
तपाईंसँग लिखित वा मौखिक कममचारी रोग 
नीतत छ? यदि छैन भने, तपाईंिाई बिरामी 
वा सकं्रलमत िाद्य कममचारीद्वारा िषूित 
भएका िानेकुरासँग सम्िन्धित िाद्यजधय 
रोगिाई रोकथाम गनमका िागग एउटा नीतत 
आवश्यक पछम। न्जम्मेवार व्यन्तत र िाद्य 
कममचारीहरू कममचारी रोग नीततसगँ पररगचत 
हुनुपछम र सुषविास्थिका व्यवस्थापक वा 
तनयामक अगिकारीहरूद्वारा अधतवामताम 
लिएपतछ जानकारी उपिब्ि गराउन सक्षम 
हुनुपछम। 

असल कर्मचारीको रोग नीतिर्ा िीन 
भागहरू पर्मछन:् 

1. व्यवस्थापन कममचारी रोग नीततका 
कममचारीहरूिाई जानकार गराउन र 
िक्षण तथा रोगहरूको िारेमा 
कममचारीहरूिाई प्रलिक्षण गराउन 
न्जम्मेवार हुधछ।   

2. कममचारीिे िाद्यजधय रोगका िक्षणहरू 
पदहचान गनुमपछम र उहाँिाई ति 
सूचीिद्ि गररएका िक्षणहरूमध्ये कुनै 
पतन िक्षणहरू िेखिएमा व्यवस्थापनमा 
ररपोटम गनुम उहाँको न्जम्मेवारी हो भधने 
कुरा थाहा हुनुपछम।   

3. िाद्यजधय रोगका िक्षणहरू िेखिएका, 
त्यसको तनिान गररएका वा सम्पकम मा 
आएका कममचारीहरूिाई प्रततिधि 
िगाउने वा िदहष्कार गन े
व्यवस्थापनको योजना।   

 
िाद्यजधय रोगका िक्षणहरू तनम्नमध्ये  
कुनै एक हो: 

• पिािा िाग्न े

• वाधता हुन े

• ज्वरो सदहत घाँटी िखु्न े

• जन्धिस हुने (आिँा र छािा  
पहेंिो हुने) 

• हात वा पािुरामा सकं्रलमत तररकािे 
काट्ने वा जिन हुने  

कममचारीहरू वाधता हुन,े पिािा िाग्ने वा 
ज्वरो सदहत घाँटी िखु्न ेजस्ता िक्षणहरू तनको 
भएको कन्म्तमा 24 घण्टा पतछ काममा 
फकम न सतिैनन।्   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

तनम्नमध्ये कुन ैपतन िक्षण भएको तनिान 
गररएमा, कममचारीहरूिाई िाद्य सेवािाट 
िदहष्कार गनुमहोस ्वा प्रततिधि िगाउनुहोस:् 
• E.coli O157:H7 

• साल्मोनिेा टाइफी 
• लिगेिा 
• हेपाटाइदटस A 

• नोरोभाइरस 
 
थप जानकारी तनम्नमा उपिब्ि छ:  
http://www.fda.gov/food/
guidanceregulation/retailfoodprotection/
industryandregulatoryassistance-
andtrainingresources/ucm266434.htm;  

2009 FDA िाद्य संदहता, पररलिष्ट 7, 
तपाईंको स्थानीय स्वास््य षवभागिाई सम्पकम  
गरेर। 

धेरैजसो र्ातनसहरूले आफ्ना लक्षणहरूलाई 
व्याख्या गनम ‘पेटको फ्लू’ शब्र्को प्रयोग गर्मछन ्

कर्मचारी रोग नीति 

िाद्य सदंहता त्य पाना #5 
त पा ईं िा ई  सं दह ता का  िा रे मा  के  था हा  हु नु प छम   

www.healtho regon.org

/foods afety  

िाद्यजधय रोगको रोकथाम कायमक्रम 

OAR 333-150-0000,  

च्याप्टर  2-201.11-13 

2-201.12 अनुर्तिपत्रधारी र जजम्रे्वारी 
व्यजतिको जजम्रे्वारी 
 

2-201.12 छुट र प्रतिबन्ध 
न्जम्मेवार व्यन्ततिे िाद्य कममचारीिाई 
छुट दिनु पने छ वा प्रततिधि िगाउनु पने 
छ: 
(A) गैर संक्रामक अवस्थाका िक्षणहरू 
िेखिँिा िाहेक, तनम्नमध्ये कुनै पतन 
सङ्केत वा िक्षणहरू िेखिएका कममचारीिाई 
िदहष्कार गनुमपछम : 
(1) वाधता हुने;P 
(2) पिािा िाग्ने;P 
(3) ज्वरो आएर घाँटी िखु्ने;P वा 
(4) जन्धिस हुने।P 
(B) िरीरको तनम्न भागमा िुल्िा वा पानी 
िगगरहेको पीप आउने िािको घाउ भएका 
िाद्य कममचारीहरूिाई िदहष्कार गनुमहोस ्
वा प्रततिधि िगाउनुहोस:् 
(1) हात वा नािीमा घाउ भएमा, अभेद्य 
कभरिे घाउिाई सुरक्षक्षत नगिामसम्म र 
अभेद्य कभरमा एकि-प्रयोगको पञ्जा 
निगाउँिासम्म;P 
(2) पािुराको िािी भागमा घाउ भएमा, 
घाउिाई अभेद्य कभरिे सुरक्षक्षत 
नगिामसम्म;P वा 
(3) िरीरको अधय भागहरूमा घाउ भएमा, 
घाउिाई सुख्िा, दटकाउ, कलसिोगरी-फफट 
हुने ब्याण्ि-िजेिे कभर नगिामसम्म।P 
(C) तनम्न समस्या भएका स्वास््य 
गचफकत्सक वा अनुमातनतद्वारा िाद्य 
कममचारी तनदिमष्ट गररएमा िाद्य 
कममचारीिाई िदहष्कार गनुमहोस।् 
(1) नोरोभाइरस;P 
(2) हेपाटाइदटस A भाइरस;P 
(3) लिगेिा एसपीपी.;P 
(4) एधटरोहेमोरेन्जक वा लिगा टन्तसन-
उत्पािन इ. कोइि;P वा 
(5) साल्मोनेिा टाइफी.P 
 
2-201.13  छुट र प्रतिबन्धहरू हटाउने 

जनस्वास््य कारणहरू: 
पिािा वा वाधत हुने समस्या तनम्त्याउने 
िािका िेरैजसो रोगहरू बिमारी िाद्य 
कामिारहरूिाट ग्राहकहरूमा सछम। 
िाद्याधनमा काम गने बिमारी 
कममचारीिाई िदहष्कार गनुम वा प्रततिधि 
िगाउनु भनेको तपाईंको सुषविास्थिमा 
हुने िाद्यजधय रोगिाई रोतने महत्त्वपूणम 
कारक तत्त्वहरूमध्ये एक हो। अधय िईु 
महत्त्वपूणम कारक तत्त्वहरू भनेका उगचत 
तररकािे हात िुने र िानका िागग तयार 
भएको िानािाई नाङ्गो हातिे नछुनु 
हुन।्  नोभेम्िर 2014 


