
खाद्य सेवा कर्मचारीहरूले कससलो-गरी फिट हुन े
ढक्कन भएको स्ट्रले कसररएको वा ह्याण्डल 
भएको बन्द गररएको पेय पदार्मको कन्टेनरबाट 
पपउन सक्छन।् खानाका ह्याण्डलहरू हात, 
भााँडाहरू, उपकरण र खाना दषूण हुनबाट रोक्न 
सावधान छन ्भन ेर्ात्र यसलाई अनुर्तत 
ददइन्छ। र्ुकर्ा देखखएका रोग तनम्त्याउन 
सक्ने खालका फकटाणुहरू सन ेसम्तभावनालाई 
कर् गनमका लागग व्यक्क्तगत पेयपदार्मलाई 
तनददमष्ट के्षत्रर्ा राख्नुपछम र उपभोग गनुमपछम ।  
 
ढक्कन र ह्याण्डल वा स्ट्रले हातहरू र तपाईंको 
र्ुकको बीचर्ा अवरोध ससर्मना गरेर खानालाई 
सुरक्षक्षत राख्नर्ा र्द्दत गदमछन।् यी कपहरूलाई 
सही तररकाले प्रयोग नगररएर्ा, ततनीहरूले 
हातहरू र अन्ततः तपाईंले छुन ेखानालाई दपूषत 
बनाउन सक्छन।्  

र्ुखले पये पदार्मको कन्टेनर छुन ेक्रर्र्ा कुनै 
पतन भागलाई नछुनुहोस,् अन्यर्ा खाना वा अरू 
खानाको सम्तपकम र्ा आएका सतहहरूलाई 
छुनुभन्दा अगाडड हातहरू धुन आवश्यक पछम। 
  
कससलोगरी-फिट हुने ढक्कन र ह्याण्डल वा स्ट्र 
भएका सार् ैपुनः प्रयोग गनम सफकने पेय 
पदार्मका कन्टेनरहरू राम्रोसाँग र्र्मत गरी 
सक्र्लैसाँग सिा गनम सफकन्छ। भान्सा वा खाना 
बनाउने के्षत्रर्ा पेय पदार्मको कन्टेनर प्रयोग 
गनुमअति कपहरूलाई सिफ्टहरूको बीचर्ा वा हात 
र सतहहरूको सम्तपककम र्ा आउनासार् कन्टेनर 
िोहोर हुने बबपिकै धुन, पखाल्न र सेतनटाइर् 
गनम सुतनक्श्चत हुनुहोस।्  

कर्मचारीका पिउने किहरू 
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(A) यस खण्डको र्ा (B) तोफकएअनुसार 
बाहेक, कर्मचारीहरूले असुरक्षक्षत खाना, 
सिा उपकरण, भााँडा तर्ा सलनन;् र् याप 
नगररएका एकल-सेवा र एकल-प्रयोगका 
सार्ग्रीहरू वा सुरक्षा आवश्यक पने 
अन्य वस्ट्तुहरूको दषूण तनम्त्याउन 
नसक्ने तनददमष्ट क्षेत्रहरूर्ा र्ात्र कुनै 
पतन प्रकारका सुतीर्न्य पदार्महरू खाने, 
पपउने वा प्रयोग गने गनुमपछम। Pf 

(B) तनम्तन कुराहरूको दषूणलाई रोक्नका 
लागग कन्टेनर ह्याण्डल गररएको छ 
भने खाद्य कर्मचारीले बन्द गररएको 
पेय पदार्मको कन्टेनरबाट पपउन 
सक्नुहुन्छ: 
(1) कर्मचारीका हातहरू; 
(2) कन्टेनर; र 
(3) असुरक्षक्षत खाना; सिा उपकरण, 
भााँडाहरू र सलनन ्र र् याप नगररएका 
एकल-सेवा र एकल-प्रयोगका 
सार्ग्रीहरू। 

जनस्वास््य कारणहरू: 
 

खानार्ािम त रोग सने सम्तभावनालाई कर् 
गनमका लागग तनददमष्ट गररएका कतमव्यहरू 
सम्तपादन गने क्रर्र्ा खाद्य 
कर्मचारीहरूले उगचत सरसिाइका 
अभ्यासहरूको पालना गनुमपछम। र्ुख वा 
नाकर्ा औँलाहरू राख्नाले हातहरू, खाना, 
सिा उपकरण। भााँडाहरू र एकल सेवाका 
सार्ग्रीहरू दपूषत हुने सम्तभावना भएकाले 
खाना तयार गने क्षेत्रहरूर्ा 
कर्मचारीहरूलाई पपये पदार्महरू खान वा 
उपभोग गनमबाट प्रततबन्ध लगाइएको छ। 

खाना बनाउने केही क्षेत्रहरूर्ा भएको 
अ्यागधक तापले कार्दारहरूको िरीरर्ा 
पानीको कर्ी हुन सक्छ र गचफक्सा 
र्ोखखर् तनम्त्याउन सक्ने भएकाले, 
कार्दारहरूले ह्याण्डल भएका वा स्ट्रले 
कससलोगरी ढाफकएका कन्टेनरहरूबाट 
पपउन सक्छन।् हातहरू र खाना बनाउने 
क्षेत्रहरूर्ा हुने दषूणलाई रोक्नका लागग 
पेय पदार्मको कन्टेनरलाई ध्यानपूवमक 
सर्ा्नुपछम ।  र्ुलाइ 2019 

अनुर्तत नददइएको: 

अनुर्तत ददइएको: ढक्कन+ह्याण्डल वा ढक्कन  + स्ट्र 
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