
रेस्टुरेन्टहरू निरन्तर रूपमा विकसित 
भइरहेका छि ्र आफ्िा ग्राहकहरूका 
लागि खािा पकाउिे र खािा तयार ििे 
विसभन्ि शैलीहरूको प्रयोि िरररहेका 
छि।् यिमा खाद्य स्िच्छता नियमहरू 
पूरा िििे खालका खािा तयार ििे 
प्रविगिहरू पर्दछि।् 

निश्चित खािा तथा प्रक्रियाहरूिँि 
िम्बश्न्ित खतराहरू भएकाले, 
रेस्टुरेन्टहरूले OAR 333-150-0000 

च्याप्टर 3-502.11 मा व्याख्या िररए 
अिुिार कुिै पनि विशेषीकृत प्रक्रिया 
िुरु ििुदअनि सभन्िताका लागि 
आिेर्ि दर्िुपछद। 

िुवििास्थलमा प्रत्येक ििदको 
उत्पार्िका लागि निम्ि विशेष 
प्रकायादत्मक प्रक्रियाहरू िररँरै्ि भिे 
यी प्रक्रियाहरूले िम्भीर स्िास््य 
जोखखम प्रस्तुत िर्दछि।् 

केही उर्ाहरणहरू निम्िािुिार छि:् 
• िाइटे्रट्िको प्रयोि िरी  

िुरक्षित ििे 

• िुरिाका लागि खािालाई 
आिोमा पकाउिे 

• पकाइएका खािाहरूलाई भ्याकुम
-प्याकेश्जङ ििे 

• खािाहरू असमलो बिाउिे 

• िेत्रमा बीउ िा सिमीहरू उमािे 
 

हामीिँि िञ्िालकहरूलाई थप जािकारी 
फेला पािद र विसभन्ि प्रक्रियामाफद त िुरु  
ििद मद्र्त ििदका लागि अिलाइि  

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

मा उपलब्ि जािकारी छि।् 

नियमहरू पूरा िििे िुवििास्थलहरूका 
लागि सभन्िताहरू असभपे्रररत छैिि ्भन्िे 

कुरालाई ध्यािमा राखु्नहोि।् उिीहरू त्यस्ता 
िुवििास्थलहरूमा छि ्जिले नियमहरूले 
उिीहरूको कायदमा अिािचयक बोझ 
पुर् याउँछ र उिीहरूको प्रस्तावित विकपलपले 
हालका नियमहरूमा प्रर्ाि िररएका 
उपायहरूिँि िमतुपलय िा िोभन्र्ा बढी 
जिस्िास््य िुरिा प्रर्ाि ििे छ भिी 
रे्खाउि िक्छि।् 
   

प्रक्रियालाई व्यवहारमा ल्याउनुअघि सबै 
भिन्न आवेदनहरू स्वीकार गनुपुरु्। 

फमेन्ट गररएका सुख्खा ससजेहरू भिन्नता आवश्यक 
पने एक प्रकारको सुरक्षित मासु हो। 

फेरबदलहरू 

खाद्य िदंहता त्य पािा #3 
त पा ईं ला ई  िं दह ता का  बा रे मा  के  था हा  हु िु प छद   

www.healtho regon.org

/foods afety  

खाद्यजन्य रोिको रोकथाम कायदिम 

OAR 333-150-0000,  
च्याप्टर 3-502.11 

 

खाद्य प्रनतष्ठािले निम्ि कुराहरू 
ििुदअनि § 8-103.10 मा तोक्रकएअिुिार 
र § § 8-103.11 अन्तिदत नियामक 
अगिकारीबाट सभन्िता प्राप्त ििे छ: Pf 
(A) फ्लेभर बढाउिे विगिको रूपमा भन्र्ा 
खाद्य िंरिण विगिको रूपमा खािालाई 
आिोमा पकाउिे; Pf 
(B) खािा िुरक्षित ििे; Pf 
(C) खाद्य योजकहरूको प्रयोि ििे िा 
भेिेिर जस्ता िंयोजिहरू थप्िे: Pf 
(1) फ्लेभर बढाउिे विगिको रूपमा 
भन्र्ा खाद्य िंरिण विगिको रूपमा; Pf 
िा 
(2) खािा रेन्डर ििद ताकी यो 
िम्भावित रूपमा हानिकारक िहोि;् Pf 
(D) क्लोश्स्ट्रडडयम बोटुसलिमद्िारा 
विषाक्त पर्ाथदको िदृ्गि र सलस्टेररया 
मोिोिाइटोजेन्िको िदृ्गिलाई  
§ 3-502.12 अन्तिदत तोक्रकए बमोश्जम 
नियन्त्रण हुिे अिस्थामा बाहेक अन्य 
अिस्थामा िटाइएको अश्क्िजि 
प्याकेश्जङ विगिको प्रयोि िरी खािा 
प्याकेश्जङ ििे; Pf 
(E) मािि उपभोिका लागि प्रर्ाि 
िररएका शेलक्रफि भण्डारण िा प्रर्शदि 
ििदका लागि प्रर्ाि िररएका मोलुस्कि 
शेलक्रफिको जीिि-िहायरा प्रणाली 
प्रर्शदि ट्याङ्की िलाउिे; Pf 
(F) अिुकूलि प्रशोिि जिािरहरू जुि 
खािाको रूपमा व्यश्क्तित प्रयोिका 
लागि हुि ्िा खाद्य प्रनतष्ठािमा बबिी 
ििद िा िेिा पुर् याउिका लागि होइि; Pf 
(G) अको तररकाले खािा बिाउिे जुि 
सभन्िता आिचयक पिे नियामक 
अगिकारीद्िारा नििादरण िररन्छ; Pf िा 
(H) अंकुररत बीउहरू िा सिमीहरू। Pf 

जनस्वास््य कारणहरू: 
सभन्िता आिचयक पिे विशेष खाद्य 
प्रक्रियाहरूले ऐनतहासिक रूपमा मािक 
प्रक्रियाहरूभन्र्ा थप खाद्यजन्य रोि 
निम्त्याउँछि।् यी प्रकारका कायदहरूमा 
विशेशीकृत उपकरणको प्रयोि ििे र 
विशेष िमताहरू प्रर्शदि ििे श्जम्मेिार 
व्यश्क्त र खाद्य कमदिारीहरू आिचयक 
पिद िक्छ। कायदको प्रस्तावित विगि 
िुरक्षित रूपमा पूरा िररन्छ भिी 
िुनिश्चित ििदका लागि सभन्ितािम्बन्िी 
आिचयकता डडजाइि िररएको हो।  

अक्टोबर 2019 

भिन्नता आवेदनको शुल्क 
प्रघत प्रक्रिया $500 हो  
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