
 छूटसम्बन्धी खानेकुराहरूको सम्झौता फाराम 
 

तल �दइएको मापदण्ड पूरा भएमा कायर्क्रमहरूमा तत्काल�न उपभोगका ला�ग सभंवतः खतरनाक खाद्य 
वस्तुहरू तयार गर� �बक्र� गन� प्र�तष्ठान वा ससं्थालाई इजाजतपत्रबाट छुट �दइन्छ। 

OAR 333-150-0000 
आवेदकको नाम: व्यवसायको नाम, लागूयोग्य भएमा: 

मेल गन� ठेगाना: 

फोन नम्बर: इमेल ठेगाना: 
तपा�ले कायर्क्रमहरूमा तयार गनुर्हुने वा प्रदान गनुर्हुने खाद्य वस्तहुरूको सचूी बनाउनहुोस:् 

कृपया तल �दइएका कथनहरू पढ्नुहोस ्र तपा�ले यी आवश्यकताहरूको पालना गनुर्हुने छ भनी सङ्केत गनर् बाकसमा 
�ठक �चन्ह लगाउनुहोस।् 
 खाद्य कमर्चार�हरूले नढा�कएको, खानका ला�ग तयार खानालाई आफ्नो नाङ्गो हातहरूले छुनु हुने छैन र डले� 

�टस्यु, स्प्याटुला, �चमटा, एकल-उपयोग पञ्जा वा �वतरण उपकरणहरू जस्ता उपयुक्त भाँडाहरू प्रयोग गनुर् हुने 
छ 

 अस्थायी हात धुने सु�वधा, खण्ड 5-203.11(C) प्रदान ग�रएको छ 
 �नम्न कुरा उल्लेख गन� सावर्ज�नक दृश्यमा सूचना* पोस्ट ग�रएको छ: “NOTICE: Food served at this 

location may not have been inspected by the regulatory authority” सक्छ वा सामान्य भाषामा 
भन्नुपदार् �नयामक अ�धकार�द्वारा स्वीकृत ग�रएको हुनु सक्छ 

 पानी र बरफ लगायत सबै सामग्रीहरू एक स्वीकृत स्रोतबाट हुनुपछर्  र उत्पादनलाई सुर��त रूपमा खाद्य 
ह्याण्डल गन� अभ्यासहरू प्रयोग गरेर उत्पादन ग�रनुपछर्। 

�सट्रस जुस �बके्रताहरूले यी आवश्यकताहरू पालना गनुर्पछर् : 
 कायर् स्थलमा जुस एक्सपे्रस गन� र व्यिक्तगत सेवाहरूमा तत्काल�न उपभोगका ला�ग मात्र उत्पादन तयार गर� 

�बक्र� गन� कागती, नीम्बू, सुन्तला र मौसमी जस्ता काँचो जुसहरूका �बके्रताहरूलाई इजाजतपत्रबाट छुट 
�दइन्छ। रोगजनकहरूको उपिस्थ�तलाई रोक्न, कम गनर् वा हटाउनका ला�ग �वशेष रूपमा प्रशोधन 
नग�रएको काँचो �सट्रसको जुस �बक्र� वा प्रदान ग�रन्छ भने, �नम्न सूचना * पोस्ट ग�रनुपछर्।. 
“NOTICE: This product has not been pasteurized or processed”. अन्य सबै प्रकारका जुस इजाजतप्राप्त 
हुनुपछर्। 

छूट खाद्य सेवा सञ्चालन वा मा�थका आवश्यकताहरू पालन गनर् असफलता भएका कारणसँग सम्बिन्धत खाद्य 
सुर�ा �चन्ताहरू भएमा �नयामक अ�धकार�लाई खाद्य स्थापनाको इजाजतपत्र आवश्यक हुन सक्छ। 
**An administrative fee may be charged by the regulatory authority to review and approve this form** 

म ओरेगन खाद्य स्वच्छता �नयम (Oregon Food Sanitation Rules) OAR 333-150-0000 को प्रावधानहरू पालना गनर् सहमत छु। 
यसबाहेक, म यो फाराममा उपलब्ध गराइएको जानकार� सह� छ भनेर प्रमा�णत गछुर्। यो फाराम सञ्चालनको पूरै समयमा घटना 
स्थानमा रा�खएको हुनुपछर्। 

आवेदकको हस्ता�र: ___________________________________________ �म�त: ____________ 
 

FOR OFFICE USE ONLY 
Fee received:    Date:   

  Cash  Check#__________  Money Order    
Reviewed by:    Date:   

  Approved  Not Approved    Rev 03/20 



खा� िबके्रताह�का लािग: 

NOTICE: 

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

regulatory authority 

�सट्रस जुस �बके्रताहरूका ला�ग: 

NOTICE: 

Food served at this location may 
not have been inspected by the 
regulatory authority. Raw citrus 
juices have not been pasteurized 

or processed. 
यो सचूना* जानाबुझी अनुवाद नगर� छो�डएको छ 
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