បទបញ្ជ
ា 4- ដមា៉ា ង / 2-ដមា៉ា ង
ការត្រួរពិនិរយសីរុណ្ហភាពគឺ មានសារៈសំខាន់ ណាស់
ដែើម្បីទប់ សាារ់បាក់ ដររ ីដែលដ្វើឱ្យមានដត្រោះថ្នាក់ពីការរ ីក្ំ ធារ់ដៅកាុងម្ហូបអាហារ។
បណា
ា អាជី វកម្មម្ូបអាហារគួ
ហ
រដរចំណាយដពលដវលាឱ្យបានរិចបំផុរ

ដែលម្ហូបអាហារគួរចំ ណាយដពលដវលាដៅកាុងអ្វីដែលដៅថ្ន ‘សីរុណ្ហភាពរំបន់ ដត្រោះថ្នាក់ ’
ដែើម្បីរកាម្ហូបអាហារឱ្យមានសុវរថិភាព។ ដនោះមានន័ យថ្នម្ហូបអាហារត្រជាក់គួដរត្រូវបានរកាទុកដៅកត្ម្ិរ 5°C
ឬដត្កាម្ដនោះ ដ

ើយម្ហូបអាហារដតាគួដរត្រូវបានរកាទុកដៅកត្ម្ិរ 60°C ឬដលើសពី ដនោះ

(សូម្ដម្ើ លែាត្កាម្ខាងដត្កាម្ដនោះ)។

ដ

ោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារបាក់ដររ ីអាចត្រូវការដពលដវលាដែើ ម្បីរ ីក្ំធារ់ ដៅែល់ចំនួនខ្ពស់ត្គប់ ត្រន់ ម្ួយ

ដែលបណា
ា លឱ្យមានការពុ លម្ហូបអាហារ។

ត្កម្សាង់ោរម្ហូបអាហារផាល់នូវវ ិ្ីសាស្តសាជំនួសម្ួ យសត្មាប់ការត្រួរពិនិរយសីរុណ្ហភាព

ដែលអ្នុ ញ្ញរឱ្យបណា
ា អាជី វកម្មម្ូបអាហារ
ហ
រកាទុកម្ហូបអាហារដៅសីរុណ្ហភាពរវាង 5°C និង 60°C
ក៏ប៉ាុដនាត្រន់ដរសត្មាប់ខ្ណ្ៈដពលខ្លី ដ

ើយដែលបានវាស់ដវង។

ដរើអ្ីដវ ៅដែលដៅថ្ន បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/ 2-ដមា៉ា ង?
ការសិកានានាបង្ហហញថ្ន ម្ហូបអាហាររកាទុកឱ្យមានសុវរថិភាពដចញពី ការត្រួរពិនិរយសីរុណ្ហភាព សត្មាប់ខ្ណ្ៈដពលខ្លី
ដោយរមនការបដងាើនហានិ ភ័យជាសំខាន់ ននការ្វឱ្យពុលម្ហូបអាហារ។

ដពលដវលាដែលម្ហូបអាហារអាចត្រូវបានរកាទុកត្បកបដោយសុវរថិភាពរវាងសីរុណ្ហភាពកត្ម្ិរ 5°C និង 60°C
ត្រូវបានដគនិ យយដយងថ្នជា ‘បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង’ (សូម្ដម្ើលែាត្កាម្)៖
០ ដៅ 2 ដមា៉ា ង
ដត្បើត្បាស់ភាលម្ ឬរកាទុកដៅ

2 ដៅ 4 ដមា៉ា ង

ដលើសពី 4 ដមា៉ា ង

5°C ឬដត្កាម្ដនោះ ឬដៅ 60°C

ដត្បើត្បាស់ភាលម្

ដបាោះដោល

ឬដលើស
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ម្ហូបអាហារដែលបានសថិរដៅកាុងសីរុណ្ហភាពរំបន់ដត្រោះថ្នាក់សត្មាប់ រយៈដពលរិចជា 2 ដមា៉ា ង (រួម្មាន ការដរៀបចំ
ការសាុកទុក និ ងការោក់ តំង) អាចត្រូវបញ្ូា នត្រឡប់ដៅទូ ទឹកកវ ិញដៅដត្កាម្ 5°C ឬត្រូវបានកដដៅដលើសពី 60°C
និងត្រូវបានយកដចញដត្តម្ាងដទៀរដៅដពលដត្កាយម្កដទៀរ។
ដ

ោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដពលដវលាសរុបដៅកាុងសីរុណ្ហភាពរំបន់ដត្រោះថ្នាក់ ម្ិ នត្រូវយូរជាង 4 ដមា៉ា ងដឡើយ។

ការដត្បើត្បាស់ បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង /2-ដមា៉ា ងឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវ
ត្បសិនដបើអាជីវកម្មម្ូបអាហារម្ួ
ហ
យ សដត្ម្ចចិ រាដត្បើត្បាស់បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង

ដនាោះត្រូវមានលកខខ្ណ្ឌរត្ម្ូវជាក់លាក់ម្ួយចំនួនរបស់ត្កម្សាង់ោរម្ហូបអាហារ ដែលត្រូវដរបំ ដពញដៅតម្។
អាជីវកម្មត្រូវដរអាចបង្ហហញនូ វការអ្នុវរាន៏តម្ចាប់ ជាម្ួ យនឹងលកខខ្ណ្ឌរត្ម្ូវនានា

ំងដនោះ

ត្បសិនដបើត្រូវបានដសាើសុំដោយម្ន្តនាីដែលមានសិទិអ្
ឋ នុញ្ជញរ ពីអាជាា្រម្ហូបអាហារដៅរែឋ NSW ឬ
ម្ន្តនាីសុខ្ភាពខាងបរ ិសាថនមាាក់របស់ត្កុម្ត្បឹកា។

ដែើម្បីបង្ហហញថ្ន បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង កំពុងត្រូវបានអ្នុវរាបានត្រឹម្ត្រូវ បណា
ា អាជី វកម្មម្ូបអាហារត្រូ
ហ
វដរ៖
 ត្រូវធានាថ្នលកខខ្ណ្ឌរត្ម្ូវនានាសត្មាប់ម្ូបអាហារដែលមានដត្រោះថ្ន
ហ
ា ក់ ខាលំង (PHF) និងត្រូវអ្នុវរាតម្កាុងអ្ំ ឡុង
ដពល៖

– ការទទួ ល
– ការសាុកទុក
– ការដរៀបចំ។
 ធានាថ្នម្ហូបអាហារត្រជាក់ ម្ិនត្រូវបានោក់តំងឱ្យចំពនលឺត្ពោះអាទិរយដោយផ្ទាល់ដទ ឬដៅឯសីរុណ្ហភាពដលើសពី 25°C
ដទ ពិ ដត្រោះការដ្វើែូចដនោះនឹងអ្នុញ្ញរឱ្យបាក់ ដររ ីដកើនចំនួនដលឿន។
 អ្នុវរាត្បព័ នឋដរៀបចំឯកសារម្ួ យសត្មាប់៖
– តម្ោនរយៈដពលដែលម្ហូបអាហារនានាត្រូវបានោក់តំងដចញពី ការត្រួរពិនិរយសីរុណ្ហភាព
– ធានាម្ហូបអាហារត្រូវបានកំ ណ្រ់អ្រាសញ្ជញណ្បានត្រឹម្ត្រូវ
– ធានាម្ហូបអាហារត្រូវបានដបាោះដោលបានត្រឹម្ត្រូវដត្កាយរយៈដពល 4 ដមា៉ា ង។
ត្បព័នឋដរៀបចំ ឯកសារអាចមានទត្ម្ង់ជា៖
 សំណ្ុំននការដណ្នាំការង្ហរសាីពីរដបៀបដែលបទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង ត្រូវអ្នុវរាដោយអាជី វកម្ម (សូម្ដម្ើ លឧបសម្ពនធ 1
ននការដណ្នាំសីព
ា ីបទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង) ឬ
 ការរកាទុកកំណ្រ់ ត្ត ដែលបង្ហហញនូ វការត្បកាន់ ខាាប់ដៅនឹងលកខខ្ណ្ឌរត្ម្ូវសីរុណ្ហភាពដពលដវលា
(សូម្ដម្ើ លឧបសម្ពនធ 2 ននការដណ្នាំសីព
ា ី បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង)។
ត្បសិនដបើអាជីវកម្មម្ូបអាហារម្ួ
ហ
យសដត្ម្ចចិរាដត្បើ ត្បាស់បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង សត្មាប់ការត្រួរពិនិរយសីរុណ្ហភាព
ក៏ប៉ាុដនាម្ិនអាចបង្ហហញបានគួរជាទីដពញចិរាកុងការ
ា
អ្នុវរាបទន៏ដៅតម្បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង ឱ្យបានត្រឹម្ត្រូវដទ
អាជីវកម្មដនាោះអាចត្រូវបានដគរកដ
អ្នុវរា។

ើញថ្នសថិរដៅកាុងការបំ រនត្កម្សាង់ោរម្ហូបអាហារ ដែលនាំដៅែល់សកម្មភាពបងខំឱ្យ
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nswfoodauthority

nswfoodauth

វាជាការទទួ លខ្ុសត្រូវរបស់អាជីវកម្មម្ូហបអាហារ
ដែើម្បីធានាឱ្យត្បាកែថ្នអ្ាកត្គប់ត្គងម្ហូបអាហារ

ំងអ្ស់យល់ែឹងអ្ំ ពីការដត្បើត្បាស់បទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង/2-ដមា៉ា ង

និងបំដពញបានចប់ សពវត្គប់ នូវកំណ្រ់ត្តសម្ស្សបនានា។

សត្មាប់ព័រ៌មានបដនថម្
ព័រ៌មានដនោះជាដសចកាីសដងខបទូដៅម្ួយ ដ

ើយម្ិនអាចត្គបែណ្ាប់ត្គប់សាថនភាព

បណា
ា អាជីវកម្មម្ូបអាហាររត្ម្ូ
ហ
វឱ្យអ្នុវរាដៅតម្បទបញ្ជញរាិ

2003 (NSW) ។

ំងអ្ស់បានដទ។

ំងអ្ស់របស់ត្កម្សាង់ោរម្ហូបអាហារ និងចាប់ម្ូ បអាហារ
ហ
ឆ្ាំ

សត្មាប់ដត្ចើនបដនថម្ដទៀរ៖


ចូលដម្ើ លដគ

ទំព័ររបស់អាជាា្រម្ហូបអាហាររែឋ NSW ដៅឯ www.foodauthority.nsw.gov.au



ដខ្ែទូ រសពាជំនួយតម្ដលខ្ 1300 552 406



សូម្ដម្ើ ល ការដណ្នាំសីព
ា ីបទបញ្ជ
ា 4-ដមា៉ា ង /2-ដមា៉ា ង។

អ្ំ ពីអាជាា្រម្ហូបអាហាររែឋ NSW៖ អាជាា្រម្ហូបអាហាររែឋ NSW គឺ ជាអ្ងគការរោឋភិ បាលដែលជួ យធានាថ្នម្ហូបអាហារដៅរែឋ NSW មានសុវរថិភាព
និ ងត្រូវបានកំ ណ្រ់ សាលកបានត្រឹ ម្ត្រូវ។ អ្ងគការដនោះដ្វើការជាម្ួ យបណា
ា អ្រិ ថិជន ឧសា

កម្ម និ ងបណា
ា អ្ងគការរោឋភិ បាលដផែងដទៀរ

ដែើ ម្បីការ់ បនថយឱ្យបានរិ ចបំ ផុរការពុ លម្ហូបអាហារ ដោយផាល់ព័រ៌មាន និ ងដ្វើ និ យ័រកម្មផលិរកម្ម ការសាកទុ
ក ការែឹ កជញ្ូា ន ការផាយរណ្ិជាកម្ម
ុ
និ ងការដរៀបចំ ម្ូបអាហារឱ្យមានសុ
ហ
វរថិភាព។

សមាគល់៖ ព័ រ៌មានដនោះជាដសចកាីសដងខបទូ ដៅម្ួ យ ដ

ើយម្ិ នអាចត្គបែណ្ាប់ ត្គប់ សាថនភាព

បណា
ា អាជី វកម្មម្ូហបអាហាររត្ម្ូវឱ្យអ្នុ វរាដៅតម្បទបញ្ជញរាិ

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T 1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
More resources at foodauthority.nsw.gov.au
More resources at foodauthority.nsw.gov.au

ំងអ្ស់បានដទ។

ំងអ្ស់របស់ត្កម្សាង់ោរម្ហូបអាហារ និ ងចាប់ ម្ូ បអាហារ
ហ
ឆ្ាំ 2003 (NSW) ។
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