
जिम्मेवार व्यजतिले प्रमुख खाद्य एलिी 
ित्त्वहरू र एलिी प्रतिक्रिया भएको 
संवेदनशील व्यजतिमा प्रमुख खाद्य 
एलिी ित्त्वले तनम््याउन सतन ेलक्षणहरू 
वणणन गनण सक्षम हुनुपर्ण। 
 
खानाबाट हुने एलिीबारे ररपोटण गने  
25 मध्ये एक अमेररकीले, रेस्टुरेन्टहरूमा 
खानाबाट हुने एलिी र एनाक्रिलेजतसस 
सञ्िालअनुसार ववशेष खाना आवश्यक 
पने ग्राहकहरू हुने सम्भावना बढ्दो र् 
भन्ने कुरा बिाएको र्  
(http://www.foodallergy.org/
section/welcoming-guests-with-with-
food-allergies).  
 
आठ वटा खाद्य खानाबाट हुन ेसबै 
एलजिणक प्रतिक्रियाहरूको 90% भाग हो। 
तिनीहरू तनम्िाउनुसार र्न:् 
1. दधू (िस्िै, बटर, दही, चिि, 

िकलेट दधू, आइस क्रिम र 
डसेटणहरू) 

2. अन्डा (अन्डा समावेश भएको कुनै  
पतन कुरा) 

3. वपनट 

4. रूखको बदामहरू (िस्िै ओखर, 
बदाम, हेलि, कािू, वपस्िा र 
पेकान) 

5. मार्ा (िस्िै, फ्लाउन्डर, साल्मोन, 
बास र कडण) 

6. शेलक्रिस (िस्िै क्र्याब, लब्सस्टर र 
झींगा मार्ा) 

7. गहुुँ (िस्िै पाउरोटी, वपठो, रौतस, 
रोटी, डसेटणहरू, सुप बेसस र केही 
स्वाददलो पदार्णहरू) र 

8. सोया (िस्िै िोिु र सस)।   
 
िोखखमपूणण खानेकुराका प्रकारहरूमा 
डसेटण, सस, सलाद बार, बिेट, धेरै भुटेको 
खानाहरू र धेरै सामग्रीहरू भएका 
खानाहरू।  

खानाबाट हुने एलिी भनेको केही खानकुेरा 
वा खाद्य पदार्णको उपभोग गन ेसम्भाववि 
गम्भीर प्रतिक्रिया हो। संवेदनशील भएका 
व्यजतिहरूका लाचग, प्रतिक्रिया ममनेट वा 
घण्टामभत्र हुन सतर् र मध्यमदेखख 
िीवनलाई िोखखममा पुर् याउने लक्षणहरू 
हुन सतर्। एलिी प्रतिक्रियाहरूमा खदटरा 
आउने, र्ाला िुल्ने वा दागहरू, मुख, 
अनुहार, जिब्रो झनझन बनाउने वा 
चिलाउने वा ओठ सुजन्नन,े वान्िा हुने र/वा 
पखाला लाग्ने, पेट दखु्न,े खोकी लाग्ने वा 
घरघराहट हुने, ितकर लाग्ने र/वा टाउको 
दखु्न ेकुरा समावेश हुन सतर्। 

 
 

घाुँटी र भोकल कडणहरू सुतनने र 
श्वासप्रश्वासमा कदठनाइ हुने। िपाईंल 
प्रतिक्रिया देखाउनुभयो भने, 
व्यवस्र्ापकलाई बिाउनुहोस।् 
 
यदद ग्राहक संकटमा हुनुहुन्र् भने, 911 मा 
कल गनुणहोस ्र मद्दि नआउुँदासम्म 
ग्राहकसुँग रहनुहोस।्  

केही मानिसहरूका लागि, मििपिे 
खािाको थोरै मात्राले पनि एलर्जी 
प्रनिक्रिया निम्त्याउि सक्छ। 

एलर्जी ित्त्वहरू 

खाद्य सदंहिा िथ्य पाना #7 
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 खाद्यिन्य रोगको रोकर्ाम कायणिम 

OAR 333-150-0000, 

च्याप्टर 1-201.10(B);   

2-102.11(C)(9); 3-602.11
(B)(5) 
 
1-201.10(B) 
"प्रमुख खाद्य एलिी ित्त्व" 
भन्नाले तनम्न बुखझन्र्: 
(a)  दधू, अन्डा, मार्ा (िस्िै 
बास, फ्लाउणडर, कोड र क्र्याब, 
लब्सस्टर वा झींगा मार्ा िस्िा 
िस्टेमसयन मार्ा सदहि) रूखको 
बदामहरू (िस्िै बदामहरू, 
वपकनहरू वा ओखरहरू), गहुुँ, 
वपनटहरू र सोयाबबनहरू; वा 
(b)  यस पररभाषाको उपखण्ड  
(1)(a)  मा उल्लेख गररएअनुसार 
खाद्यबाट तनकामलएको प्रोटीन 
समावेश गने खाद्य सामग्री। 
 
2-102.11(C)(9) 
एलिी प्रतिक्रिया भएको 
संवेदनशील व्यजतिमा प्रमुख 
खाद्य एलिी ित्त्वले तनम््याउन 
सतने प्रमुख खाद्य एलिी 
ित्त्वहरू र लक्षणहरूको रूपमा 
पदहिान गररएका खानाहरूबारे 
वगण गने। Pf  

 

3-602.11(B)(5) 
खाद्य स्रोि पदहले नै सम्बजन्धि 
अवयवको सामान्य वा सामान्य 
नामको भाग नभएसम्म खानामा 
समावेश भएका प्र्येक प्रमुख 
खाद्य एलिीका लाचग खाद्य 
स्रोिको नाम (िनवरी 1, 2006 मा 
प्रभावकारी)। Pf  

र्जिस्वास््य कारणहरू: 
खानाबाट हुने एलिी प्रतिरक्षा 
प्रणाली समावेश गने 
प्रतिक्रियाको एक ववमशष्ट प्रकार 
हो। शरीरले खानामा एजन्टबडी 
उ्पादन गर्ण। ववमशष्ट खाना 
खाएपतर् र एजन्टबडीसुँग 
बाुँचधएपतर्, व्यजतिमा एलिी 
प्रतिक्रिया हुन्र्।   
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खािाबाट हुिे एलर्जीहरू 
िपाईंलाई के र्जान्ि आवश्यक छ 

लाखौं मानिसहरूमा मध्यमदेखख र्जीविलाई र्जोखखम पािन सक्िे  
खािाबाट हुिे एलर्जीहरू छ। 

लाखौं मानिसहरूमा मध्यमदेखख र्जीविलाई र्जोखखम पािन सक्िे खािाबाट हुिे एलर्जीहरू छ। 

बदामहरू 

अण्डाहरू 

रूखको बदाम माछा शेलक्रिस 

दधू  िहुुँ  सोया  

अनिगथलाई सधैं आफ्िै र्जािकारीपूणन निणनय ििन ददिुहोस।् 

कुि ैअनिगथले िपाईंलाई उिीहरूको पाटीमा कसलैाई खािा एलर्जी छ भिी र्जािकार िराउुँदा, िलका चार 
R को पालिा ििुनहोस:् 

खानाबाट हुन ेएलिीसम्बन्धी सरोकार ववभाग व्यवस्र्ापक वा जिम्मेवार व्यजतिलाई सन्दभन ििुनहोस।् 
ग्राहकमा भएको खानाबाट हुने एलिीको समीक्षा ििुनहोस ्र सामग्री लेबलहरू िाुँि गनुणहोस।्  
सम्भाववि िस-सम्पकण का लाचग ियारी कायणववचध िाुँि गनण सम्तझिहुोस।् 
ग्राहकलाई र्जवाि ददिुहोस ्र िपाईंका तनष्कषणहरूबारे िानकार गराउनुहोस।् 

िस-सम्तपकन का स्रोिहरू: 
खाना पकाउने िेल, स््लेटर र खाना पकाउुँ दा तनजस्कने भाप। 
एलिी-रदहि खानाहरू रु्ने वा सम्पकण मा आउन ेएलिी-युति खानाहरू (िस्ि ैबदाम-रदहि मक्रिनलाई रु्ने नट-युति मक्रिन)। 

एलर्जीरदहि खािाहरूको प्रक्रियाका लागि प्रयोि िररिे कुिै पनि खाद्य उपकरणलाई प्रयोि ििुनअनि सिा र सेनिटाइर्ज िररिुपछन। 
सबै भाडाकुुँ डाहरू (िस्ि ैिम्िा, ितकु, स््याटुला, चिमटा) कदटङ बोडण, किौरा, पटहरू, िुड ्यान, मसट फ्यान, खाना ियार 
पाने सिहहरू।  
फ्राइर र चग्रलहरू। 
सम्भाववि खाद्य एलिी ित्त्वहरू र्ोएपतर् हािहरू धनुुहोस ्र पञ्िाहरू पररविणन गनुणहोस।् 

यदद कुि ैअनिगथहरूमा एलर्जी प्रनिक्रिया छ भिे, 911 मा कल ििुनहोस ् 
र व्यवस्थापिलाई सूगचि ििुनहोस।् 
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