Dışarda mı yiyeceksiniz?
Kapıdaki Puanlar’a bakın!

Kapıdaki Puanlar,
nerede yiyeceğiniz
veya yiyeceklerinizi
nereden satın
alacağınız konusunda
bilgiye dayanan
seçimler yapmanızı
sağlayan bir temizlik
derecelendirme
programıdır.

Denetimler, diğer şeylerin yanı sıra
şunları da içerir:

Temizlik ve gıda güvenliği

Kapıdaki Puanlar’ın dereceleri mutfakta
ve arkada nelerin olup bittiği hakkında

Puanlar, yerel lokantalarda, “takeaway”
dükkânlarında ve kafelerde yapılan son
temizlik ve gıda güvenliği denetimlerinin
sonuçlarını gösterir.

›› temizlik ve sterilize etmek
›› yiyecekleri elden geçirenlerin temizliği
›› yiyecek ısısı kontrolü
›› haşere kontrolü ve
›› servisten önce hazırlanan yiyecekler.
Denetimler, katılımcı belediye
bölgelerindeki yetkili yasa uygulayıcıları
tarafından yapılır ve yiyecek
işletmeleri, müşteri olarak sizin onların
standartlarını görüp güvenebilmeniz için,
derecelendirme belgesini sergiler.

size bir fikir verir.

Görülebilir puanlar
Temizlik puanlama ölçeği şöyledir:
Denetim sonucu

Tanım

Mükemmel

Beklenen en yüksek düzeyde gıda temizliği ve güvenliği
uygulamaları.

Çok iyi

Çok iyi temizlik ve gıda güvenliği uygulamaları. Daha yüksek
bir sonuç almak için birkaç küçük alanın ele alınması gerekir.

İyi
(derecesizlik)

Genellikle iyi standartta temizlik ve gıda güvenliği. Daha
yüksek bir sonuç almak için önemli olmayan birkaç alana
dikkat etmek gerekmektedir.
Büyük temizlik ve gıda güvenliği sorunları olan bir işletme,
sergilemek için bir belge almaz.
İşletmeye, konuya bağlı olarak, sorunu ele alması için bir
uyarı veya iyileştirme bildirimi verilir. Bunu yapmazlarsa,
bu işletmelere ceza yazılabilir ve isimleri NSW Gıda Dairesi
Adlandır ve Utandır siciline geçebilir. En kötü durumlarda bir
tesis kapatılabilir.
Kapıdaki Puanlar programına katılmayan işletmelerin de
belgesi yoktur.

Kapıdaki Puanlar’a bakın

Program hakkında

Camda veya içerde sergilenen
belgeyi kontrol ederek temizlik
puanına bakabilirsiniz.

Kapıdaki Puanlar programı, yerel
lokantaların, “takeaway” dükkânlarının
ve kafelerin NSW temizlik ve gıda
güvenliği standartlarına nasıl uyduklarını
halka açıklar.

Kimi belediyeler ayrıca katılımcı
işletmelerin listesini veya
aldıkları puanları kendi internet
sitelerinde yayınlar.
Bir işletme programa katılmıyorsa,
katılmalarını önerin, böylece bir
belge alabilirler!

Tüketicilerin, nerede yiyebilecekleri veya
nereden yiyecek satın alabilecekleri
konusunda bilgiye dayanan seçimler
yapmasını sağlar.
Program rekabeti destekler ve
işletmeleri, iyi temizlik ve gıda
güvenliği uygulamaları aracılığıyla en
yüksek temizlik puanına ulaşmak için
çabalamaları amacıyla teşvik eder.
Bu da gıda güvenliği riskinin ve gıdadan
hastalanmaların azalmasına yardımcı olur.

www.foodauthority.nsw.gov.au/scoresondoors

*Kapıdaki Puanlar, hazır, olası tehlikeye sahip (yani, ısı kontrolüne ihtiyaç duyan) ve hemen tüketilen yiyecekleri işleyen ve satan
NSW işletmeleri içindir. Program süpermarketlere; bakkallara veya manavlara; önceden paketlenmiş yiyecek servisi yapan benzin
istasyonları veya “convenience stores” gibi düşük riskli yiyecek yerlerine veya işletmelere; geçici marketlere, gezici yiyecek
makinesi araçlarına veya kasaplar gibi, NSW Gıda Dairesi ruhsatına sahip ve ayrıca denetlenen işletmelere yönelik değildir.
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