อยากได้ ลกู ค้ าเพิ่มเหรอ?
เข้ าร่ วมโครงการ “คะแนนหน้ าร้ าน” สิ
ทุกธุรกิจต้ องการลูกค้ าที่พอใจในบริ การของตน
การติดแสดง “คะแนนความปลอดภัยและอนามัยของอาหาร” จะช่วยให้ ลกู ค้ าเข้ าร้ าน
ของท่านมากขึ ้น

ประชาสัมพันธ์ ประวัตดิ ้ านความ
สะอาดและความปลอดภัยของ
อาหารของท่ าน
โครงการ Scores on Doors เป็ นโครงการให้
คะแนนอนามัยอาหารของรัฐ NSW เพื่อยืนยันกับ
ลูกค้ าเรื่ องอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหาร
ในโครงการ Scores on Doors นี ้จะมีการให้
คะแนนความถูกต้ องของธุรกิจอาหารในด้ าน
อนามัยและความปลอดภัยของอาหารของร้ าน
อาหาร ร้ านกาแฟ ร้ านอาหารแบบซื ้อกลับบ้ าน
ร้ านเบเกอรี่ บาร์ และคลับต่างๆ

ติดแสดงใบรั บรองคะแนน
Scores on Doors ไว้ หน้ าร้ าน
ของท่ าน เพื่อท�ำให้ ลกู ค้ ามั่นใจ
ว่ าร้ านของท่ านผ่ านการตรวจ
สอบด้ านความสะอาดและความ
ปลอดภัยของอาหารแล้ ว

จะมีการติดแสดงผลการตรวจสอบตามระเบียบ
ทีม่ ีอยูแ่ ล้ วของเขตเทศบาลให้ ลกู ค้ าของท่านได้
เห็น และเป็ นการเพิม่ ความแน่นอนของการตรวจ
สอบ เพราะเทศบาลจะใช้ รายการตรวจสอบทีเ่ ป็ น
มาตรฐาน

ขัน้ ตอนของโครงการ Scores
on Doors
โครงการ Scores on Doors เป็ นโอกาสที่จะ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน โดยไม่ต้องมีการ
ตรวจสอบหรื อเสียค่าใช้ จา่ ยใดๆเพิม่ อีก
เมือ่ เทศบาลตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร
ของท่านทีท่ ำ� เป็ นประจ�ำเสร็ จแล้ ว ธุรกิจอาหาร
แต่ละแห่งในเขตเทศบาลทีเ่ ข้ าร่ วมนันจะได้
้
รับ
คะแนน และถ้ าคะแนนนันสู
้ งพอ เราก็จะแจกใบรับ
รองทีม่ ดี าวให้ ทา่ น เพือ่ น�ำไปติดแสดงไว้ในต�ำแหน่ง
ทีค่ นทัว่ ไปสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน อย่างเช่น
กระจกหน้ าร้ านของท่าน ซึง่ จะท�ำให้ ร้านของท่านมี
จุดเด่นเหนือคูแ่ ข่งของท่านได้

การค�ำนวณคะแนนของท่ าน
เจ้ าหน้ าทีเ่ ทศบาลจะใช้ รายการตรวจสอบของ
รายงานการตรวจสถานที่ประกอบอาหาร (หรื อ
FPAR) ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน เพื่อท�ำการตรวจสอบ
แผ่น FPAR นี ้ออกแบบมาเพื่อใช้ เป็ นรายการตรวจ
สอบความถูกต้ องตามระเบียบ และมีระบบแต้ ม
คะแนนที่จะให้ คะแนนอนามัยและความปลอดภัย
ของอาหาร (3, 4 หรื อ 5 ดาว)
เจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลจะประเมินด้ านต่างๆต่อไป
นี ้ขณะท�ำการตรวจสอบ:
้ ้ ดแู ล
›› เรื่ องทัว่ ไป: ตรวจสอบว่าท่านแต่งตังผู

ความปลอดภัยของอาหาร (FSS) ทีผ่ า่ นการ
อบรมแล้ วหรื อยัง มีใบรับรอง FSS ณ สถาน
ที่หรื อไม่ และผู้จบั ต้ องอาหารมีทกั ษะและ
ความรู้ในการจับต้ องอาหารอย่างปลอดภัย
แล้ วหรื อไม่

›› การควบคุมการจับต้ องอาหาร: การเก็บรักษา
การจัดแสดง และการขนส่ง การแปรรู ป และ
ความเสีย่ งต่อการปนเปื อ้ นข้ าม

›› การท�ำความสะอาดและการฆ่าเชื ้อ การล้ าง
มือและระยะห่างระหว่างจุดส�ำคัญต่างๆ

›› การควบคุมอุณหภูมิของอาหาร
›› การควบคุมสัตว์น�ำโรค

›› การออกแบบและการก่อสร้ างสถานที:่ เรื่ อง

อย่างเช่นแหล่งนํ ้า การก�ำจัดขยะ จุดทิ ้งขยะที่
ปลอดภัยและเพียงพอ และแสงสว่าง; และ

›› ฉลากอาหาร: ถูกต้ องและเพียงพอแล้ ว
หลังจากเจ้ าหน้ าทีข่ องเทศบาลได้ กรอกข้ อมูลใน
รายการตรวจสอบเสร็ จ ก็จะมีการบวกแต้ มและให้
คะแนน แล้ วเจ้ าหน้ าทีก่ จ็ ะออกใบรับรอง Scoreson
Doors ให้ ทา่ นเพือ่ น�ำไปติดแสดง
ใบรับรองดังกล่าวยังคงเป็ นทรั พย์สนิ ของเทศบาล
ที่ออก และของหน่วยงานอาหารของ NSW

ถ้ าท่ านได้ใบรั บรอง ไม่ ว่าจะใน
ระดับคะแนนใด ก็หมายความ
ว่ าไม่ พบการละเมิดมาตรฐานที่
ร้ ายแรง จากการตรวจสอบครัง้
ล่ าสุด

คะแนนมาตรฐาน
ระดับคะแนนทุกระดับทีผ่ า่ นเกณฑ์การได้ใบรับรองคือสิ่งยืนยันต่อลูกค้ าว่าธุรกิจของท่านได้ ผา่ นการตรวจ
สอบด้ านความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารอย่างเป็ นทางการแล้ ว
ถ้ าท่านมีใบรับรอง ไม่วา่ จะในระดับคะแนนใด ก็หมายความว่าไม่พบการละเมิดมาตรฐานทีร่ ้ ายแรงจากการ
ตรวจสอบครัง้ ล่าสุด การละเมิดมาตรฐานอาหารทีร่ ้ ายแรงจะส่งผลให้ ทา่ น ‘ไม่ได้ รับคะแนน’ และจะไม่ได้
ใบรับรองไว้ ตดิ แสดงทีร่ ้ าน

แต้ ม

ระดับ

0–3

ดีเยี่ยม
4–8

ดีมาก
9–15

ดี

ความหมาย
ธุรกิจนีได้
้ รับคะแนนในระดับที่ดเี ยี่ยม ซึ่งก็หมายความว่ าธุรกิจนี ้
ได้ รับระดับคะแนนที่สูงสุดในด้ านการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานด้ าน
ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
ธุรกิจนีม้ มี าตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยที่ดมี าก แต่ ยัง
มีปัญหาเล็กๆที่ต้องได้ รับการแก้ไข จึงจะได้ คะแนนที่สูงกว่ านี ้
ธุรกิจนีม้ มี าตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของอาหารในระดับ
ที่ดี แต่ ยังตรวจพบปั ญหาทีไ่ ม่ ร้ายแรงมากนัก ซึ่งต้ องได้ รับการ
แก้ไขก่ อนจึงจะได้ คะแนนที่สูงกว่ านี ้

บอกให้ ลกู ค้ าทราบว่ าอาหารของท่ าน
สะอาด
ท่านสามารถบอกลูกค้ าของท่านได้ วา่ อาหารของท่านสะอาด
เพียงใด ด้ วยการติดใบรั บรองไว้ ที่กระจกหน้ าร้ านท่าน ลูกค้ า
ก็จะมองเห็นได้ อย่างง่ายดายว่าร้ านของท่านได้ คะแนนเท่าใด
เวลาที่พวกเขาแวะมาทีร่ ้ านท่าน นอกจากนี ้ท่านยังสามารถ

มาเข้ าร่ วมโครงการคะแนนหน้ าร้ าน
เทศบาลในรัฐ NSW และธุรกิจอาหารทุกแห่ง* ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขต
ทีเ่ ข้ าร่ วมนันจะสามารถเข้
้
าร่ วมในโครงการนี ้ได้
ถ้ าเขตเทศบาลของท่านเข้ าร่ วม ท่านก็สามารถเข้ าร่ วมได้
ด้ วยเช่นกัน ลองสอบถามเรื่ องนี ้กับเจ้ าหน้ าที่ทไี่ ปตรวจร้ าน
ของท่าน

ประชาสัมพันธ์คะแนนไว้ บนเว็บไซต์และในสื่อการตลาดของ
ท่านได้ อกี ด้ วย

ดูรายละเอียดและดูว่าเทศบาลของท่ านเข้ าร่ วมหรื อเปล่ าได้ ท่:ี
www.foodauthority.nsw.gov.au/scoresondoors

โครงการ Scores on Doors (คะแนนหน้ าร้ าน) มีไว้ ส�ำหรั บธุรกิจในรัฐ NSW ที่แปรรู ปและขายอาหารพร้ อมทาน ซึ่งมีความเสี่ยง (นัน่ ก็คือต้ องมีการควบคุมอุณหภูม)ิ และต้ องบริโ ภคทันที อย่างไรก็ตาม โครงการนี ้ไม่ได้ มไี ว้
ส�ำหรั บซูเปอร์ มาร์ เก็ต; ร้ านขายของช�ำ หรื อร้ านขายผักผลไม้ ; ร้ านอาหารความเสี่ยงต�่ำหรื อธุรกิจที่ขายอาหารทีใ่ ส่บรรจุภณ
ั ฑ์ไว้ ก่อนแล้ ว อย่างเช่นปั๊ มน� ้ำมันและร้ านสะดวกซื ้อ; ตลาดนัด; รถขายอาหารเคลื่อนที;่ หรื อธุรกิจทีไ่ ด้
รั บใบอนุญาตจาก NSW Food Authority และได้ รับการตรวจสอบแยกต่างหาก อย่างเช่นร้ านขายเนื ้อ

*
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