
कम भएको अक्सिजन प्याकेक्जङ (ROP) धेरै 
तररकाहरूमा गररन्छ। ROP को िबैभन्दा 
िामान्य रेस्टुरेन्ट प्रयोग भनेको भ्याकुम 
प्याकेक्जङ भननन ेटाइट सिल बनाउनका 
लागग प्लाक्स्टकको झोलामा भएको खाद्य 
वररपररको हावालाई मकेाननकल रूपमा 
हटाउनु हो। सिल गनन िककने क्जपर 
भण्डारण झोलाहरूमा प्याक गररएको 
खाद्यलाई ROP माननिँदैन। 

ROP प्रयोग गदान धेरै फाइदाहरू छन,् जस्त ै
जमाउँदा जल्न ेकायन कम गन,े उत्पादनको 
भाग लगाउन,े शेल्फ लाइफ (खाद्यवस्तु 
नकुहह रहने अवगध) लम्ब्याउने। दभुानग्यवश, 
खाद्य वररपररको अक्सिजन ननकालेर, 
तपाईंले सलोक्स्िडडयम बोटुसलनम को 
वदृ्गधका लागग अनुकूल वातावरण पनन 
सिजनना गदै हुनुहुन्छ। यिले 
प्याकेक्जङपनछ िुरक्षित खानालाई 
िम्बभाववत घातक खाना बनाउन िसछ। 
ROP को वररपरर धेरै आवश्यकताहरू 
भएको कारणले गदान पनन यो हुन्छ। 

केही खानकुेराहरूमा बोटुसलज्मको वदृ्गधमा 
अवरोधहरू भएको हुनाले  
तपाईं नतनीहरूलाई कुनै सभन्नता बबना 
ROP गनन िसनुहुन्छ र तर तपाईंले 
पहहले िंकटपूणन ननयन्रण बुँदाहरूको 
जोखखम ववश्लेषण (HACCP) लेखरे 
आफ्नो स्थानीय जनस्वास््य 
अगधकारीद्वारा अनुमोहदत गररएको 
हुनुपछन। 

िबै प्याकेज गररएका खानाहरू  
41°F भन्दा कम र: 
• 0.91 वा िोभन्दा कम पानीको गनतववगध  

भएको वा 
• 4.6 वा कम PH भएको वा 
• अिुण्ण प्याकेजबाट USDA-ननयसमत 

िुववधास्थलबाट िंरक्षित माि ुबनाएको वा 
• काँचो मािु, काचँो पोल्िी मािु वा काँचो 

िागि्जीहरू जस्ता प्रनतस्पधी जीवहरूको 
उच्च स्तर भएको हुनुपछन।  

 
काँचो माछा अन्य काचँो उत्पादनहरूभन्दा 
कडा हुन्छ ककनभन ेC. बोटुसलनम िबै 
प्रजानतहरूमा पाइन्छ। माछा 48 घण्टाभन्दा 
कम िमयिम्बम झोलामा भएता पनन यिलाई 
प्याक गनुनअनघ, प्याक गन ेअवगधमा र प्याक 
गरेपनछ जमाउन ुपने हुन्छ। 
 
ROP मा पनन कुक/गचल र खानेकुराहरू 
झोलामा राख्न ेिोि सभडका ववगधहरू िमावशे 
हुन्छन।् कुक/गचल र िोि सभड प्रकियाहरूबारे 
ववशेष जानकारीका लागग त्य पाना#4 

हेनुनहोि।् 

यहद तपाईं यहाँ िचूीबद्ध नगररएका 
पकाइएको खानाहरू वा अन्य उत्पादनहरू 
ROP गनन चाहनुहुन्छ भने सभन्नता त्य 
पानामा सभन्नताहरूको बारेमा जानकारी छ।  
 
तपाईंले <48 घण्टासम्म ससल गरिएको 
झोलामा खाद्य (माछा बाहेक) मात्र छोड्नभुयो 
भने यसलाई ROP माननिँदैन।  

भ्याकुम प्याकेजिङ सामान्यतया िमाउनको  
लागग कािँचो मासु भाग गनन प्रयोग गरिन्छ 

कुनै सभन्नता बबना कम गरिएको 
अजससिन प्याकेजिङ 

खाद्य िहंहताको त्य पाना #2 
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OAR 333-150-0000,  

च्याप्टि 3-502.12 
(A) § 3-502.11 अन्तगनत उल्लेख गररएअनुिार 
सभन्नता प्राप्त गने खाद्य प्रनतष्ठान बाहेक, 
कम गररएको अक्सिजन प्याकेक्जङ ववगध प्रयोग 
गरी िम्बभाववत रूपमा खतरनाक खाद्य प्याकेज 
गने खाद्य प्रनतष्ठानले सलोक्स्िडडयम 
बोटुसलनमको वदृ्गध र ववषासत पदाथन र 
सलस्टेररया मोनोिाइटोजेनको वदृ्गधलाई 
ननयन्रण गने छ। P 
(B) कम गररएको अक्सिजन प्याकेक्जङ  
ववगध प्रयोग गरी िम्बभाववत रूपमा खतरनाक 
खाद्य प्याकेज गने खाद्य प्रनतष्ठानिँग  
¶ 8-201.14(D)  अन्तगनत उक्ल्लखखत जानकारी 
िमावेश गने र ननम्बन कुरा िहहत HACCP 

योजना हुने छ। Pf 
(1) प्याक गररनुपने खाद्य पहहचान गने; Pf 
(2) यि खण्डको ¶¶ (C) - € अन्तगनत 
उक्ल्लखखत बाहेक, प्याक गररएका खाद्यलाई 
5°C (41°F) वा िोभन्दा कममा राख्न वा 
कक्म्बतमा पनन ननम्बनमध्ये एउटा मापदण्ड पूरा 
गनन आवश्यक पने: Pf 
(a) 0.91 वा कम aw भएको, Pf 
(b) 4.6 वा कम PH भएको, Pf 
(c) USDA द्वारा 9 CFR 424.21 मा उक्ल्लखखत 
पदाथनहरू प्रयोग गरेर ननयक्न्रत खाद्य प्रशोधन 
प्लान्टमा मािु वा पोल्िी उत्पादन भएको र 
एक अिणु्ण प्याकेजमा प्राप्त गररएको, Pf वा 
(d) काँचो मािु, काँचो पोल्िी माि ुवा काँचो 
िागि्जीहरू जस्ता प्रनतस्पधी जीवहरूको उच्च 
स्तर भएको खाना भएको; Pf 
(3) ननदेशनहरू िहहत प्याकेजलाई किरी प्रमुख 
र स्पष्ट रूपमा लेबल गररने छ भनेर वणनन 
गने। Pf 
(4) उत्पादनलाई जमाएको िमय, वा पहहले नै 
देखा पने वास्तववक उत्पादकको "बबिी गने" वा 
"प्रयोग गने" समनत बाहेक, रेकिजरेटेड शेल्फ 
लाइफ (खाद्यवस्त ुनकुहह रहने अवगध) लाई 
प्याकेक्जङदेखख उपभोगिम्बम 14 पारो हदनभन्दा 
बढीमा िीसमत गने; P 
(5) ननयमअनुिार िञ्चालनात्मक कायनववगधहरू 
िमावशे गने, Pf  र 
(6) ननयमअनिुार तासलमिम्बबन्धी कायनिम 
वणनन गने। Pf 
(C) प्याकेक्जङअनघ, प्याकेक्जङको अवगधमा र 
प्याकेक्जङपनछ जमेको माछा बाहेक, खाद्य 
प्रनतष्ठानले कम भएको अक्सिजन प्याकेक्जङ 
ववगध प्रयोग गरेर माछा प्याक नगनन िसछ। P  

िनस्वास््यका कािणहरू: 
सलखखत रूपमा पालना गदान, यि खण्डमा 
भएका ROP ववगधहरूले कुनै सभन्नता बबना 
C. बोटुसलनम र L. मोनोसाइटोिेनहरू को 
वदृ्गध र/वा ववषासत उत्पादनका लागग 
ननयन्रणहरू उपल्ध गराउँछ।  डडिेम्बबर 2017 


