄດື້ ຕັື້ ງວັນທີີ່

ການໝາຍ ‘ເວລາ’ ຄ ນໃໝີ່ . 
 
ວັນໝົດອາຍຸຢູີ່ ກີ່ ອງບັນຈຸເພ ີ່ ອການພານິ ດ 
ແມີ່ ນສ າລັບຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ບ ີ່
ປອດໄພ ແລະ ບ ີ່ ສາມາດນ າໃຊື້ ແທນການໝ
າຍວັນທີ ໃຫື້ ອາຫານ. 
 
ການໝາຍວັນທີ ແມີ່ ນໃຊື້ ບ ີ່ ໄດື້ ກັບອາຫານທີີ່

ບັນຈຸເພ ີ່ ອການພານິ ດດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ື້ : 
 
• ນ ື້ າສະຫ ັ ດທີີ່ ເປັນກົດເພ ີ່ ອການພານິ ດ 
• ສະຫ ັ ດປຽກທີີ່ ກະກຽມເພ ີ່ ອການພານິ ດ, 

ເຊັີ່ ນ ສະຫ ັ ດແຮັມ, ສະຫ ັ ດໄຂີ່ , ສະຫ ັ ດ
ເສັື້ ນພາສຕື້ າ, ສະຫ ັ ດມັນຝຣັີ່ ງ, ແລະ 
ສະລັດມັກກາໂຣນີ ; 

• ນົມກື້ ອນແຂງທີີ່ ບັນຈຸຄວາມຊ ື້ ນບ ີ່ ເກີ ນ 
39%, ເຂັີ່ ນ ເຊັດດາ, ກຣຸຍເຢຍ, ເພີມີ
ສານ, ແລະ ເຣັກເກຍໂນີ່ , ແລະ ໂຣມາ
ໂນ; 

• ນົມກື້ ອນເຄິີ່ ງອີ່ ອນ ທີີ່ ມີ ຄວາມຊ ື້ ນຫ າຍ
ກວີ່ າ 39%, ແຕີ່ ບ ີ່ ເກີ ນ 50% ເຊັີ່ ນ ບລູ
ຊີ ສ, ເອແດັມ ຊີ ສ, ໂກກອນໂຊລີ່ າ, ກູ
ດາ, ແລະ ມອນເທີ ເຣີ່  ແຈັກ; 

• ຜະລິ ດພັນນົມດັີ່ ງເດີ ມ, ເຊັີ່ ນ ນົມສົື້ ມ, 
ຄີ ມສົື້ ມ, ແລະ ນົມໜຽວ; 

• ຜະລິ ດພັນປາໝັກ, ເຊັີ່ ນປາແຮຣິີ່ ງດອງ 
ແລະ ປາຄັອດເຄັມ ຫ   ແຫື້ ງ; 

• ໄສື້ ກອກໝັກແຫື້ ງ ແລະ ປະໄວື້ ຄົງທີີ່ , 
ເຊັີ່ ນ ເປັບເປີ ໂຣນີ  ແລະ ກີ  ນວາ ທີີ່ ປະໄວື້
ໃນຊອງເກົີ່ າຂອງຜະລິ ດພັນຫ ແລະ 

• ຜະລິ ດພັນທີີ່ ເອ ອບເກ ອ ທີີ່ ມີ ອາຍົງຄົງທີີ່  
ເຊັີ່ ນ ຊີ ື້ ນຂາໝູແຫື້ ງ ແລະ and ຊີ ື້ ນພາ
ມີ່ າ (ແຮມ) 

ການໝາຍວັນທີ   
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ໂຄງການປື້ ອງກັນພະຍາດທີີ່ ເກີ ດຈາກອາຫານ 

OAR 333-150-0000, 
ພາກທີ  3-501.17 

 
ການໝາຍວັນທີ , ອາຫານທີີ່ ມີ ຄວາມ

ອັນຕະລາຍ, ພື້ ອມຮັບປະທານ. 

(A) ອາຫານທີີ່ ພື້ ອມຮັບປະທານ, ແຊີ່
ເຢັນ (ການຄວບຄຸມ ເວລາ/ອຸນຫະ

ພຸມເພ ີ່ ອຄວາມປອດໄພດື້ ານ

ອາຫານ) ກະກຽມ ແລະ ວາງຢູີ່ ໃນ

ຮື້ ານອາຫານຫ າຍກວີ່ າ 24 ຊົີ່ ວໂມງ 

ຕື້ ອງໄດື້ ຮັບການໝາຍເພ ີ່ ອບົີ່ ງບອກ

ວັນທີ  ຫ   ມ ື້ ໂດຍອາຫານຕື້ ອງໄດື້ ຖ ກ

ບ ລິ ໂພກຢຸີ່ ໃນສະຖານທີີ່ ນັື້ ນ, ຈ າ

ໜີ່ າຍ, ຫ   ຖິື້ ມ ເມ ີ່ ອປະໄວື້ ຢູີ່ ໃນອຸນຫະ

ພຸມ 41F ຫ   ຕ ີ່ າກວີ່ ານັື້ ນເປັນເວລາ

ສູງສຸດ ເຈັດ ວັນ. ມ ື້ ທີີ່ ກະກຽມຕື້ ອງ

ນັບເປັນມ ື້ ທີ  1. 

(B) ຍົກເວັື້ ນດັີ່ ງທີີ່ ໄດື້ ລະບຸໄວື້ ໃນ (D) - 

(F) ຂອງສີ່ ວນນີ ື້ , ອາຫານທີີ່ ມີ ອາດມີ
ຄວາມອັນຕະລາຍ, ພື້ ອມຮັບ

ປະທານ, ແຊີ່ ເຢັນ (ການຄວບຄຸມ

ເວລາ/ອຸນຫະພຸມເພ ີ່ ອຄວາມປອດໄພ

ຂອງອາຫານ) ກະກຽມ ແລະ ຫຸື້ ມຫ ີ່

ໂດຍບີ່ ອນປຸງແຕີ່ ງອາຫານຕື້ ອງ

ຈະແຈື້ ງ 

ເຫດຜົນດື້ ານສາທາລະນະສຸກ: 
 
ການແຊີ່ ເຢັນປື້ ອງກັນອາຫານບ ີ່ ໃຫື້ ເປັນ

ອັນຕະລາຍໂດຍການເຮັດໃຫື້ ການຈະເລີ ນເຕີ ບ

ໂຕຂອງຈຸລະຊີ ບຊື້ າລົງ. ການເຕີ ບໂຕຂອງເຊ ື້ ອ

ແບັກທີ ເຣຍບາງຊະນິ ດ, ເຊັີ່ ນ Listeria mono-
cytogenes. ແມີ່ ນຖ ກຊື້ າລົງຫ າຍແຕີ່ ຕູື້ ເຢັນບ ີ່

ສາມາດຢຸດການຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕຂອງມັນໄດື້ . 

ໄລຍະເວລາໜຶີ່ ງ, ສິີ່ ງນີ ື້  ແລະ ຈຸລະຊີ ບທີີ່ ຄື້ າຍຄ 
ກັນຈະເພີີ່ ມຄວາມສີ່ ຽງຕ ີ່ ສາທາລະນະສຸກໃນ

ອາຫານທີີ່ ພື້ ອມຮັບປະທານ. ອີ ງໃສີ່ ໂຄງການ

ຕົວແບບການເຕີ ບໂຕທີີ່ ໄດື້ ຮັບການຄາດຄະເນ

ສ າລັບ Listeria monocytogenes, ອາຫານທີີ່

ອາດມີ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ, ພື້ ອມຮັບ

ປະທານ (ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ/ເວລາ ເພ ີ່ ອ

ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ) ອາດສາມາດເກັບ

ໄວື້ ໃນອຸນຫະພູມ 5°C (41oF) ເປັນເວລາ  

7 ວັນ. 

ເດ ອນ ຕຸລາ ປີ  2018 

ນົມກື້ ອນທີ ີ່ ດອງຕື້ ອງໄດື້ ໃສີ່ ວັນທີ  


