
 Mẫu Thỏa thuận Thực phẩm Miễn trừ 
 

Một cơ sở hoặc tổ chức chuẩn bị hoặc bán các mặt hàng thực phẩm không có khả năng gây nguy 
hiểm để tiêu thụ ngay tại các sự kiện được miễn giấy phép nếu đáp ứng các tiêu chí dưới đây. 

OAR 333-150-0000 

Tên người nộp đơn: Tên doanh nghiệp, nếu có: 

Địa chỉ gửi thư: 

Số điện thoại: Địa chỉ email: 
Liệt kê các mặt hàng thực phẩm bạn sẽ chuẩn bị hoặc phục 
vụ tại các sự kiện: 

Vui lòng đọc các tuyên bố dưới đây và đánh dấu vào ô để cho biết bạn sẽ tuân thủ các yêu cầu này. 
 Nhân viên thực phẩm sẽ không tiếp xúc với thực phẩm ăn liền bằng tay trần và sử dụng các dụng cụ 

thích hợp như khăn giấy nguội, dao trộn, kẹp, găng tay sử dụng một lần hoặc thiết bị pha chế 
 Cung cấp nơi rửa tay tạm thời, mục 5-203.11 (C) 
 Một *thông báo được đăng ở chế độ xem công khai rằng: “NOTICE: Food served at this location 

may not have been inspected by the regulatory authority” hoặc ngôn ngữ tương tự đã được cơ 
quan quản lý phê duyệt 

 Tất cả các thành phần, bao gồm cả nước và đá, phải từ nguồn đã được phê chẩn và sản phẩm phải 
được sản xuất theo các quy trình xử lý thực phẩm an toàn 

Các nhà cung cấp nước ép cam cũng phải tuân thủ các yêu cầu sau: 
 Các nhà cung cấp nước trái cây họ cam quýt thô như chanh, chanh, cam và bưởi vắt nước trái cây tại 

địa điểm diễn ra sự kiện và chỉ chuẩn bị và bán sản phẩm để tiêu thụ ngay lập tức với các khẩu phần 
riêng lẻ được miễn giấy phép. Nếu nước cam quýt thô được bán hoặc phục vụ mà chưa được chế 
biến đặc biệt để ngăn ngừa, giảm thiểu hoặc loại bỏ sự hiện diện của mầm bệnh, *thông báo sau 
phải được đăng. “NOTICE: This product has not been pasteurized or processed”. Tất cả các loại nước 
trái cây khác phải được cấp phép. 

Cơ quan quản lý có thể yêu cầu giấy phép cơ sở thực phẩm nếu có các lo ngại về an toàn thực phẩm 
liên quan đến hoạt động dịch vụ thực phẩm được miễn hoặc không tuân thủ các yêu cầu trên. 
** Cơ quan quản lý có thể tính một khoản phí hành chính để xem xét và phê duyệt biểu mẫu này ** 

Tôi đồng ý tuân thủ các quy định của Quy tắc Vệ sinh Thực phẩm Oregon OAR 333-150-0000. Ngoài ra, tôi chứng 
thực rằng thông tin được cung cấp trên biểu mẫu này là chính xác. Biểu mẫu này phải được lưu giữ tại địa điểm tổ 
chức sự kiện trong suốt thời gian hoạt động. 

Chữ ký của người nộp đơn: ___________________________________________ Ngày: ____________ 
 

FOR OFFICE USE ONLY 
Fee received:    Date:   

  Cash  Check#__________  Money Order    
Reviewed by:    Date:   

  Approved  Not Approved    Rev 03/20 



Đối với các nhà cung cấp thực phẩm: 

NOTICE: 

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

regulatory authority 

Đối với các nhà cung cấp nước cam: 

NOTICE: 

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

or processed. 

* Thông báo này chủ ý không dịch 
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