
ភោជនីយដ្ឋា នកំពុងវវិឌ្ឍន៍ និងភ វ្ ើពិភោ្ន៍

ឥតឈប់ឈរជាមួយនឹងបបបបទភសេងៗកន ុង

ការចមអ ិនអាហារ និងការភរៀបចំអាហារសម្រាប់

អតិថិជនរបស់ពួកភេ។ ភនេះអាចរាប់បញ្ច លូ

ទងំបភចេកភទសកន ុងការភរៀបចំអាហារបែល

មិនម្រសបតាមវធិានអនាម័យចំណីអាហារ។ 

 

ភដ្ឋយោរបតានភម្ររេះថ្នា ក់ទក់ទងនឹង

អាហារនិងការបកច្ចាមួយចំនួន ភនាេះ

ភោជនីយដ្ឋា នម្រតវូបតដ្ឋក់ពាកយសុំអញ្ញ ម្រតកមម 

មុនភពលចាប់ភសតើមភ វ្ ើការបកច្ចា

ពិភសសណាមួយ ែូចបានពិពណ៌នា

ភៅកន ុង OAR 333-150-0000 ជំពូក

ទី 3-502.11។ 

 

ការបកច្ចាទងំភនេះានហានិភ័យែល់

សុខោពេួរឱ្យកត់សាា ល់ ម្របសនិភបើ

ការអនុវតតមិនភ វ្ ើតាមនីតិវ ិ្ ី

ម្របតិបតត ិជាក់លាក់សម្រាប់បាច់

សលិតសលនីមួយៗ។ 

 

ឧទហរណ៍មួយចំនួនែូចជា៖ 

• ការបកច្ចាឱ្យទុកបានយូរភដ្ឋយ

ភម្របើនីម្រតាត 

• ការភ អ្ ើរអាហារភែើមបីរកាទុកបាន

យូរ 

• អាហារ អ្ ិនបែលភវចខេប់បបប

សុញ្ញកាស 

• អាហារបែលភ វ្ ើឱ្យជូរ 

• ការបណុ្េះម្ររប់រុកខជាតិ ឬម្ររប់សបណត ក

ភៅនឹងកបនែង 

 

ភយើងានព័ត៌ានបែលានតាមអនឡាញ

ភលើភេហទំព័រ៖  http://

public.health.oregon.gov/

HealthyEnvironments/FoodSafety/Pages/

variance.aspx 

ភែើមបីជួយម្របតិបតត ិករបសវ ងរកព័ត៌ានបបនែម 

និងចាប់ភសដើម ែ្ងកាត់ែំភណើរការសុំអញ្ញ ម្រតក

មម។  

 

សូមចងចាំថ្ន អញ្ញ ម្រតកមមមិនបមនសម្រាប់

កបនែងបែលមិនបំភពញបានតាមវធិាននានា

ភនាេះភទ។ អញ្ញ ម្រតកមមេឺសម្រាប់កបនែងបែល

អាចបង្ហា ញបានថ្ន វធិាននានាភ វ្ ើឱ្យាន

បនទ ុក ង្ន់ច្ម្រកបលងែល់ម្របតិបតត ិការរបស់

ពួកភេ ភហើយជភម្រមើសភសេងភទៀតបែលពួក

ភេបានភសា ើភ ើងនឹងសដល់ការការពារែល់

សុខោពោធារណៈបានភសម ើនឹង ឬម្របភសើរ

ជាងវធិានការបែលបានបចងកន ុងវធិានប

ចច ុបបនា។ 

 

 

ការដាក់ពាកយស ុំអញ្ញ ត្រកម្មទុំងអស់ ត្រវូ

តរមានការអន ម្័រ ម្ នពេលនីរិវធិីត្រវូ

បានដាក់ឱ្យអន វរត។ 

សាច់ត្កកព ើងពម្ព ើយសង ួរ គឺជាត្រពេទមួ្យកន ុង

ការតកច្ចៃសាច់ឱ្យទ កបានយូរ តែលនឹងរត្ម្ូវឲ្យមាន

អញ្ញ ត្រកម្ម។ 

អញ្ញ ត្រកម្ម 

ឯកោរព័ត៌ានអំពីម្រកមចំណីអាហារ #3 
ម្របការ បែលអា ក េួ រយល់ែឹង អំពី ម្រកម   

www.healthoregon.org  

/foodsafety  

កមម វ ិ្ ីបង្ហា រជំងឺ ែ្ងតាមអាហារ 

OAR 333-150-0000,  

ជុំេូកទី 3-502.11 
 

ម្រេឹេះោែ នចំណីអាហារម្រតវូានអញ្ញ ម្រតកមមពី

អាជាា ្រនិយតកមម ែូចបានបញ្ជា ក់ភៅ

កន ុងម្របការ § 8-103.10 និង § 8-103.11 

មុននឹង៖ Pf 

(A) ភ អ្ ើរអាហារ ជាវ ិ្ ីរកាទុកអាហារឱ្យបាន

យូរ បែលមិនបមនជាវ ិ្ ីបភងា ើនរស់ជាតិភនាេះ

ភទ Pf 

(B) បកច្ចាអាហារឱ្យទុកបានយូរ Pf 

(C) ភម្របើម្របាស់ោរធាតុបបនែមកន ុងអាហារ ឬ

បបនែមធាតុសេែូំចជាទឹកភខម េះជាភែើម៖ Pf 

(1) ជាវ ិ្ ីរកាទុកអាហារឱ្យបានយូរ បែល

មិនបមនជាវ ិ្ ីបភងា ើនរសជាតិភនាេះភទ Pf ឬ 

(2) ភែើមបីភ វ្ ើអាហារកុំឲ្យវាអាចានភម្ររេះ

ថ្នា ក់, Pf 

(D) ភវចខេប់អាហារភដ្ឋយភម្របើវ ិ្ ីភវចខេប់

បនែយអុកសីុបសន ភលើកបលងបតករណីបែល

ការលូតលាស់ និងការបភងា ើតជាតិពុលច្ន

បាក់ភតរ ីClostridium botulinum និងការ

លូតលាស់ច្នបាក់ភតរ ីListeria monocyto-

genes ម្រតវូបានម្រេប់ម្រេងែូចបានបញ្ជា ក់

ភៅម្របការ § 3-502.12, Pf 

(E) ែំភណើរការ្ុង/អាងបង្ហា ញម្របព័នធ

ម្រទម្រទង់ជីវតិច្នសតវទឹកានសំបកអមបូ រ

ខយង បែលម្រតវូបានភម្របើភែើមបីរកាទុក ឬ

បង្ហា ញអំពីសតវទឹកានសំបក បែលសដល់

ជូនមនុសេសម្រាប់បរភិោេ, Pf 

(F) បកច្ចាសតវតាមការចិតតចង់សម្រាប់ភម្របើ

ជាអាហារផ្ទា ល់ខល នួ និងមិនបមនសម្រាប់

លក់ ឬបភម្រមើភៅកន ុងម្រេឹេះោែ នចំណីអាហារ, Pf 

(G) ភរៀបចំអាហារភដ្ឋយភម្របើវ ិ្ ីោស្តសត មួយ

ភសេងភទៀតបែលម្រតវូបានកំណត់ភដ្ឋយអាជាា

្រនិយតកមម ភែើមបីទមទរអញ្ញ ម្រតកមម Pf ឬ 

(H) បណុ្េះម្ររប់រុកខជាតិ ឬម្ររប់សបណត ក។ Pf 

ព រ ផលស ខភាេសាធារណៈ៖ 

 

ការបកច្ចាអាហារជាក់លាក់បែល

ទមទរអញ្ញ ម្រតកមម ជាម្របវតត ិោស្តសត

បាននាំឱ្យានជំងឺ ែ្ងតាមអាហារ

ភម្រចើនជាងការបកច្ចាតាមសត ង់ដ្ឋរ។ 

ម្របភភទច្នម្របតិបតត ិការទងំភនេះ 

អាចនឹងតម្រមូវឱ្យអាកទទួលបនទ ុក 

និងនិភោជិតបសាកអាហារភម្របើម្របាស់

ឧបករណ៍ឯកភទស និងានសមតែ

ោពជាក់លាក់។ លកខខណឌទមទរឱ្យ

ានអញ្ញ ម្រតកមមម្រតវូបានភ វ្ ើភ ើង

ភែើមបីធានាថ្ន វ ិ្ ីម្របតិបតត ិការបែល

បានភសា ើភ ើងម្រតវូបានអនុវតតោ៉ា ង

ានសុវតែ ិោព។  

បខតុលា ឆ្ា ំ 2019 

ច្លៃដាក់ពាកយស ុំអញ្ញ ត្រកម្ម គឺ 

$500 ែ ល្លៃ រកន ុងមួ្យែុំពណើរការ  

http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/FoodSafety/Pages/variance.aspx
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/FoodSafety/Pages/variance.aspx
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/FoodSafety/Pages/variance.aspx
http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/FoodSafety/Pages/variance.aspx

