
Một điều khoản quy định mới cho 
phép nhà điều hành dịch vụ ăn 
uống cung cấp một khu vực được 
chỉ định để ngồi ngoài trời dành 
cho những khách hàng quen muốn 
dùng bữa với chó cưng của họ. 
Các cơ sở muốn cho phép chó 
cưng phải cung cấp các thủ tục 
bằng văn bản chứng minh cách 
giải quyết các mối quan tâm về 
sức khỏe cộng đồng trước khi 
cho phép chó của khách hàng 
lưu trú tại cơ sở. 
 
Các thông tin sau cần được cung 
cấp: 
1. Sơ đồ và mô tả khu vực 

ngoài trời được chỉ định cho 
những khách hàng quen có 
chó cưng. 

 
2. Đính kèm bản sao chính 

sách của cơ sở cho tất cả 
nhân viên có nội dung: 
“Nhân viên không được 
chạm vào, vuốt ve hoặc tiếp 
xúc với chó khi đang phục vụ 
thức ăn hoặc đồ uống, xử lý 
bộ đồ ăn” và “Các vấn đề liên 
quan đến chất thải của chó 
phải được dọn dẹp ngay lập 
tức”. Chính sách cũng phải 
mô tả vị trí của bộ chất thải 
dành cho chó.  

 
3. Mô tả phương pháp thông báo 

cho nhân viên và khách hàng 
quen của cơ sở dịch vụ ăn 
uống về những điều sau: 

 
 
 

• Chó cưng không được tiếp 
xúc với các món ăn, đồ dùng 
và bộ đồ ăn đang phục vụ. 
Những người mang theo chó 
phải luôn xích và kiểm soát 
chó của họ. 

 
• Không được phép để chó lên 

ghế, bàn hoặc đồ đạc khác. 
 

• Chó cưng tuyệt đối không 
được phép đi lại qua các khu 
vực trong nhà hoặc ngoài trời 
không được chỉ định của cơ 
sở dịch vụ ăn uống. Chó dịch 
vụ được phép ở trong nhà tại 
các khu vực dành cho khách 
hàng. 

 
• Những con chó nguy hiểm và 

có nguy cơ tiềm ẩn bị cấm. 
Cơ sở thực phẩm được phép 
loại trừ những con chó này ra 
khỏi cơ sở. 

Những con chó cư xử tốt được phép 

Chó cưng ở các khu vực được 
chỉ định để ngồi ngoài trời  
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(E) Pet Chó cưng có thể được phép 
vào khu vực chỗ ngồi ngoài trời của 
cơ sở thực phẩm với các điều kiện 
sau:  
(1) Cơ sở thực phẩm chuẩn bị các 
thủ tục bằng văn bản bao gồm: 
(a) Sơ đồ khu vực ngoài trời được 
chỉ định dành cho người tiêu dùng 
có chó cưng;Pf 
(b) Quy trình của cơ sở để đảm bảo 
rằng nhân viên không chạm vào, vật 
nuôi hoặc việc điều khiển chó cưng 
và xử lý ngay lập tức các vấn đề liên 
quan đến chất thải của chó. Quy 
trình cũng cần phải mô tả vị trí của 
các vật liệu và thiết bị cần thiết để 
làm sạch các tai nạn liên quan đến 
chất thải của chó;Pf và  
(c) Qui trình của cơ sở để thông báo 
cho nhân viên và người tiêu dùng về 
các yêu cầu của phần này.Pf 
(2) Chó cưng không được tiếp xúc 
với các món ăn, đồ dùng và bộ đồ 
ăn đang phục vụ. Chó cưng cũng 
không được phép lên ghế, bàn và 
các đồ đạc khác.Pf 
(3) Nhân viên và người tiêu dùng 
không được cung cấp thức ăn cho 
chó cưng.Pf 
(4) Chó cưng phải được xích và 
luôn được người tiêu dùng kiểm 
soát.Pf 

(5) Chó cưng không được phép đi 
lại qua các khu vực trong nhà hoặc 
các khu vực ngoài trời không được 
chỉ định của cơ sở thực phẩm.Pf 

LÝ DO SỨC KHỎE  

CÔNG CỘNG : 
Các mối quan tâm về sức khỏe bao gồm 
việc: vật nuôi phóng uế trên sàn nhà, 
nhân viên vuốt ve chúng và không rửa 
tay, chó ăn sạch đĩa của khách hàng và 
có hành vi gây rối. Khi đánh giá những 
rủi ro về sức khỏe, Cơ quan Y tế Công 
cộng đã xác định các hình thức không 
gian ăn uống ngoài trời có thể gây ra rủi 
ro thấp, tối thiểu hoặc không có rủi ro 
cho công chúng. Trong những cơ sở 
này, chủ nhà hàng cho phép chó ở các 
khu vực ăn uống ngoài trời được yêu 
cầu tuân theo các qui định để giảm thiểu 
rủi ro tiềm ẩn. Không có sự thay đổi 
nào đối với các khu vực ăn uống trong 
nhà. Động vật duy nhất được phép vào 
trong nhà hàng là động vật phục vụ đi 
cùng với người khuyết tật hoặc động 
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