
हालै परिवर्तन भएको ननयमले खानका  
लागि र्याि भएका खाना नाङ्िो हार्ले 
नछ ुँदासम्म, केही खानाहरूलाई 
इजाजर्पत्रबाट छ ट ददन अन मनर् ददन्छ। 
खाना ददन अनि थप पकाउने वा प नः र्र्ाउन े
चिण नभएमा खानालाई खानका लागि र्याि 
भएको माननन्छ। खाद्य कामदािहरूले आफ्नो 
हार्ले खानका लागि र्याि भएका खानाहरू 
छ ुँदा िोि फैलन सक्छ, त्यसैले भाुँडा, बेिीअि 
वा पञ्जाहरू आवश्यक पछत। 
 
गैर-सम्भावित हानिकारक खािाहरू मात्र 
दिइएमा अस्थायी काययक्रमहरूमा खाद्य 
सेिाका लागग इजाजतपत्र आिश्यक िपिय 
सक्छ। 
 
िैि-सम्भाववर् हाननकािक खानाका 
उदाहिणहरू बिफ िाखेको सोडा, कािमेल 
स्याउ ि क कीहरू ह न।् 
 
खाद्यान्नमा काम िने कामदािहरूले खानका 
लागि र्याि भएका खानालाई हार्ले छ दाुँ 
आफ्नो नाङ्िो हार्हरूको सट्टा भाडाहरू 
प्रयोि िन तपछत । 
 
उपय क्र् भाडाहरूमा ननम्न पदतछनः् 
• डलेी दटस्य  
• गचम्टा 
• काुँटा चम्चा ि अन्य सेवा िन ेभाुँडाहरू 

• स््याट ला 
• लेटेक्स-नभएको एउटा-मात्र प्रयोि  

िरिने पञ्जाहरू  
 
 
 
 
 
 

पञ्जा र अन्य बाधाहरू हात धुिमेा पररितयि 
हुुँिैिि।् 

र्पाईंले एकल प्रयोिका पञ्जाहरू प्रयोि िनत 
छनोट िन तह न्छ भन,े पञ्जाहरू लिाउन अनि ि 

नयाुँ जोडा परिवर्तन िदात सधैँ आफ्ना हार्हरू 
ध न होस।्  

र्पाईंले ननम्न अवस्थामा पञ्जाहरू परिवर्तन 
िन तपछत : 
• नर्नीहरूमा फोहोि लाग्नसाथ वा च्यानर्ने 

बबविक्कै 

• ववभभन्न कायत िनत स रु िन तअनि 

• खानका लागि र्याि भएका खाना 
छोइसकेपनछ 

 
व्यवस्थापन िनत सकन ेपञ्जाहरूलाई कदहल्यै 
पनन ध ने वा फेरि प्रयोि िने निन तहोस।्  

एकल प्रयोगका पञ्जाहरू बाहेक खािा छुि 
िपिे धेरै उपायहरू छि ्

छुट काययहरूका लागग अस्थायी 
काययक्रमहरूमा िाङ्गो हातले छुि 
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हुुँिैिि:् 

ननम्न क िाहरू भएमा 
कायतक्रमहरूमा र्त्कालीन 
उपभोिका लागि सम्भवर् 
हाननकािक खाद्य वस्र् हरू र्याि 
ििी बबक्री िने प्रनर्ष्ठान वा 
संस्थालाई इजाजर्पत्रबाट छ ट 
ददइन्छ: 

• खाद्य कमतचािीहरूले नाङ्िो 
हार्ले अनावरृ्, खानका 
लागि र्याि खाना नछोएमा 
ि डलेी दटस्य , स््याट ला, 
गचम्टा, एकल-प्रयोिका 
पञ्जाहरू वा ववर्िण 
उपकिण जस्र्ा उपय क्र् 
भाुँडाहरूको प्रयोि ििेमा 

जिस्िास््य कारणहरू: 
मलको माध्यमबाट म खमा जाने 
रूटमाफत र् सने खाद्यजन्य िोिलाई 
कम िनतका लागि FDA खाद्य 
संदहर्ामा व्याख्या िरिएका र्ीन 
महत्त्वपूणत कािक र्त्त्वहरूमा ननम्न 
पदतछन:् बबिामी खाद्य 
कमतचािीहरूलाई बदहष्काि िने/
प्रनर्बन्ध लिाउने; उगचर् र्रिकाले 
हार् ध ने, खानका लागि र्याि भएका 
खानाहरूलाई नाङ्िो हार्ले नछ ने। 
स्वर्न्त्र रूपमा उपयोि िदात र्ीमध्ये 
प्रत्येक कािक र्त्त्वहरू अपयात्र् 
ह न्छन ्ि प्रभावकािी नह न सक्छन।् 
र्ि पनन, सबै र्ीनवटा कािकहरूलाई 
िाम्रिी सम्म्मभलर् ि उपयोि िदात, 
मल-मौखखक िोिजनकहरू सने 
ननयन्त्रण ह न सक्छ। ओिेिनलाई 
नाङ्िो हार्ले खाना छ ने काम कम 
िने खाद्यान्नमा काम िने 
कामदािहरूको आवश्यकर्ा छ, र्ि 
अदहलेको समयमा यो कायत ननषेगधर् 
छ। र्ि सफा साब न ि पानीले िाम्रिी 
हार् ध ने क िा खानका लागि र्याि 
भएका खानाहरूलाई नाङ्िो हार्ले 
प्रत्यक्ष छोएि िोिजनक सूक्ष्मजीवहरू 
सनतबाट िोक्ने आफैँ मा पयात्र् 
हस्र्क्षेप नह न सक्छ भन्ने क िा याद 
िाख्न पछत।   


