
 Exempt Foods Agreement Form 
 

Ang isang establisyemento o organisasyon na naghahanda o nagbebenta ng mga aytem ng pagkain na posibleng hindi 
mapanganib para sa agarang pagkonsumo sa isang event ay hindi saklaw ng paglilisensya kung ang pamantayan sa 

ibaba ay hindi natugunan. 
OAR 333-150-0000 

Pangalan ng Aplikante: Pangalan ng Negosyo, kung mayroon: 

Address ng Koreo: 

Numero ng telepono: Email Address: 

Ilista ang mga aytem ng pagkain na iyong ihahanda o ihahain sa mga event: 

Mangyaring basahin ang mga pahayag sa ibaba at tsekan ang kahon upang ipahiwatig na susundin mo ang mga kinakailangang 
ito. 

❑ Hindi lalapat ang kamay na walang guwantes ng mga empleyado ng pagkain sa nakahantad, pagkaing handa nang kainin 
at gagamit ng mga angkop na kubyertos gaya ng deli tissue, mga spatula, panipit, pang-isahang gamit na guwantes, o 
kagamitan sa pagbabahagi 

❑ Maglalaan ng pansamantalang pasilidad sa paghuhugas ng kamay, seksyon 5-203.11(C) 

❑ Nakapaskil ang paunawa* na makikita ng publiko na nagsasabing: “NOTICE: Food served at this location may not 
have been inspected by the regulatory authority” o katulad na pangungusap na aprubado ng awtoridad ng 
regulasyon 

❑ Ang lahat ng mga sangkap, kabilang ang tubig at yelo, ay dapat galing sa aprubadong pinagkukunan at dapat ginawa ang 
produkto gamit ang mga kasanayan sa ligtas na paghahanda ng pagkain 

Dapat ding sundin ng mga nagtitinda ng citrus juice ang mga kinakailangang ito: 

❑ Ang mga nagtitinda ng mga hilaw na citrus juice gaya ng lemon, kalamansi, kahel, at suha na kinakatas ang juice sa 
lokasyon ng event at ihahanda at na ibinibenta lamang ang produkto para sa agarang pagkonsumo sa mga indibidwal na 
serving ay hindi saklaw ng paglilisensya. Kapag ang mga hilaw na citrus juice ay ibebenta o ihahain nang hindi 
espesipikong prinoseso upang maiwasan, mabawasan, o alisin ang presensya ng mga pathogen, ang sumusunod na 
paunawa* ay dapat ipaskil. “NOTICE: This product has not been pasteurized or processed”. Ang lahat ng iba pang uri ng 
juice ay dapat lisensyado. 

Maaaring pakuhain ng awtoridad ng regulasyon ng lisensya ang establisyemento ng pagkain kung mayroong mga 
alalahanin na may kaugnayan sa operasyon ng pagseserbisyo ng pagkain na hindi saklaw o para sa hindi pagsunod sa 
mga kinakailangan sa itaas. 

**Ang administratibong bayarin ay maaaring singilin ng awtoridad ng regulasyon para suriin at aprubahan ang form na ito** 

Sumasang-ayon ako na susunod sa mga probisyon ng Mga Tuntunin sa Kalinisan ng Pagkain sa Oregon OAR 333-150-0000. Gayundin, 
pinatototohanan ko na ang impormasyong ibinigay sa form na ito ay tumpak. Dapat itago ang form na ito sa lugar ng event sa lahat ng oras 
ng operasyon. 

Lagda ng Aplikante: ___________________________________________ Petsa: ____________ 

 

FOR OFFICE USE ONLY 

Fee received:    Date:   

  Cash  Check#__________  Money Order    

Reviewed by:    Date:   

  Approved  Not Approved    Binago 03/20 



Para sa mga nagtitinda ng pagkain: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority 

Para sa mga nagtitinda ng citrus juice: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority. Raw citrus 

juices have not been pasteurized 

or processed. 

*Ang paunawa na ito ay sinadyang hindi isalin 


	Pangalan ng Aplikante: 
	Address ng Koreo: 
	Pangalan ng Negosyo kung mayroon: 
	Numero ng telepono: 
	Email Address: 
	Ilista ang mga aytem ng pagkain na iyong ihahanda o ihahain sa mga event: 
	Fee received: 
	Check#: 
	Reviewed by: 
	Date_2: 
	Petsa: 
	Date: 
	Hindi lalapat ang kamay na walang guwantes ng mga empleyado ng pagkain sa nakahantad, pagkaing handa nang kainin at gagamit ng mga angkop na kubyertos gaya ng deli tissue, mga spatula, panipit, pang-isahang gamit na guwantes, o kagamitan sa pagbabahagi: Off
	Maglalaan ng pansamantalang pasilidad sa paghuhugas ng kamay, seksyon 5-203: 
	11(C): Off

	Nakapaskil ang paunawa na makikita ng publiko na nagsasabing: “NOTICE: Food served at this location may not: Off
	Ang lahat ng mga sangkap, kabilang ang tubig at yelo, ay dapat galing sa aprubadong pinagkukunan at dapat ginawa ang produkto gamit ang mga kasanayan sa ligtas na paghahanda ng pagkain: Off
	Ang mga nagtitinda ng mga hilaw na citrus juice gaya ng lemon, kalamansi, kahel, at suha na kinakatas ang juice sa lokasyon ng event at ihahanda at na ibinibenta lamang ang produkto para sa agarang pagkonsumo sa mga indibidwal na serving ay hindi saklaw ng paglilisensya: 
	 Kapag ang mga hilaw na citrus juice ay ibebenta o ihahain nang hindi espesipikong prinoseso upang maiwasan, mabawasan, o alisin ang presensya ng mga pathogen, ang sumusunod na paunawa ay dapat ipaskil: 
	 “NOTICE: This product has not been pasteurized or processed”: 
	 Ang lahat ng iba pang uri ng juice ay dapat lisensyado: Off





