Thời Gian là một hình thức Kiểm
Soát Y Tế Công Cộng
3-501.19 (Vietnamese)

Phòng Y Tế Minneapolis
Ban Y Tế Môi Trường
Bộ phận quản lý Đồ Ăn, Chỗ Ở và Bể Bơi
250 S. Fourth St., Room 414
Minneapolis, MN 55415
www.minneapolismn.gov/foodsafety

Cơ sở _______________________ Số giấy phép _________________________ Ngày ________________________
Địa chỉ đường __________________ Mã zip ______________________ Điện thoại ______________________

Khi chỉ sử dụng thời gian, không phải thời gian đi kèm với kiểm soát nhiệt độ, làm hình thức kiểm soát sức khỏe công
cộng đối với nguồn cung cơ bản thực phẩm chưa chế biến có khả năng gây nguy hiểm, hoặc đối với thực phẩm ăn liền
có khả năng gây nguy hiểm được bày bán hoặc đưa ra phục vụ tiêu thụ ngay, phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
A. Thực phẩm phải được đánh dấu hoặc nếu không được xác định để cho biết thời gian thực phẩm sẽ
được nấu, phục vụ hoặc thải bỏ;
B. Khi thực phẩm được cung cấp cho dịch vụ và tiêu dùng không còn được kiểm soát nhiệt độ nữa, thực
phẩm phải:
•

được phục vụ và thải bỏ trong vòng bốn (4) giờ; và

• không được dừng kiểm soát thời gian rồi lưu lại để sử dụng sau đó; và
C. Thực phẩm trong hộp đựng hay bao bì không có đánh dấu, hoặc đã hết hạn phải bị thải bỏ; và
D. Các cơ sở bán thực phẩm phải áp dụng các quy trình được quy định bằng văn bản và phải trình bày các
quy trình này cho thanh tra y tế khi được yêu cầu; và
E. Điền đầy đủ và gửi đơn này cho Thanh Tra Y Tế Thành Phố Minneapolis của quý vị để đánh giá trước
khi triển khai. Thông báo cho Thanh Tra Y Tế của quý vị trước khi thay đổi, thêm hay sửa đổi đơn
này.
(Các) Mặt Hàng Thực Phẩm:  Pizza  Sambusa  Gạo Axit Hóa  Buffet
 Theo dõi thời gian bằng đồng hồ hẹn giờ,
sổ tay, bảng xóa khô, tờ ghi nhật ký, thẻ, v.v.
a) Đặt đồng hồ hẹn 4 giờ và ID mặt hàng
thực phẩm. Ghi chép thời gian thực
phẩm không còn được kiểm soát nhiệt độ
(mang ra khỏi lò, mang ra khỏi tủ lạnh,
mang ra khỏi thiết bị làm nóng, v.v.).
b) Thải bỏ thực phẩm sau bốn (4) giờ.

HOẶC

 Khác:

 Thời gian phục vụ dưới 4 giờ
(ví dụ: Phục vụ bữa trưa từ 11:00 –
13:00)
a) Quá trình phục vụ đồ ăn và khoảng
thời gian từ khi thực phẩm không
còn được kiểm soát nhiệt độ phải
dưới bốn (4) giờ.
b) Thải bỏ các mặt hàng thực phẩm
sau khi hết bốn (4) giờ hoặc sau
khi kết thúc phục vụ đồ ăn.

Mô tả quy trình:(viết vào mặt sau đơn này nếu thiếu chỗ).

______________________________

____________

Người Phụ Trách/Người Được Cấp Phép (tên viết chữ in hoa)

Chức Vụ

______________________________

____________

Chữ Ký

Ngày

______________________________
Thanh Tra Y Tế (tên viết chữ in hoa)

______________________________

____________

Chữ Ký

Ngày

Lưu một bản sao đơn
này trong hồ sơ miễn là
Thời Gian được sử
dụng làm hình thức
Kiểm Soát Y Tế Công
Cộng.

For reasonable accommodations or alternative formats, please contact the Health Department at 612-673-2301 or by email at
health@minneapolismn.gov. People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000. TTY users can
call 612-673-2157 or 612-673-2626.
Para asistencia 612-673-2700, Rau kev pab 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

