
 ແບບຟອມຂ ໍ້ ຕົກລົງອາຫານທ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຍົກເວັໍ້ ນ 
 

ສະຖາບັນ ຫ ຼື  ອົງການທ ີ່ ກະກຽມ ຫ ຼື  
ຈ າໜີ່ າຍອາຫານທ ີ່ ບ ີ່ ມ ອັນຕະລາຍສ າລັບການບ ລິ ໂພກທັນທ ຢ ີ່ ໃນງານຕີ່ າງໆແມີ່ ນໄດໍ້ ຮັບການຍົກເວັໍ້ ນຈາກການດ າເນ ນໃບອະນຸຍ

າດຖໍ້ າປະຕິບັດໄດໍ້ ຕາມເງຼືີ່ ອນໄຂ. 
OAR 333-150-0000 

ຊຼື ີ່ ຜ ໍ້ ສະໝັກ: ຊຼື ີ່ ຂອງທຸລະກິດ, ຖໍ້ າມ : 

ທ ີ່ ຢ ີ່ ໄປສະນ : 

ເບ ໂທລະສັບ: ທ ີ່ ຢ ີ່ ອ ເມລ: 

ລາຍການອາຫານທ ີ່ ທີ່ ານຈະກະກຽມ ແລະ ບ ລິ ການໃນງານ: 

ກະລຸນາອີ່ ານເບິີ່ ງຂ ໍ້ ຄວາມດໍ້ ານລຸີ່ ມ ແລະ ຂ ດໃສີ່ ກີ່ ອງເພຼືີ່ ອໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ວີ່ າທີ່ ານຈະປະຕິບັດຕາມເງຼືີ່ ອນໄຂເຫ ົີ່ ານ ໍ້ . 
❑ ພະນັກງານຂາຍອາຫານຈະບ ີ່ ສ າພັດກັບອາຫານທ ີ່ ສາມາດກິນໄດໍ້ ທັນທ ດໍ້ ວຍມຼື ເປົີ່ າ ແລະ ນ າໃຊໍ້ ສຸຂະພັນເຊັີ່ ນ 

ເຈໍ້ ຍທ າຄວາມສະອາດແບບປຽກ, ຕະຫ ິ ວ, ເຫ ັ ກຄ ບ, ຖົງມຼື  ຫ ຼື  ເຄຼືີ່ ອງມຼື ທ ີ່ ໃຊໍ້ ຄັໍ້ ງດຽວ 
❑ ອຸປະກອນລໍ້ າງມຼື ຊົີ່ ວຄາວຕໍ້ ອງມ ໃຫໍ້ , ສີ່ ວນທ  5-203.11(C) 
❑ ແຈໍ້ ງການຕໍ້ ອງໄດໍ້ ມ ຕິດແປະໄວໍ້ ໃຫໍ້ ສາທາລະນະເຫັນແຈໍ້ ງການດັີ່ ງກີ່ າວ: “NOTICE: Food served at this 

location may not have been inspected by the regulatory authority”* ຫ ຼື  
ພາສາທ ີ່ ໃກໍ້ ຄຽງທ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທ ີ່ ກວດກາ* 

❑ ວັດຖຸດິ ບທັງໝົດ, ລວມເຖິງນ ໍ້ າ ແລະ ນ ໍ້ າກໍ້ ອນ, ຕໍ້ ອງເອົ າມາຈາກແຫ ີ່ ງທ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບອະນຸມັດແລໍ້ ວ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນຕໍ້ ອງຜະລິ ດໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັໍ້ ນຕອນການປຸງແຕີ່ ງອາຫານທ ີ່ ປອດໄພ 

ຮໍ້ ານຂາຍນ ໍ້ າສົໍ້ ມຕໍ້ ອງໄດໍ້ ປະຕິບັດຕາມເງຼື ອີ່ ນໄຂີ່ ຕ ີ່ ໄປນ ໍ້ ເຊັີ່ ນດຽວກັນ: 
❑ ຮໍ້ ານຂາຍນ ໍ້ າສົໍ້ ມສົດ ເຊັີ່ ນ: ໝາກນາວ, ໝາກນາວຂຽວ, ໝາກກໍ້ ຽງ, 

ໝາກລາແຊງທ ີ່ ບົີ່ ງບອກວີ່ າເປັນນ ໍ້ າໝາກໄມໍ້ ໃນສະຖານທ ີ່ ງານ ແລະ ການກະກຽມ ແລະ 
ຈ າໜີ່ າຍຜະລິ ດພັນຈະຕໍ້ ອງແມີ່ ນສ າລັບບ ລິ ໂພກທັນທ ເທົີ່ ານັໍ້ ນໃນການບ ລິ ການໃຫໍ້ ແກີ່ ຜ ໍ້ ຄົນທ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຍົກເວັໍ້ ນໃບ
ອະນຸຍາດ. ຖໍ້ າເປັນນ ໍ້ າສົໍ້ ມສົດທ ີ່ ຈ າໜີ່ າຍ ຫ ຼື  ບ ລິ ການເຊິີ່ ງບ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບການປຸງແຕີ່ ງສະເພາະເພຼືີ່ ອປໍ້ ອງກັນ, ຫ ຸ ດຜີ່ ອນ, ຫ ຼື  
ທ າລາຍ ເຊຼື ໍ້ ອພະຍາດ, ຕໍ້ ອງໄດໍ້ ແຈໍ້ ງດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ໍ້ . “NOTICE: This product has not been pasteurized or 
processed”*. ຜະລິ ດພັນນ ໍ້ າໝາກໄມໍ້ ອຼືີ່ ນໆຕໍ້ ອງໄດໍ້ ມ ໃບອະນຸຍາດ. 

ເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທ ີ່ ກວດກາອາດຈະຂ ໃຫໍ້ ມ ໃບອະນຸຍາດປຸງແຕີ່ ງອາຫານຖໍ້ າເຫັນວີ່ າມ ຄວາມກັງວົນດໍ້ ານຄວາມປອດໄພຈາກອາ
ຫານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບການຍົກເວັໍ້ ນການດ າເນ ນການບ ລິ ການອາຫານ ຫ ຼື  
ເຫັນວີ່ າບ ີ່ ປະຕິບັດຕາມເງຼືີ່ ອນໄຂທ ີ່ ໄດໍ້ ກີ່ າວມາຂໍ້ າງເທິ ງ. 

**ເຈົ ໍ້ າໜໍ້ າທ ີ່ ກວດກາອາດມ ການເກັບຄີ່ າທ ານຽມບ ລິ ຫານເພຼື ີ່ ອທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດແບບຟອມນ ໍ້ ** 

ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າເຫັນດ ປະຕິ ບັດຕາມຄ າແນະນ າ ແລະ ກົດລະບຽບຄວາມສະອາດດໍ້ ານອາຫານຂອງລັດ ໂອເຣກອນ OAR 333-150-
0000. ນອກຈາກນ ໍ້ , ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າຢຼື ນຢັນວີ່ າຂ ໍ້ ມ ນທ ີ່ ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້ າໃຫໍ້ ຢ ີ່ ໃນແບບຟອມນ ໍ້ ມ ແມີ່ ນຖຼື ກຕໍ້ ອງ. 
ຕໍ້ ອງເກັບແບບຟອມນ ໍ້ ຢ ີ່ ໃນສະຖານທ ີ່ ງານໃນໄລຍະຊົີ່ ວໂມງການດ າເນ ນການບ ລິ ການ. 

ລາຍເຊັນຜ ໍ້ ຮໍ້ ອງຂ :___________________________________________ ວັນທ : ____________ 
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ສ າລັບຮໍ້ ານຈ າໜີ່ າຍອາຫານ: 

NOTICE: 

Food served at this location may 
not have been inspected by the 

regulatory authority 

ສ າລັບຮໍ້ ານຈ າໜີ່ າຍນ ໍ້ າໝາກກໍ້ ຽງ: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority. Raw citrus 

juices have not been pasteurized 

or processed. 

*ປ້າຍນ ້ ຕ ້ ງໃຈບ ໍ່ ແປ 
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