
សេចក្ដ ីព្រាងចាប់ព្ររឹទ្ធេភាសេខ 90 ព្ររូវ

បានអនុមរ័សៅក្ន ុងេម័យព្របជុុំ 

នីរិបបញ្ញរត ិឆ្ន ុំ 2019 ដែេររឹរបរិ

ព្រ្ឹឹះស្ថា នសេវាក្មមចុំណីអាហារមិនឱ្យផ្ដេ់

បុំរង់បឺរបាា េទ ិក្ែេ់អរិថិជន សេើក្

ដេងដរមានការសេន ើេុុំយក្រួក្វាយ៉ា ង

ចាេ់លាេ់។ បុ គ្ េិក្ដផ្នក្សេវាក្មមអាហារ 

អាចផ្ដេ់បុំរង់បឺរបាា េទ ិក្ដែេសព្របើមដង

សោេែេ់អរិថិជនបាន ព្របេិនសបើអរិថិ

ជនសៅក្ន ុង/សៅសេើយនជុំនិឹះរបេ់រួក្

ស្ក្ន ុងសរេជិឹះការ់ទ្ិញ។ 

 

ការររឹរបិរសនឹះមិនអនុវរតចុំសាឹះក្ដនាង

ដថទុំេុខភារ ឬក្ដនាងផ្ដេ់ការដថទុំនិង

ស្ថន ក្់សៅ ដែេផ្តេ់បុំរង់បឺរែេ់អនក្ជុំងឺ 

ឬអនក្ស្ថន ក្់សៅស ើយ។ 

 

ហាងេក្់ទ្ុំនិញ អាចទ្ុក្បុំរង់បឺរ 

បាា េទ ិក្ដែេសព្របើមដងសោេ សៅក្ន ុងទ្ីតុំង

ដែេគ្មម នអនក្ោុំរក្ា េព្រមាប់អរិថិជន

បាន សបើេិនជាហាងេក្់ទ្ុំនិញ គ្មម ន

ក្ដនាងទ្ុំសនរេព្រមាប់ទ្ុក្បុំរង់បឺរសៅ

ក្ន ុងទ្ីតុំងដែេនិសយជិររបេ់ហាងផ្ដេ់

សេវាក្មមែេ់អរិថិជន។ វាអាព្រេ័យសេើ

ព្របរិបរត ិក្រស វ្ ើការក្ុំណរ់ក្ដនាងទ្ុក្ដាក្់

បុំរង់បឺរ ស ើយព្របេិនសបើរួក្ស្មាន

ក្ដនាងទ្ុំសនរព្រ្ប់ព្រគ្មន់។ 

រ័រ៌មានបដនាម៖ 

• មិនអាចសចឹះដរដាក្់បុំរង់បឺរចូេ

ក្ន ុងថង់អាហាររបេ់អរិថិជនក្ន ុង

សរេជិឹះការ់ទ្ិញស ឹះសទ្ 

• ក្ន ុងការររឹរបរិសនឹះ ចូរដាក្់បុំរង់

បឺរព្រស្ថព្រក្ ុក្រូចៗបានស ើយ 

• ក្ដនាងអាជីវក្មមអាចដាក្់េញ្ញញ ដែេ

បង្ហា ញថា អរិថិជនព្ររូវេួរបុ គ្ េិក្ 

សបើរួក្ស្ចង់បានបុំរង់បឺរ 

• ក្ដនាងអាជីវក្មមដែេមានការបញ្ញា

ទ្ិញអនឡាញ មិនព្ររូវសព្របើ 'ព្របអប់ 

្ីក្' ឬការចងអ ុេបង្ហា ញសផ្េងសទ្ៀរ

អុំរីបុំរង់បឺរសទ្។ អរថិិជន (ឬសេវា

ក្មមែឹក្ជញ្ជ នូ) ព្ររូវដរសេន ើេុុំបុំរង់បឺរ 

សៅសរេដែេការបញ្ញា ទ្ិញព្ររូវបាន

ទ្ទួ្េយក្ 

• បុំរង់បឺរដែេសព្របើបានសព្រចើនែង 

រសលាង និងេមាា របានង្ហយព្រេួេ

ែូចក្ញ្ចក្់ ឬសលា ៈ នឹងព្ររូវបាន

អនុញ្ញញ រសដាយគ្មម នការររឹរបរិសទ្ 

• បុំរង់បឺរនីមួយៗដែេសព្របើបានសព្រចើន

ែង ព្ររូវែុឹះលាងសដាយសព្របើដែឱ្យបាន

 មរ់ចរ់ សដាយសព្របើព្រោេរូច ស ើយ

លាងទ្ឹក្ និងស វ្ ើអ ម័យសព្រកាយ

សរេសព្របើមដងៗ 

• បុំរង់បឺរស វ្ ើរីឬេេី មិនព្ររូវបាន

អនុញ្ញញ រសទ្ រីសព្រាឹះរួក្វាមិនរសលាង 

និងមិនង្ហយព្រេួេេមាា រសទ្ 

• បុំរង់បឺរស វ្ ើរីព្រក្ដាេ ដែេបុំ ដបក្ 

ជីវធារុបាន ដែេសព្របើមដងសោេ ព្ររូវ

បានអនុញ្ញញ រសដាយគ្មម នការររឹរបិរ

សទ្ 

• បុំរង់បឺរស វ្ ើរីប៉ាូ េីដមរបាា េទ ិក្/ 

រុក្ខជារិ មិនព្ររូវបានអនុញ្ញញ រសទ្ 

បំពងប់ឺតប្លា ស្ទ ិកនៅកន ុងកន្លាងផ្ដល់នស្វា
កម្មអាហារ  

ឯក្ស្ថររ័រ៌មានអុំរីព្រក្មចុំណីអាហារ #30 
ព្រ បការ ដែេអន ក្ ្ួ រយេ់ែឹងអុំរី ព្រក្ម   

www.healthoregon.org

/foodsafety  

ក្មម វ ិ្ ីបង្ហា រជុំងឺឆ្ាងតមអាហារ 

OAR 333-150-0000,  
លិយម្ល័យ 

 
(1) “បំពង់បឺតប្លា ស្ទ ិកន្ែលន្បើម្ដង
នោល” មានន័យថា បុំរង់ដែេជា
ចមបងស វ្ ើរីបាា េទ ិក្ ដែេទញយក្រី
សព្របងសៅ ឬប៉ាូ េីដមរដែេដផ្ាក្សេើជ ី
វស្ថស្តេត  ែូចជាសារ ឬព្របភររុក្ខជារិ
សផ្េងសទ្ៀរ ស ើយមានសគ្មេបុំណង៖  
(a) សែើមបីសផ្ទរវរថ ុរាវរីវរថ ុផ្ទ ុក្សៅកាន់មារ់
របេ់អនក្ទ្ទួ្េទន 
(b) េព្រមាបស់ព្របើដរមដង និង 
(c) េព្រមាប់សបាឹះសោេសព្រកាយសរេសព្របើ
បានមដង។ 
 
(2) “បំពង់បឺតប្លា ស្ទ ិកន្ែលន្បើម្ដង
នោល” មិនរាប់បញ្ច េូនូវ៖ 
(a) បុំរង់បឺរដែេស វ្ ើរីវរថ ុធារុសផ្េង
សទ្ៀរសព្រៅរីបាា េទ ិក្ស ើយ ែូចជាស វ្ ើរី
ព្រក្ដាេ បា៉ា ស្ថត  សែើមអុំសៅ ស ើ ឬឫេេី 
និង 
(b) បុំរង់បឺរបាា េទ ិក្ដែេព្ររវូបានភាា ប់ 
ឬខចប់ជាមួយវរថ ុផ្ទ ុក្សភេជាៈ មុនសរេ
វរថ ុផ្ទ ុក្សភេជាៈព្ររវូបានដាក់្េក់្។ 

 
OAR 333-150-0000 ជំពូកទី 
4-502.13(C) ស្ដ ីពីនស្វាកម្មន្ត

ម្ដង លិងវតថ ុន្បើន្តម្ដង  
ន្ែលកំណត់ន្បើ្ប្លស្់ 

 
(A) មិនព្ររវូសព្របើសេវាក្មមដរមដង និងវរថ ុ
សព្របើដរមដង ស ើងវញិស ើយ។ 
 
(B) បុំរង់ដចក្ោយទ្ឹក្សដាឹះសគ្មភា្
សព្រចើនព្ររវូការ់តមអងារ់ព្រទ្ងូសដាយទ្កុ្
មិនសេើេរីមួយអីុញដែេសេចសចញរី
ក្ាេដចក្ោយដែេព្ររជាក់្។ 
 
(C) (1) អនក្ផ្គរ់ផ្គង់អាហារឬសភេជាៈ 

ឬហាងេក់្ទ្ុំនិញ មិនព្ររវូផ្ដេ់
បុំរង់បឺរបាា េទ ិក្ដែេសព្របើមដង
សោេសៅឱ្យអរិថិជនសទ្ សេើក្
ដេងដរអរិថិជនសេន ើេុុំបុំរង់បឺរ
បាា េទ ិក្ដែេសព្របើមដងសោេយ៉ា ង
ចាេ់លាេ់។ 

(2) ក្ដនាងេក់្អាហារនិងសភេជាៈ 
អាចផ្ដេ់បុំរង់បឺរបាា េទ ិក្ដែេ
សព្របើមដងសោេសៅឱ្យអរិថិជន
ដែេអងគ ុយសៅក្ន ុង ឬសេើយន
ជុំនិឹះបាន។ 

(3) ហាងេក់្ទ្ុំនិញ អាចទ្ុក្បុំរង់
បឺរដែេសព្របើមដងសោេ សៅក្ន ុងទ្ី
តុំងដែេគ្មម នអនក្ោុំរក្ាបាន 
ព្របេិនសបើរួក្ស្គ្មម នក្ដនាងទ្ុំសនរ
សៅក្ន ុងទ្តីុំងដែេមានបុ គ្េិក្
ោុំរក្ា។  

(4) ហាងេក់្ទ្ុំនិញ អាចេក់្ ឬដាក់្
េក់្បុំរង់បឺរដែេសព្របើមដងសោេ 
ជាែុុំ ឬសដាយមិនភាា ប់ជាមួយការ

ដខ ន្  ូឆ្ន ុំ 2019  

្តវូន្តទុកឱ្យអតិថិជលនស្ន ើសំុ្បំពង់បឺត នលើក

ន្លងន្តអតិថិជលនៅកន ុងយាលជំលិិះរបស់្ពួក

នេ។  


