
ត ើអ្នកមានតោលនតោបាយស្ដ ីពីជំងឺរបស្់

និតោជិ ជាលាយលកខណ៍អ្កសរ ឬផ្ទា ល់មា ់

ឬតេ? ប្បស្ិនតបើោា នតេ អ្នកប្ វូការ 

តោលនតោបាយមួយត ើមបីេប់ស្កា  ់ជំងឺ

ឆ្លងតាមចំណីអាហារដ លពាក់ព័នធជាមួយ

នឹងអាហារដ លកខ្វក់តោយស្ករនិតោជិ 

ដននកអាហារដ លឈឺ ឬឆ្លងជំងឺ។ អ្នកេេួល

បនទ ុក និងនិតោជិ ដននកអាហារ គបបី ឹង

ចាស្់ពីតោលនតោបាយស្ដ ីពីជំងឺរបស្់

និតោជិ  ត ើយអាចនដល់ព័ ៌មានបានតៅ

តពលដ លស្មាា ស្ន៍តោយអ្នកប្គប់ប្គង

កដនលងអាជីវកមា ឬមន្តនរ ីនិយ័ កមា។ 

 

គោលនគោបាយស្ដ ីពីជំងឺរបស់្និគោជិត

ដែលលអ  គឺមានបីដនែក៖ 

1. គណៈប្គប់ប្គងេេួលខ្ុស្ប្ វូចំតពាោះការ

ជូន ំណឹង ល់និតោជិ អំ្ពី 

តោលនតោបាយស្ដ ីពីជំងឺរបស្់

និតោជិ  និងបណុ្ោះបណ្ដដ លនិតោជិ 

អំ្ពីតោគស្ញ្ញា  និងជំងឺ។ 

2. និតោជិ គបបីស្កា ល់តោគស្ញ្ញា ននជំងឺ

ឆ្លងតាមអាហារ និង ឹងថា ខ្ល នួមាន

េំនួលខ្ុស្ប្ វូោយការណ៍តៅកាន់គណៈ

ប្គប់ប្គង ប្បស្ិនតបើខ្ល នួមានតោគស្ញ្ញា

ណ្ដមួយ ូចការតរៀបោប់ខាងតប្កាម

តនោះ។  

3. គណៈប្គប់ប្គងមានដននការរ ឹ បិ  ឬ

ហាមមិនឱ្យចូលចំតពាោះនិតោជិ ដ ល

មានតោគស្ញ្ញា  តោគវនិិចឆ ័យ ឬការប ោះ

ពាល់ជាមួយជំងឺឆ្លងតាមអាហារ។ 

 

តោគស្ញ្ញា ននជំងឺឆ្លងតាមអាហារ គឺមាន

លកខណៈណ្ដមួយ ូចខាងតប្កាមតនោះ៖ 

• ោគ  

• កអ  ួ  

• ឈឺបំពង់កជាមួយនឹងប្គនុតដដ  

• ជំងឺខាន់តលឿង (ដននកនិងដស្បកត ើង

តលឿង) 

• ការមុ  ឬរលាកដ លឆ្លងតោគតៅ

តលើបា ន  ឬន   

  

និតោជិ មិនប្ វូប្ លប់មកត វ្ ើការវញិតេ

កន ុងរយៈតពលោ ង ិច 24 គមា៉ោ ង បន្ទា ប់ពី

បា ់តោគស្ញ្ញា កអ  ួចតអោ រ ោគរសូ្ ឬប្គនុតដដ

ជាមួយនឹងឈឺបំពង់ក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហាមមិនឱ្យចូល ឬរ ឹ បិ ការតចញចូល

ចំតពាោះនិតោជិ មកពីតស្វាកមាអាហារ 

ប្បស្ិនតបើត វ្ ើតោគវនិិចឆ ័យត ើញករណីណ្ដមួយ

 ូចខាងតប្កាម៖ 

• E.coli O157:H7  

• បាក់ត រ ីSalmonella Typhi  

• បាក់ត រ ីShigella  

• រលាកត ល្ើមប្បតនេ A  

•  វរីុស្ Norovirus  

 

ព័ ៌មានបដនែមអាចរកបានតៅ៖  

http://www.fda.gov/food/

guidanceregulation/retailfoodprotection/

industryandregulatoryassistanceandtrain-

ingresources/ucm266434.htm; ប្កម 

ចំណីអាហាររបស្់ FDA ឆ្ន ំ 2009, ឧបស្មព ័នធ  

7; ឬតោយទាក់េងន្ទយកោា នស្ុខ្ភាពកន ុង

មូលោា នរបស្់អ្នក។  

មនុស្សជាគ្រើនគ្បើ្បាស់្ពាកយថា ‘ផ្ដដ សាយ

្កពះ’ គែើមបីគរៀបរាប់អំពីគរាគស្ញ្ញា របស់្ខ្ល នួ 

គោលនគោបាយស្ដ ីពីជំងឺរបស់្និគោជិត 

ឯកស្ករព័ ម៌ានអ្ំពីប្កមចំណីអាហារ #5 
ប្បការ ដ លអ្ន ក គួ រយល់ ឹង អំ្ពី ប្កម   

www.healthoregon.org/

foodsafety  

កមា វ ិ្ ីបអា រជំងឺឆ្លងតាមអាហារ 

OAR 333-150-0000  

ជំពូកទី 2-201.11-13 
2-201.11 ទំនួលខ្ុស្្តវូរបស់្អែកកាន់

លិខ្ិតអនុញ្ញា ត និងអែកទទួលបនទ ុក 

 

2-201.12 ការហាមមិនឱ្យរូល និងការ

 រ តតតបិត 

អ្នកេេួលបនទ ុកប្ ូវដ ហាមមិនឱ្យចូល ឬ

 រ ឹ បិ ការតចញចូលចំតពាោះនិតោជិ ដននក

អាហារ៖ 

(A) តលើកដលងដ កន ុងករណីដ លតោគស្ញ្ញា គឺ

បណ្ដដ លមកពីស្កែ នភាពជំងឺដ លមិនឆ្លង 

សូ្មហាមមិនឱ្យចូលចំតពាោះនតិោជិ ដននក

អាហារដ លមានតោគស្ញ្ញា ណ្ដមួយខាង

តប្កាមតនោះ៖ 

(1) កអ  ួ P 

(2) ោគ P 

(3) ឈឺបំពង់កជាមួយនឹងប្គនុតដដ  P ឬ 

(4) ជំងឺខាន់តលឿង។ P 

(B) ហាមមិនឱ្យចូល ឬរ ឹ បិ ការតចញចូល

ចំតពាោះនតិោជិ ដននកអាហារដ លមាន

 ំតៅមានខ្ទ ុោះដ លរតបើកមុខ្ ឬ ូរតចញ 

និងស្ែ ិ តៅ៖ 

(1) តៅតលើបា ន  ឬកន  តលើកដលងដ 

មានបង់មិនប្ជាបេឹកបិេការពារ ំតៅ 

និងពាក់តប្ស្កមន ដ លតប្បើមដងតោលពីតលើ

បង់មិនប្ជាបេឹកតន្ទោះ P 

(2) តៅតលើដននកចំ ននន  តលើកដលងដ 

 ំតៅតន្ទោះប្ ូវបានបិេការពារតោយបង់

មិនប្ជាបេឹក P ឬ 

(3) តៅតលើដននកតនសងតេៀ ននោងកាយ 

តលើកដលងដ  ំតៅតន្ទោះប្ ូវបានបិេការពារ

តោយបង់ស្ង ួ  ជាប់លោ  និងជិ លោ ។ P 

(C) ហាមមិនឱ្យចូលចំតពាោះនិតោជិ ដននក

អាហារណ្ដដ លប្ ូវបានត វ្ ើតោគវនិិចឆ ័យ

តោយប្គូតពេយ ឬស្នា ថាមាន៖ 

(1) វរុីស្ Norovirus; P 

(2)  វរុីស្ត ល្ ើមប្បតនេ A; P 

(3) បាក់ត រ ីShigella spp.; P 

(4) បាក់ត រ ីEnterohemorrhagic ឬ  

បាក់ត រ ីE. coli ដ លនលិ ជា ិពុល  

Shiga; P ឬ 

(5) បាក់ត រ ីSalmonella Typhi។ P 

 

2-201.13 ការលុបគោលការហាមមិន

ឱ្យរូល និងការរ តតតបិត 

 

គេតុនលស្ុខ្ភាពសាធារណៈ៖ 

ជំងឺជាតប្ចើនដ លបណ្ដដ លឱ្យោគរសូ្ 

ឬកអ  ួ គឺឆ្លងពីនិតោជ ិដននកអាហារ

ដ លឈឺតៅអ្ ិ្ិជន។ ការហាមមិន

ឱ្យចូល ឬការរ ឹ បិ ការតចញចូល

ចំតពាោះនិតោជិ ដ លឈឺមិនឱ្យត វ្ ើ

ការអរពាក់ព័នធនឹងចំណីអាហារ គឺជា

កតារ មួយ ៏ស្ំខាន់កន ុងការេប់ស្កា  ់

ជំងឺឆ្លងតាមអាហារកុំឱ្យតកើ មាន

ត ើងតៅកន ុងកដនលងអាជីវកមារបស្់អ្ន

ក។ កតារ ស្ំខាន់ៗចំនួនពីរតនសងតេៀ  

គឺការលាងស្មាោ  ន បានប្ មឹប្ ូវ 

និងការមិនតប្បើន េតេប ោះអាហារដ ល

អាចបរតិភាគបានភាល ម។  ដខ្វចិឆ ិកា ឆ្ន ំ 2014 


