แนวทางการจัดงานอาหารชัว1 คราว
โบรชัวร์ นี bมีข้อมูลเกีJยวกับข้ อกําหนดทีJผ้ จู ําหน่ายอาหารต้ องปฏิบตั ติ ามในการ
ดําเนินงานของร้ านบริ การอาหารชัวJ คราวหรื อร้ านจําหน่ายอาหารปลีกชัวJ คราว
(เช่น บูธอาหาร) ทังนี
b b งานอีเวนท์สว่ นตัวและรถขายอาหารเคลืJอนทีJไม่
จําเป็ นต้ องมีใบอนุญาตจําหน่ายอาหารชัวJ คราว

ร้ านบริ การอาหาร
ชัว1 คราว
ร้ านบริ การอาหารชัวJ คราว หมายถึง ร้ านบริ การอาหารซึงJ ดําเนินการในสถานทีJ
ตายตัวเป็ นระยะเวลาชัวJ คราวไม่เกิน 3` วัน โดยเกีJยวเนืJองกับงานเฉลิมฉลอง
หรื องานอีเวนท์ (Food Sanitation Ordinance 9-6-1-4) หรื อ
ร้ านอาหารเคลืJอนทีJทีJจําหน่ายอาหารแช่แข็งแบบบรรจุพร้ อมขายซึงJ ดําเนินการใน
สถานทีJตายตัวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน . วัน (Retailers, Meat
Markets, and Wholesale Ordinance 9-6-2-2)

การปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับ
ห้ ามขายอาหารจนกว่าจะออกใบอนุญาต ผู้จําหน่ายตกลงที<จะปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดทังหมดของ
B
กฎหมายว่าด้ วยสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Ordinance) และกฎหมายผู้ค้า
ปลีก ตลาดเนื Bอสัตว์ และผู้ค้าส่ง (Retailers, Meat Markets, and
Wholesalers Ordinance) ที<เกี<ยวข้ องกับร้ านจําหน่ายอาหารชัว< คราว

แนวทางการจัดงาน
อาหารชัว/ คราว

ผู้จําหน่ายที<เข้ าข่ายตามพระราชบัญญัตอิ าหารโฮมเมด (Homemade Food Act) ไม่
จําเป็ นต้ องมีใบอนุญาตจําหน่ายอาหารชัว< คราวจากเมืองแอลบูเคอร์ คี
ห้ ามจําหน่ายถัว< งอกและซูชิ ต้ องใช้ ไข่และเนื Bอสัตว์ปลอดเชื Bอจากแหล่งผลิตที<ผา่ นการอนุมตั ิ
สําหรับไข่ (กล่องหรื อในเปลือก):
• ไข่ต้องฆ่าเชื Bอแบบพาสเจอไรส์ให้ ได้ ระดับความปลอดภัยมาตรฐาน
• เปลือกไข่ต้องทําเครื< องหมายด้ วยการประทับตรารูปตัว "P" ในวงกลม
• ตรวจสอบกับซัพพลายเออร์ ลว่ งหน้ าเพื<อให้ มนั< ใจว่ามีการจัดหาไข่ปลอดเชื Bอ

ใบอนุญาต
จําหน่ายอาหารชัว1 คราวหรื อตามฤดูกาล
ผู้จําหน่ายอาหารหรื อผู้จดั งานจะต้ องยืJนขอใบอนุญาตด้ านอาหารมายัง
สํานักงานของเราไม่ช้ากว่าหนึงJ (3) สัปดาห์ก่อนวันงาน ค่าใช้ จา่ ยสําหรับร้ าน
บริ การอาหารชัวJ คราวคือ $+, และร้ านจําหน่ายอาหารปลีกชัวJ คราวคือ $2+ หาก
ต้ องการขยายระยะเวลาของใบอนุญาต ให้ กรอกส่วน "การอนุญาตนอกเหนือ
ข้ อกําหนด" ในใบสมัครทีJถกู ต้ อง
หากจําหน่ายทีJตลาดนัดเกษตรกร ผู้จดั การตลาดจะต้ องเป็ นผู้สง่ เอกสารขอ
ใบอนุญาตของคุณ

ใบสมัครจะไม่ได้ รับการดําเนินการหากไม่มีการชําระเงิน ใบอนุญาตจะออกให้ สําหรับสถานที<หนึง<
แห่งที<เกี<ยวข้ องกับงานเพียงงานเดียวและตลอดระยะเวลาของกิจกรรม โดยไม่เกินระยะเวลาที<
กําหนดสําหรับประเภทใบอนุญาตที<ร้องขอ
อย่าเพิ<มรายการลงในเมนู เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมตั ลิ ว่ งหน้ าจากเจ้ าหน้ าที<กองงานคุ้มครองสุขภาพ
ผู้บริ โภค

มีคําถามเกี)ยวกับการอนุญาตด้ าน
อาหารหรื อไม่
การฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยในอาหาร
ต้ องมีการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยในอาหารสําหรับงานอีเวนท์ขนาดใหญ่
เช่น งานเฟี ยสต้ าบอลลูนนานาชาติแอลบูเคอร์ คี
เป็ นความรับผิดชอบของผู้จดั งานในการจัดตารางฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย
ในอาหารร่วมกับเจ้ าหน้ าทีJของกองงานคุ้มครองสุขภาพผู้บริ โภคอย่างน้ อยหนึงJ
สัปดาห์ก่อนวันงาน

โทรศัพท์: (+,+) ./0-2.3/
โทรสาร: (+,+) ./0-2/3.
อีเมล: consumerhealth@cabq.gov
cabq.gov/environmentalhealth/food-safety
1 Civic Plaza NW, 3rd Floor,
Room 3023, Albuquerque, NM 87103

แนวทางการจัดงานจําหน่ายอาหารชัว2 คราวจากกองงานคุ้มครอง
สุขภาพผู้บริ โภคเมืองแอลบูเคอร์ คี

จุดล้ างมือที)ผา่ นการอนุมตั ิ
ต้ องประกอบไปด้ วย:

1

• นํ bาสะอาด
• ภาชนะทีJให้ นํ bาไหลต่อเนืJอง (เช่น หัวจุก/รางนํ bา) ไม่อนุญาตให้ ใช้ เครืJ องจ่ายนํ bาแบบกด
ปุ่ ม
• ถังหรื อภาชนะกันนํ bาสําหรับดักนํ bาเสีย
• สบู่
• กระดาษชําระ
• ถังขยะ

แนะนําว่าควรมีนํ ,าอย่างน้ อย
2 แกลลอน เพื8อให้ เพียงพอต่อ
การใช้ งานตลอดอีเวนท์
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หากเป็ นไปได้ ให้ ล้างด้ วยนํ Gาอุน่
หากไม่มีนํ Gาอุน่ ให้ ล้างมือสองครังG ด้ วยนํ Gาเย็น และเช็ดให้ แห้ ง

จุดล้ างจานที)ผา่ นการอนุมตั ิ

การทิ Eงของเสีย
อย่าเทนํ Eาทิ Eงลงพื Eน ท่อระบายนํ Eาของ
เมือง หรื อท่อระบายนํ Eาฝน

คุณจะต้ องมีอา่ ง/ซิงก์สามตอนหากคุณ
จะล้ างจานในงาน
หากใช้ สารฟอกขาว ความเข้ มข้ นควรอยูร่ ะหว่าง +,-3,, PPM
หากใช้ ควอเทอร์ นารี แอมโมเนีย (ควอต) โปรดทําให้ แน่ใจว่าความเข้ มข้ นอยูร่ ะหว่าง 2,,-`,, PPM

นํ Eาเสียทังหมดต้
E
องนําไปทิ Eงในบริ เวณ
สําหรับทิ Eงนํ Eาเสียที2ได้ รับอนุญาตเท่านันE

อย่าผสมสารฟอกขาวกับสารเคมีอืJนๆ

ทุกบูธต้ องมีถงั ขยะแบบกันนํ Eา
ชําระล้ าง - ใช้ นํ ,ายาล้ างจาน

อ่างแรกใช้ ส ําหรับ ชําระล้ างและต้ องมี
นํ 6ายาล้ างจาน

ล้ าง - นํ ,าสะอาด

อ่างที:ส องใช้ ส ําหรับ ล้ างและต้ องมีนํ 6า
สะอาด

อ่างฆ่าเชื ,อ

อ่างที:ส ามสําหรับ ฆ่าเชื 6อและควรมีนํ 6าผสม
นํ 6ายาฆ่าเชื 6อ

การป้องกันอาหาร
• ต้ องเตรี ยมอาหารในสถานทีJหรื อทีJสถานประกอบการด้ านอาหารทีJได้ รับอนุญาต เช่น
ห้ องครัวเชิงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้ เตรี ยมอาหารหรื อนํ bาแข็งมาจากทีJบ้าน
• อาหารต้ องได้ รับการป้องกันระหว่างขนส่งและเก็บรักษาไว้ ในอุณหภูมิทีJปลอดภัย
• อาหารแบบเย็นต้ องอยูใ่ นอุณหภูมิตํJากว่า `3°F และอาหารแบบร้ อนต้ องอยูใ่ น
อุณหภูมิสงู กว่า 3`,°F
• ต้ องมีเทอร์ โมมิเตอร์ เพืJอตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารทีJอาจเน่าเสียเป็ นพิษ
• ต้ องขนส่งและเสิร์ฟอาหารภายในเวลา ` ชัวJ โมงหลังจากการเตรี ยม
• ทุกคนทีJทํางานในบูธอาหารต้ องล้ างมือและแขนด้ วยสบูแ่ ละนํ bาก่อนทีJจะทํางานกับ
อาหาร หลังจากการพัก และหลังจากการนํามือไปแตะทีJปาก เส้ นผม หรื อบริ เวณใดก็
ตามของร่างกายทีJอาจส่งต่อเชื bอโรคไปยังอาหาร
• ใส่ถงุ มือแบบใช้ แล้ วทิ bงเมืJอถืออาหารทีJพร้ อมรับประทาน
• ไม่อนุญาตให้ คนทีJจบั ต้ องธนบัตรไปเสิร์ฟอาหารโดยทีJยงั ไม่ได้ ล้างมือ
• ทุกคนทีJทํางานกับบูธอาหารต้ องใส่เสื bอผ้ าทีJสะอาด มีทีJปกปิ ดเส้ นผม (ตาข่าย หมวก
เป็ นต้ น) และต้ องตัดเล็บมือ ไม่ทาสีทีJเล็บ
• ห้ ามรับประทานอาหาร สูบบุหรีJ หรื อดืJมเครืJ องดืJมในบริ เวณทีJเตรี ยมอาหาร
• ห้ ามไม่ให้ พนักงานด้ านอาหารสวมเครืJ องประดับทีJมือและข้ อมือ ยกเว้ นแหวนแต่งงาน
แบบเรี ยบ
• อาหารและเครืJ องดืJมทังหมดต้
b
องปิ ดหรื อห่อไว้ ตลอดเวลาเพืJอป้องกันการปนเปื อb นจาก
แมลงและฝุ่ นละออง
• ให้ ลกู ค้ าใช้ จานชาม ช้ อนส้ อม และผ้ าเช็ดปากแบบใช้ แล้ วทิ bงเท่านันb
• อาหารและสิงJ ของสําหรับบริ การทังหมดต้
b
องเก็บให้ หา่ งจากพื bนอย่างน้ อยหก (/) นิ bว

