
Nhân viên dịch vụ ăn uống có thể 
uống từ hộp đựng đồ uống đóng kín có 
nắp đậy kín và ống hút hoặc tay cầm. 
Điều này chỉ được phép nếu nhân viên 
chế biến thực phẩm làm cẩn thận để 
tránh làm nhiễm bẩn tay, dụng cụ, 
thiết bị và thực phẩm. Đồ uống cá 
nhân phải được giữ và tiêu thụ ở một 
khu vực chỉ định để giảm thiểu khả 
năng truyền vi trùng có trong nước  
bọt có thể gây bệnh.  
 
Nắp đậy, tay cầm hoặc ống hút giúp 
giữ thực phẩm an toàn bằng cách tạo 
ra rào cản giữa tay và nước bọt. 
Nhưng nếu những chiếc cốc này 
không được sử dụng đúng cách,  
chúng có thể làm nhiễm bẩn tay và  
sau đó nhiễm bẩn thức ăn.  
 

Tránh chạm vào bất kỳ phần nào mà 
miệng tiếp xúc với hộp đựng đồ uống, 
nếu không, cần phải rửa tay trước khi 
chạm vào thực phẩm hoặc các bề mặt 
tiếp xúc với thực phẩm khác.  
 
Ngoài việc cần có nắp đậy kín và tay 
cầm hoặc ống hút, các hộp đựng đồ 
uống có thể tái sử dụng phải được sửa 
chữa tốt và có thể dễ dàng làm sạch. 
Trước khi sử dụng hộp đựng đồ uống 
trong nhà bếp hoặc khu vực chuẩn bị 
thực phẩm, cần phải rửa, tráng và làm 
vệ sinh cốc giữa các ca làm việc hoặc 
ngay khi hộp đựng bị bẩn nơi tay và bề 
mặt tiếp xúc.  
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(A) Ngoại trừ như được nêu 
trong mục 
(B) của phần này, nhân viên chỉ 
được ăn, uống hoặc sử dụng bất 
kỳ dạng thuốc lá nào ở những 
khu vực được chỉ định nơi không 
thể làm thực phẩm tiếp xúc bị 
nhiễm bẩn; thiết bị, đồ dùng và 
khăn trải giường sạch sẽ; các sản 
phẩm phục vụ một lần và sử 
dụng một lần chưa được đóng 
gói; hoặc các mặt hàng khác cần 
được bảo vệ. Pf 
(B) Nhân viên thực phẩm có thể 
uống từ hộp đựng đồ uống được 
đậy kín nếu hộp đựng được xử lý 
để ngăn ngừa ô nhiễm: 
(1) Tay của nhân viên; 
(2) Đồ đựng; và 
(3) Thực phẩm tiếp xúc; thiết bị, 
đồ dùng và khăn trải giường; và 
các vật dụng sử dụng một lần và 
dịch vụ dùng một lần chưa được 
bao gói. 

LÝ DO SỨC KHỎE  
CÔNG CỘNG: 

 
Nhân viên thực phẩm phải tuân 
thủ các thực hành vệ sinh đúng 
cách khi thực hiện nhiệm vụ được 
giao để giảm thiểu khả năng 
truyền bệnh qua thực phẩm. Nhân 
viên trong khu vực chuẩn bị thực 
phẩm không được phép ăn hoặc 
tiêu thụ đồ uống vì có khả năng 
việc đặt chạm ngón tay vào hoặc 
xung quanh miệng hoặc mũi sau 
đó làm nhiễm bẩn tay, thực phẩm, 
thiết bị sạch, đồ dùng và các vật 
dụng phục vụ một lần. 

Do nhiệt độ quá cao ở một số khu 
vực chuẩn bị thực phẩm có thể 
làm nhân viên háo nước và gây 
nguy cơ về y tế, nhân viên có thể 
uống từ các vật chứa được đậy 
chặt có tay cầm hoặc ống hút. 
Hộp đựng đồ uống phải được xử 
lý cẩn thận để tránh làm nhiễm 
bẩn tay và các khu vực chuẩn bị 
thực phẩm. 
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KHÔNG được phép: 

Được phép: Nắp đậy + Tay cầm hoặc Nắp đậy + Ống hút  

Luôn để đầu ống  

hút ở trên  

Luôn để nắp t 

rượt mở  


