
ພະນັກງານບໍ ລິ ການອາຫານອາດຈະດ ື່ ມນໍ ້ າ
ຈາກພາຊະນະບັນຈຸເຄ ື່ ອງດ ື່ ມທີື່ ໃກ້ແລະມີ ຝາ
ປິ ດທີື່ ແໜ້ນໜ້າ ແລະ ມີ ທໍື່ ດູດ ຫ   ດ້າມຈັບ. 
ສິື່ ງນີ ້ ແມື່ ນອະຍາດໃຫ້ໄດ້ຖ້າຜູ້ທີື່ ເຮັດວຽກກັບ
ອາຫານມີ ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການປ້ອງ
ກັນການປົນເປ ້ ອນຈາກມ , ເຄ ື່ ອງໃຊ້, 
ອຸປະກອນ ແລະ ອາຫານ. ພະນັກງານຕ້ອງ
ເກັບມ້ຽນ ແລະ ບໍ ລິ ໂພກຄ ື່ ອງດ ື່ ມຢູື່ ໃນ
ສະຖານທີື່ ທີື່ ກໍານົດໃຫ້ເພ ື່ ອຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການແຜື່ ເຊ ້ ອພະຍາດຈາກປາກ
ທີື່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດ. 
 
ຝາປິ ດ, ດ້າມຈັບ ຫ   ຫ ອດດູດຊື່ ວຍໃຫ້
ອາຫານມີ ຄວາມປອດໄພໂດຍການປ້ອງກັນ
ລະຫວື່ າງມ  ແລະ ປາກ. ແຕື່ ຖ້າຈອກເຫ ົື່ ານ້ນ
ຖ ກນໍ າໃຊ້ບໍື່ ຖ ກຕ້ອງ, ອາດເຮັດໃຫ້ມ ປົນ
ເປ ້ ອນ ແລະ ສຸດທ້າຍທື່ ານຈະສໍ າຜັດກັບ
ອາຫານ. 

ຫ ີ ກລ້ຽງພາກສື່ ວນຕື່ າງໆທີື່ ປາກສໍ າຜັດ
ພາຊະນະບັນຈຸເຄ ື່ ອງດ ື່ ມ, ຖ້າຕ້ອງມີ ການລ້າງ
ມ ກື່ ອນຈັບອາຫານ ຫ   ຜິດໜ້າຂອງອາຫານ.  
 
ອີ ກຢື່ າງໜ ງນອກເໜ ອຈາກຝາປິ ດທີື່ ສະ
ໜິດ ແລະ ດ້າມຈັບ ຫ   ທໍື່ ດູດ, ຜະລິ ດພັນທີື່

ສາມາດໃຊ້ຄ ນໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະກຽມ
ເປັນຢື່ າງດີ  ແລະ ອະນາໄມງື່ າຍ. ກື່ ອນນໍ າໃຊ້
ເຄ ື່ ອງບັນຈຸເຄ ື່ ອງດ ື່ ມໃນເຮ ອນຄົວ ຫ   ບື່ ອນ
ກະກຽມອາຫານ ໃຫ້ແນື່ ໃຈວື່ າຕ້ອງລ້າງ, ໄລ 
ແລະ ຂ້າເຊ ້ ອຈອກລະຫວື່ າງກະ ຫ   ທັນທີ ທີື່

ຈອກເປ ້ ອນດິ ນບື່ ອນທີື່ ມີ  ແລະ ຜິວໜ້າຖ ກ
ສໍ າຜັດ. 

ພະນັກງານຈໍ າໜື່ າຍເຄ ື່ ອງດ ື່ ມເປັນຈອກ  
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ໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດທີື່ ເກີ ດຈາກອາຫານ  

OAR 333-150-0000, 
ພາກທີ  2-401.11 

 
(A) ຍົກເວ້ັນທີື່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ (B) ຂອງ
ສື່ ວນນິ , ພະນັກງານຄວນ ກິນ, ດ ື່ ມ, 
ຫ   ນໍ າໃຊ້ຢາສູບທຸກປະເພດຢູື່ ບື່ ອນທີື່
ກໍານົດເທົື່ ານ້ັນບື່ ອນທີື່ ຖ້ິມອາຫານ, 
ອຸປະກອນທໍາຄວາມສະອາດ, ເຄ ື່ ອງໃຊ້ 
ແລະ ຜູ້ແພ; ຜະລິ ດພັນທີື່ ສໍ າລັບໃຊ້
ເທ ື່ ອດຽວ ແລະ ບໍ ລິ ການເທ ື່ ອດຽວທີື່ ບໍື່
ໄດ້ຫຸ້ມຫໍື່ ; ຫ   ຜະລິ ດພັນອ ື່ ນໆທີື່
ຕ້ອງການການປົກປ້ອງແມື່ ນບໍື່
ສາມາດສົື່ ງຜົນໄດ້. Pf 
(B) ພະນັກງານທີື່ ເຮັດວຽກກັບ
ອາຫານອາດຈະດ ື່ ມຈາກຖັງບັນຈຸ
ເຄ ື່ ອງດ ື່ ມທີື່ ໃກ້ ຖ້າຖັງບັນຈຸນ້ັນໄດ້ຮັບ
ການປ້ອງກັນຈາກການປົນເປ ້ ອນ:  
(1) ມ ຂອງພະນັກງານ; 
(2) ພາຊະນະບັນຈຸ; ແລະ 
(3) ອາຫານທີື່ ຖ້ິມແລ້ວ; ອຸປະກອນອະ
ນາໄມ້, ເຄ ື່ ອງໃຊ້, ຜ້າ; ແລະ ຜະລິ ດ
ພັນສໍ າລັບໃຊ້ຄ້ັງດຽວ ແລະ ບໍ ລິ ການ
ເທ ື່ ອດຽວ. 

ເຫດຜົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ: 
 
ພະນັກງານທີື່ ເຮັດວຽກກັບອາຫານ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດ
ຕາມຫ ັ ກສຸຂະອະນາໄມທີື່ ຖ ກຕ້ອງໃນ
ລະຫວື່ າງການປະຕິບັດວຽກທີື່ ມອບໝ
າຍໃຫ້ເພ ື່ ອຫ ຸ ດຜື່ ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີື່

ຈະສົື່ ງແຜື່ ພະຍາດຜື່ ານອາຫານ. ຫ້າມ
ພະນັກງານກິນ ຫ   ບໍ ລິ ໂພກເຄ ື່ ອງດ ື່ ມ
ໃນເຂັດການປຸງແຕື່ ງອາຫານຍ້ອນວື່ າ
ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີື່ ຈະເອົ ານິ ້ ວເຂົ ້ າປາກ 
ຫ   ດັງ ເຊິື່ ງອາດເຮັດໃຫ້ມີ ການປົນ
ເປ ້ ອນຢູື່ ມ , ອາຫານ, ອຸປະກອນອະນາ
ໄມ້, ເຄ ື່ ອງໃຊ້ ແລະ ຜະລິ ດພັນສໍ າລັບໃຊ້
ເທ ື່ ອດຽວ ແລະ ບໍ ລິ ການເທ ື່ ອດຽວ. 

ຖ້າມີ ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປຢູື່ ໃນເຂດ
ກະກຽມອາຫານອາດເຮັດໃຫ້
ພະນັກງານມີ ການຫ ັື່ ງນໍ ້ າເຫ ື່ ອ ແລະ 
ອາດມີ ຄວາມສື່ ຽງດ້ານຢາ, ພະນັກງານ
ອາດຈະດ ື່ ມນໍ ້ າຈາກບັນຈຸບັນທີື່ ປົກ
ປິ ດແໜ້ນໜາ ທີື່ ມີ ດ້າມຈັບ ຫ   ມີ
ທໍື່ ດູດ. ພາຊະນະບັນຈະອາຫານຕ້ອງໄດ້
ມີ ການຈັບຢື່ າງລະມັດລະວັງເພ ື່ ອປ້ອງ
ກັນການປົນເປ ້ ອນຈາກມ  ແລະ ເຂດ
ການກະກຽມອາຫານ. 

ເດ ອນ ກໍລະກົດ ປີ  2019  

ບໍື່ ອະນຸຍາດ: 

ອະນຸຍາດ: ຝາ + ດ້າມຈັບ ຫ   ຝາ + ທໍື່ ດູດ  

ຕ້ອງມີ ຫ ອດດູດຕ້ັງຂ ້ ນ

ຕະຫ ອດເວລາ  

ມີ ຝາປິ ດທີື່ ສາມາດເລ ື່ ອນ

ເປີ ດໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ  


