
मासु, कुखुराको मासु, माछा, शेलफिस र 
अण्डाहरू जस्ता कााँचो वा कम पकाएको 
जनावरबाट बनाइएका खानाहरू खादााँ 
कहहलेकाह ीँ खतराजनक भाइरस र 
ब्याक्टेररया ननम्ततन्छ जसले खाद्यजन्य 
रोगको जोखखम ननत्याउन सक्छ। साना 
बालबाललका, गभभवती महहला, वदृ्धवदृ्धा र 
कमजोर प्रनतरक्षा प्रणाल  भएका व्यम्क्तहरू 
ववशेषगर  कमजोर हुन्छन।्  
 
ओरेगन खाद्य स्वच्छता ननयमहरूमा 
सबै उपभोक्ताहरूलाई कााँचो वा कम 
पकाइएको जनावरबाट बनाएका 
खानाहरूको बढ्दो जोखखमका बारेमा 
सूचचत गररएको छ भनी सुननम्चचत गने 
ललखखत उपभोक्ता सल्लाहकार आवचयक 
पछभ। उपभोक्ताको परामशभमा दईुवटा 
भागहरू पदभछन:् खुलासा र रिमाइन्डि। 
 
खुलासा भनेको कााँचो वा कम-पकाइएको 
(वा अडभर गनभ सफकने) जनावरबाट 
बनाएका खानाहरूलाई स्पष्ट रूपमा 
पहहचान गने ललखखत कथन हो वा 
्यसमा कााँचो वा कम-पकाएको सामग्री 
पदभछन।् खुलासामा ननतन कुराहरू 
समावेश हुनुपदभछः  
• "आधा शेल भएको ओइस्टसभ (कच्चा 

ओइस्टसभ)," "कााँचो-अण्डाको लसजर 
सलाद," र "ह्यामबगभसभ जस्ता पश-ु
व्यु्पन्न खानाहरूको वववरण, (अडभर 
गनभ पकाउन सफकने)"; वा…  

• कााँचो वा कम पकाएको वस्तुहरू सभभ 
गररन्छ वा कााँचो वा कम पकाएको 
सामग्री समावशे छन ्भन्न ेकुरा उल्लेख 
गने जनावरबाट उ्पादन गररएका 
खानाहरूको िुडनोटमा तारक चचह्न (*) 
लगाएर नतनीहरूको पहहचान गन े

रिमाइन्डि भनेको कााँचो वा कम 
पकाइएको जनावरबाट बनाएका खानाहरू 
खााँदा हुने स्वास््य जोखखमसाँग 
सतबम्न्धत ललखखत कथन हो। 
ररमाइन्डरमा िुटनोटमा खुलासा गनभ 
आवचयक भएको जनावरबाट‑उ्पादन 
गररएका खानाहरू तारक चचन्ह लगाउने 
कुरा समावेश हुनुपछभ जसले ननतन 
कुराहरू उल्लेख गदभछः 

• “कााँचो वा कम पकाइएको मासु, 
कुखुराको मासु, समुद्र -खाना, शेलफिस 
वा अण्डाहरू खानाले खानाबाट हुन े
रोगको तपाईंको जोखखम बढाउन 
सक्छ”; वा 

• “ववशेषगर , तपाईंका केह  चचफक्सा 
अवस्थाहरू भएमा कााँचो वा कम 
पकाइएको मासु, कुखुराको मासु, 
समुद्र ‑खाना, शेलफिस वा अण्डाहरू 
खानाले खानाबाट हुने रोगको तपाईंको 
जोखखम बढाउन सक्छ”, वा 

 

उपभोक्ताको पिामर्श 

खाद्य सहंहता त्य पाना #6 
त पा ईं ला ई  सं हह ता का  बा रे मा  के  था हा  हु नु प छभ   
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OAR 333-150-0000,  

च्याप्टि  3-603.11(A) 

(A) ¶ 3-401.11 (C) र उपखण्ड 3-401.11(D) मा 
ननहदभष्ट गररएको बाहेक 
(4) र ¶ 3-801.11 (C) अन्तगभत, यहद गाईको 
मासु, अण्डा, माछा, भेडा, दधू, सुाँगरुको मासु, 
कुखुरा वा शेलफिस जस्ता जनावरहरूको खाना 
खाइन्छ वा कााँचो, कम पकाएर वा अन्यथा 
रोगजनकहरू हटाउन वा खानका लाचग तयार 
भएको वा अको खानका लाचग तयार भएको 
खानाको रूपमा प्रशोधन नगर  बेचचन्छ भने, 
अनुमनत धारकले ब्रोशर, डले  केस वा मेनुको 
परामशभ, लेबल स्टेटमेन्ट, टेबल टेन्ट, प्लेकाडभ 
वा अन्य प्रभावकार  ललखखत माध्यमहरू प्रयोग 
गरेर यस खण्डको ¶¶ (B) र (C) मा ननहदभष्ट 
गररएनसुार यस्ता खानाहरू उपभोग गन े
जोखखम उल्लेखनीय रूपमा वदृ्चध भएको कुरा 
खुलासा र ररमाइन्डरको माध्यमद्वारा 
उपभोक्ताहरूलाई सूचचत गनुभ हुन ेछ। Pf 
(B) खुलासामा ननतन कुरा समावशे हुनपुछभ ः 
(1) "आधा शले भएको ओइस्टसभ (कच्चा 
ओइस्टसभ)," "कााँचो-अण्डाको लसजर सलाद," र 
"ह्यामबगभसभ जस्ता पशु-व्यु्पन्न खानाहरूको 
वववरण, (अडभर गनभ पकाउन सफकने)"; Pf वा 
(2) कााँचो वा कम पकाएको वस्तुहरू सभभ 
गररन्छ वा कााँचो वा कम पकाएको सामग्री 
समावशे छन ्(वा समावशे हुन सक्छन)् भन्ने 
कुरा उल्लेख गने जनावरबाट उ्पादन गररएका 
खानाहरूको िुडनोटमा तारक चचह्न लगाएर 
नतनीहरूको पहहचान गने। Pf 
(C) ररमाइन्डरमा िुटनोटमा खुलासा गनभ 
आवचयक भएको जनावरबाट उ्पादन गररएका 
खानाहरूमा तारक चचन्ह लगाउन ेकुरा समावशे 
हुने छ जसले ननतन कुराहरू उल्लेख गदभछः 
(1) ती वस्तुहरूको सुरक्षाको सतबन्धमा, 
ललखखत जानकार  अनुरोध गरेमा उपलब्ध हुन्छ 
Pf 
(2) कााँचो वा कम पकाइएको मासु, कुखुराको 
मासु, समुद्र  खाना, शलेफिस वा अण्डाहरू 
खानाले खानाबाट-हुन ेरोगको तपाईंको जोखखम 
बढाउन सक्छ; Pf वा 
(3) ववशषेगर , तपाईंका केह  चचफक्सा 
अवस्थाहरू भएमा कााँचो वा कम पकाइएको 
मासु, कुखुराको मासु, समुद्र  खाना, शलेफिस 
वा अण्डाहरू खानाले खानाबाट हुन ेरोगको 
तपाईंको जोखखम बढाउन सक्छ। Pf 

जनस्वास््य कािणहरू: 
पयाभप्त तापको उपचारको अधीनमा 
नभएका पशुबाट उ्पादन गररएका 
खानाहरू खानाजन्य रोग ननत्याउने 
जैववक एजेन्टहरू हुन सक्ने भएकाले 
उपभोक्ताहरूका लाचग जोखखम हुन्छन।् 
परामशभदाताको उद्देचय भनेको सबै 
उपभोक्ताहरूलाई कााँचो वा कम पकाइएको 
जनावरबाट बनाएका खानाहरूको बढ्दो 
जोखखमका बारेमा सूचचत गराएको 
सुननम्चचत गनुभ हो।  नोभेतबर 2014 



• “यी वस्तुहरूको सुरक्षाको सतबन्धमा, 
ललखखत जानकार  अनुरोध गरेमा 
उपलब्ध हुन्छ" 

 

ब्रोशर, डले  केस वा मेनु सल्लाह, लेबल 
स्टेटमेन्ट, टेबल टेन्ट, प्लेकाडभ वा अन्य 
प्रभावकार  ललखखत माध्यमहरू प्रयोग 
गरेर उपभोक्ताको परामशभलाई प्रस्तुत 
गनभ सफकन्छ। 

ननम्न कुिाहरू नोट गनुशहोस  ्ः यहद 
तपाईंले आफ्नो स्थानीय स्वास््य 
ननर क्षकलाई गाईको मास ुपूणभ-मासंपेशी 
अकु्षण्ण गाईको मासु हो भनेर कागजात 
उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्न भने, तपाईंले 
उपभोक्ताको परामशभ उपलब्ध 
गराउनुपछभ। 

प्रयोग गनभ सफकन ेववलभन्न खलुासा र 
ररमाइन्डरका संयोजनहरू छन।् तल 
देखाइएका उदाहरणहरू केह  ववकल्पहरू मात्र 
हुन।्  
 

उपभोक्ता पिामर्शदातालाई आवश्यक पन े
खाना प्रकािका उदाहिणहरू्ः 
कााँचो अण्डाहरू 

• शेल अण्डा, नरम पकाएको अण्डाहरूबाट 
बनाइएको होल्यान्डाइज वा सीजर जस्ता 
ड्रलेसङ वा ससजे 

• मेररन्गु पाई, केहह पुडडगं र कस्टडभ, मूस, 
एगनोग 

• "स््याचबाट" मेयोनेज 

• ऐओल  
• नतरालमसु 
 

कााँचो वा नपाकेको मासु  
• “सामान्य, सामान्य थोरै, थोरै” 

पकाइएको ह्यातबगभर 
• कापाभलसयो 
• स्टेक टाटेरे 

• टेन्डराइज्ड स्टेक (वपननङ, ज्याकाडड भङ  
वा ननड्ललङ) 

 

कााँचो वा कम पाकेको मोलुस्कन र्ेलफिस  

उपभोक्ताको पिामर्श, क्रमर् 

खाद्यजन्य रोगको रोकथाम कायभक्रम 

    

कााँचो माछा  
• सुशी 
• सेलभचे 
• टुना कापाभलसयो 
• रो 
• गे्रभल्याक्स 
 
 

ननम्न कुिाहरू नोट गनुशहोस  ्ः उपभोक्ताको 
पिामर्श पाठलाई मेनकुा वस्तुहरूका लागग 
प्रयोग गरिएको समान भाषामा ि कम्म्तमा 
11 बिन्दकुो िन्ट हातमा िाखखएको मनेुमा 
वा टेिल टेन्टहरूमा प्रयोग गनश ससिारिस 
गरिन्छ। 

थप जानकार का लाचग, FDA कागजात  
“FDA खाद्य संहहताको उपभोक्ताको परामशभ 
प्रावधानका लाचग कायाभन्वयन मागभदशभन” मा 
हेनुभहोस।्  
 

उदाहिण A 

िुटनोटमा िहेको ववविण/ रिमाइन्डिको  
रूपमा खुलासा: 
 

मेनु 
शेिको सलाद 
सागको सलाद 
लसजर सलाद (कााँचो अण्डाहरू पदभछ)* 
 

(पषृ्ठको तल्लो भागमा) 
*ववशेषगर , तपाईंका केह  चचफक्सा अवस्थाहरू 
भएमा कााँचो वा कम पकाइएको मासु, कुखुराको 
मासु, समुद्र  खाना, शेलफिस वा अण्डाहरू 
खानाले खानाबाट हुने रोगको तपाईंको जोखखम 
बढाउन सक्छ।  

उदाहिण B 

िुटनोटमा खलुासा ि रिमाइन्डि: 
 

मेनु 
ह्यामबगभर* 
चीजबगभर* 
बेकन बगभर* 
 

 (पषृ्ठको तल्लो भागमा) 
* अडभर गनभका लाचग ह्यामबगभर पकाइन्छ। 
कााँचो वा कम पकाइएको मासु, कुखुराको 
मासु, समुद्र  खाना, शेलफिस वा अण्डाहरू 
खानाले खानाबाट हुने रोगको तपाईंको 
जोखखम बढाउन सक्छ। 

उदाहिण C 

ब्रोसि िहेको ववविण/ रिमाइन्डिको रूपमा 
खुलासा: 
 

मेनु 
आधा शेल भएको ओइस्टसभ (कच्चा 
ओइस्टसभ)* 
 
 

(पषृ्ठको तल्लो भागमा) 
 *यी वस्तुहरूको सुरक्षाको सतबन्धमा, 
ललखखत जानकार  अनुरोध गरेमा  
उपलब्ध हुन्छ।  

नोभेतबर 2014 


