
Форма угоди про звільнені 
харчові продукти 

Заклад або організація, що готує або реалізує харчові продукти, які не є потенційно небезпечними, 

для негайного споживання під час проведення заходів, звільняється від ліцензування, якщо 

відповідає наведеним нижче критеріям. 

OAR 333-150-0000 

Ім'я заявника: Назва компанії, якщо є: 

Поштова адреса: 

Номер телефону: Адреса електронної пошти: 

Вкажіть страви, які ви будете готувати або подавати на відповідних заходах: 

Будь ласка, прочитайте наведені нижче заяви та поставте прапорець, щоб підтвердити дотримання цих вимог. 

❑ Працівники закладу харчування не будуть контактувати з відкритою, готовою до вживання їжею голими

руками та використовуватимуть відповідне приладдя, таке як крафт-папір для пакування харчових продуктів,

лопатки, щипці, одноразові рукавички або обладнання для роздачі

❑ Передбачено тимчасове місце для миття рук, розділ 5-203.11(C)

❑ Повідомлення* опубліковано у відкритому доступі, в якому зазначено: «NOTICE: Food served at this

location may not have been inspected by the regulatory authority» або з використанням аналогічних

формулювань, схвалених регуляторним органом

❑ Всі інгредієнти, включно з водою та льодом, мають надходити із затвердженого джерела, а продукт має бути

виготовлений із застосуванням безпечних методів поводження з харчовими продуктами

Продавці цитрусових соків також повинні відповідати цим вимогам: 

❑ Постачальники сирих цитрусових соків, наприклад, з лимону, лайму, апельсину і грейпфруту, які віджимають

сік на місці проведення заходу та готують і продають продукт лише для негайного споживання окремими

порціями, звільняються від ліцензування. Якщо продається або подається сирий цитрусовий сік, який не

пройшов спеціальну обробку для запобігання, зменшення чи усунення присутності патогенів, необхідно

розмістити таке повідомлення*. «NOTICE: This product has not been pasteurized or processed». Всі інші види

соку мають бути ліцензованими.

Регуляторний орган може вимагати ліцензію від закладу харчування у разі виникнення побоювань щодо 

безпеки харчових продуктів у зв'язку зі звільненою діяльністю громадського харчування, або через 

недотримання наведених вище вимог. 

**За перевірку та затвердження цієї форми регуляторний орган може стягувати адміністративний збір** 

Я погоджуюся дотримуватися положень Правил харчової санітарії штату Орегон OAR 333-150-0000. Крім того, 

я підтверджую, що інформація, надана в цій формі, є точною і достовірною. Ця форма має зберігатися за 

місцем проведення заходу протягом усього робочого часу. 

Підпис Заявника: ___________________________________________ Дата: ____________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

Fee received: Date: 

 Cash  Check#__________  Money Order 

Reviewed by: Date: 

 Approved  Not Approved Rev 03/20 



Для постачальників продуктів харчування: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority 

Для постачальників цитрусових соків: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority. Raw citrus 

juices have not been pasteurized 

or processed. 

Це повідомлення* навмисно залишено без перекладу 
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