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ВВЕДЕННЯ 
  

Незалежно від того, який ANSI/Французький тихоокеанський (ServSafe 
®, Національного реєстру громадського харчування професіоналів 
(NRFSP ®), менеджер SafeMark ® / їжі або національного екологічного 
здоров'я асоціації (NEHA ®) / Prometric ®), затверджений тест ви 
прийняти цей посібник допоможе вам допоможе вам підготуватися до 
випробування.  

Продовольчої безпеки менеджер ANSI/Французький тихоокеанський 
Сертифікаційний іспит навчальні посібники на основі код продовольчої 
FDA (харчових продуктів і медикаментів) 2009 з 2011 доповнення коду 
продовольчої FDA (харчових продуктів і медикаментів). Ваш стан може 
не прийняли поточний код, але настільки після того, як клас/іспит 
перегляньте ви місцевих, округу або державне їжі коду, переконайтеся, 
що ви стежите усіх керівних принципів. Це керівництво не замінює 
будь-яку продовольчої безпеки національних видань (ServSafe ® ® їжі 
менеджер, ServSafe ® курс книг, NEHA ® і SafeMark ®). 
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Ні в який час HRBUniversal, викладачів, співробітників і веб-сайтів 
надають та юридичні або регуляторні проконсультувати відносно їжі 
код або Продовольча законам. Будь ласка, звертайтеся місцевих, повіт 
державного Департаменту охорони здоров'я з усіх питань, що 
стосуються безпеки харчових продуктів в експлуатацію у вашому 
районі і зверніться до правових ради. 
  
Тематика журналу охоплює є: 

  Забезпечення безпечних харчових продуктів 

  Форми забруднення 

  Обробник безпечних харчових продуктів 

  Потік харчування: отримання & зберігання, підготовка та 
обслуговування 

  Системи управління безпекою харчових і НАССР 

  Санітарно-гігієнічне обладнання & дизайн 

 Захист рослин 

  
Додаткові відомості про продовольчу безпеку і корисні форм можна 
завантажити наш інтернет-магазин безкоштовно. Веб-посилання є 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
Перед класом, будь ласка, знайдіть час, щоб подивитися над 
навчальний посібник і пройти тест, практика. Тест практика допоможе 
вам зрозуміти, як вони ставити питання на іспиті ANSI/Французький 
тихоокеанський. Читати ваші запитання. Зачитав їх навантаження до 
себе. Одне слово може змінити повний зміст питання. Ви завжди 
хочете найбільш правильну відповідь. 
  
Ми припустити, що ви роздрукувати сторінки 3 – 26 і довести до 
вашого навчальний клас виконувати дії, зазначені в тренер.  

  
Додаткові відомості про продовольчу безпеку і корисні форм можна 
завантажити наш інтернет-магазин безкоштовно. Веб-посилання є 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
  
  
  



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ 

  
Хвороб харчового походження є хвороба здійснюється або передаються людям 
їжу. 
  
СПАЛАХИ хвороб харчового походження , коли два або більше люди 
відчувають тієї ж хвороби після вживання їжі, ж. 
  
Високий ризик населення ВКЛЮЧАТИ: немовлят, дітей дошкільного віку, вагітних 
жінок, літніх людей, люди, приймаючи ліки і людей, які серйозно штат Іллінойс 
  
Хоча будь-який тип харчування може стати забрудненої, деякі з них краще 
підтримувати швидке зростання кількості мікроорганізмів, ніж інші.  
  
Ці продукти вимагають температури контролю для безпеки (TCS).  
  
TCS продукти повинні зберігатися з Небезпечній зоні (41 °-135 °) запобігти 
зростання мікрофлори і виробництва токсини. 
  
TCS продукти включають в себе молоко, яйця, молюсків, риба, м'ясо, м'яса 
альтернатив, неочищених часник & нафту сумішей, запечена картопля, Raw 
паростки, приготований рис, нарізати помідори, вирізати дині та націлений 
продукти. 
  
ТРЬОХ видів ЗАБРУДНЕНЬ (небезпек) 
  

   БІОЛОГІЧНІ – бактерій, вірус, паразитів, грибів, природні токсинів  
   ХІМІКО-очищувачі, Дезінфікуючі засоби, токсичні метал від Non громадського 

харчування клас начиння і посуд, пестицидів  
   ФІЗИКО-сторонніх предметів – волосся, скла, паперу, металевої стружки 

  
Центр для захворювання контролю (CDC) верхній п'ять ДОКУМЕНТОВАНИХ 
ПРИЧИН Для СПАЛАХУ:  
  
1. за умови придбання харчування від небезпечних джерел 
2. в іншому випадку готувати їжу належним чином 
3. проведення їжі при температурі неправильні 
4. забрудненої обладнання 
5. погане особистої гігієни 
  
ЧОТИРИ СПОСОБИ ЇЖА СТАЄ ЗАБРУДНЕНИХ 

1.час температурного контролю СРРС продукти залишилися в небезпечній зоні 
для > 4-х годин 



2.перехресного забруднення забруднювачів хрест в їжу, що не збирається бути 
приготований будь-які подальші 

3.бідних особистої гігієни харчування обробників причиною хвороб харчового 
походження 

4.бідних, очищення та дезінфекції 
  
  
  
  
  
  
  
  
ГОТОВІ ДО ВЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ Є ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ БЕЗ ПОДАЛЬШОГО  

Підготовка, пральні та Кулінарія 
  

Готовий до вживання їжі включає: 
     Приготовлену їжу 
     Промитий фруктів і овочів 
     Ковбасні 
     Хлібобулочні елементів 
     Цукру, пряностей і приправ 

  
ЗБЕРЕЖЕННЯ харчування БЕЗПЕЧНИЙ & навчання 
  

Зосередити увагу на ці заходи  
         Контроль часу і температури 
         Запобігання перехресного забруднення 
         Практика особистої гігієни 
         Придбання від затверджених, авторитетними постачальниками 
         Очищення та дезінфекції 

  
Навчання та моніторингу 

     Навчати персонал дотримуватися процедури продовольчої безпеки 
     Надати початковий і поточних навчання 
     Забезпечити всіх співробітників з загально-харчове  

Безпека знань 
     Забезпечити роботу конкретні продовольчої безпеки навчання  
     Перенавчався співробітники регулярно 
     Моніторинг співробітників, щоб переконатися, що вони наступні 

процедури 
     Підготовка документа 

  
ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 



  
• З продовольства і ліків (FDA) перевірка всіх продуктів харчування, крім 

м'яса, птиці та яйця. Агентство також регулює їжі, що транспортується через 
кордони Штатів. Крім того, агентство питань FDA продовольство коду, який 
надає рекомендації щодо правил безпеки харчових продуктів.  

• США департамент сільського господарства (USDA) регулює і перевіряє 
м'яса, птиці та яйця. Він також регулює їжу, яка перетинає державними 
кордонами або включає в себе більш ніж однієї держави. 

• Органів, таких як центри контролю за захворюваннями та профілактики 
(CDC) u. s. служба охорони здоров'я (PHS) проведення досліджень на 
причини хвороб харчового походження спалахів. 

• Державного контролю і місцевого самоврядування писати або кодекс, що 
регулює роздрібної торгівлі та foodservice операції. 



  
  

  

ВИДИ CONAMINATION 
  
ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАБРУДНЕННЯ 
  

• Забруднення надходить з різних місць. 
• Забруднюючих речовин може викликати хвороб харчового походження або 

призвести до тілесних ушкоджень. 
• Забруднюючі речовини знайдені в тварин ми використовуємо їжі повітря, води, 

бруду і бути знайдений в їжі, як кістки в рибі. 
• Харчування за призначенням можуть виявитися забрудненими. 
• Максимум їжі забруднена випадково. 
• Прикладами випадкового забруднення: foodhandlers, які не мити руки після 

відвідування туалету і потім забруднюють їжі і поверхонь з калом від їх 
пальцем; foodhandlers, які проходять через хвороби забруднювачі 

  
  
Хвороб харчового походження ІНФЕКЦІЙ може виникнути, якщо людина їсть 
їжу, що містить патогенів, які 
потім рости в кишечнику і викликати захворювання.  
  

Загальні симптоми хвороб харчового походження 
         Діарея 
         Блювота 
         Лихоманка 
         Нудота 
         Спазми в животі 
         Жовтяниця (пожовтіння шкіри та очей) 

  
Початок часів  

         Залежати від типу хвороб харчового походження 
         Може бути в діапазоні від 30 хвилин до 6 тижнів 

  
  
ІНТОКСИКАЦІЯХ хвороб харчового походження результат, коли людина їсть 
харчування, що містять токсини (отрута) виробництва патогенів знайти на 
продовольство або яка є результатом хімічне забруднення. Зазвичай симптоми 
з'являються швидко, протягом декількох годин. 
  
БАКТЕРІЇ мають найбільше занепокоєння біологічний забруднює. Бактерії є всюди 

і при сприятливих умовах, вони можуть розмножуватися дуже швидко, якщо ЖИРУ 

Том умови стануть сприятливими. 



Акронім ЖИРУ Том розшифровується як: 

                                 Food - більшість бактерій потрібні поживні речовини, щоб вижити. TCS 

харчування підтримує зростання бактерій, краще, ніж інші види їжі. 

                                 Acidity - бактерії ростуть кращих в їжу, яка містить мало або взагалі не 

кислоти на рН масштабу, яка коливається від 0 до 14,0 кислоти до 

лужних. Бактерії, вирощених прямо в середині більш швидкими 

темпами - 4.6pH - 7.5pH. 

                                 

                                 Тemperature - бактерії ростуть швидко, між 41˚F і 135˚F (5˚C і 57˚C). Цей 

діапазон відомий як температура небезпечній зоні. Бактерії росту 

обмежена, коли їжа утримується вище або нижче температури 

небезпечній зоні.  

                                 Time - бактерії потрібен час, щоб рости. Більше бактерій часу проводять 

в небезпечній зоні температури, більше шансів, що вони повинні 

рости до небезпечних рівнів. Бактерії подвоює кожні 20 хвилин у на 

TDZ. 

                                 Oxygen - деякі бактерії потрібні кисень для росту, хоча інші рости, коли 

кисню не існує (ПРП). 



                                 Мoisture - кількості вологи в їжу називається активність води (aw). На aw 

масштабу коливається rom 0.0 до 1,0. Чим більше це число, більше 

вільного вологи в їжу.  

Час & температури є найпростіше для нас контролю. 

  
ОСНОВНІ БАКТЕРІЙ, ЩО ПРИЧИНИ ХВОРОБИ FOODBOURN 
  
FDA визначила три види бактерій, які викликають важкі захворювання і дуже 
заразні. 
  

         Сальмонела Typhi 
o Сальмонели Typhi живе тільки в людях. 
o Люди з черевний тиф носити бактерій в їх крові і шлунково-кишковому 

тракті. 
o Їдять тільки невелика кількість цих бактерій може зробити людину 

хворий. 
o Тяжкість симптомів залежить від здоров'я людини та кількість 

бактерій, які їдять. Бактерії, часто у людини калу тижнів після того, 
як симптоми закінчилися. 

         Shigella spp. 
o Shigella spp. знайшли у Калі людей з хворобою. 
o Більшість хвороб виникають, коли люди їсте або п'єте забрудненою 

їжею або водою. 
o Мух можна також передати бактерії з калом продовольство. 
o Їдять тільки невелика кількість цих бактерій може зробити людину 

хворий. 
o Високі рівні бактерії, часто у людини калу тижнів після того, як 

симптоми закінчилися. 
         Enterohemorrhagic і виробляє токсин shiga кишкова паличка 

o Enterohemorrhagic і виробляє токсин shiga e. coli може бути знайдений 

в кишечнику худоби. 
o Також поширений в інфікованих людей. 
o Бактерії можуть забруднити м'яса під час забою. 
o Їдять невеликою кількістю бактерій може зробити людину хворий. 
o Після того, як їдять, вона виробляє токсини в кишечнику, які 

викликають хворобу. 
o Бактерії, часто у людини калу тижнів після того, як симптоми 

закінчилися. 
  

ВІРУСИ найменшого мікробної забруднювачів. У той час як вірус не можна 
відтворити в їжу, колись споживається вона буде викликати хворобу. Віруси 
поширюються від людини до людини, людина для ЇЖІ, і особи до ЇЖІ КОНТАКТУ 



ПОВЕРХНІ. Практикуючий хороший особистої гігієни і звести до мінімуму голі 
рука контакт з готових - їжа добре поїсти - може допомогти захиститися від 
вірусних хвороб харчового походження хвороб. 
  

Розташування 
o Перевозяться людини і тварин. 

  Вимагають живого хост рости 
  Не ростуть в їжі 
  Можуть передаватися через їжу і залишаються інфекційних в їжі 

Джерела 
o Продовольства, води або будь-який забрудненої поверхні. 
o Як правило, відбуваються через фекально оральним маршрути. 
  

Знищення 
o Не руйнується нормальної температури приготування. 
o Особистої гігієни повинні практикується під час обробки продовольства 

і харчування контакт поверхонь. 
o Швидкого видалення і очищення блювотою важливо 

  
FDA визначила 2 вірусів, які є дуже заразним і можуть викликати серйозні 
захворювання. 
  

o Гепатиту А  
         Гепатиту А в основному зустрічаються в фекалії інфікованих 

його людей.  
         Вірус можуть забруднити води і багато видів продовольства.  
         Це зазвичай пов'язано з готових до вживання їжі. Тим не 

менш, він також був пов'язаний з молюсків від забрудненої 
води. 

         Вірус передається часто харчування коли інфікованих їжі 
обробників доторкнутися до їжі або обладнання з пальцями, які 
мають калу на них.  

         Їдять невеликою кількістю вірус може зробити людину хворий.  
         Інфікована людина може не показують ознак протягом тижнів, 

але може бути дуже інфекційні.  
         Приготування їжі не руйнує гепатиту а. 

  
o Норовірусом  

         Як гепатиту А норовірусом часто пов'язані з готових до 
вживання їжі.  

         Він також був пов'язаний із забрудненої води.  
         Норовірусом часто передається їжі коли заражені foodhandlers 

touch їжі або обладнання з пальцями, які мають калу на них. 
         Їдять невеликою кількістю норовірусом може зробити людину 

хворий. Це також дуже заразні.  



         Люди стають заразно протягом декількох годин після його їжі.  
         Вірус, часто в людини калу днів після того, як симптоми 

закінчилися. 
  

  
Харчування обробників діагноз хвороби від гепатиту А або 
норовірусом не повинні працювати в операції, поки вони хворі. 

  
  
ПАРАЗИТИ є організми, які потребують життя хост, щоб вижити. Належне 
приготування їжі і заморожування вбиває паразитів. 
  

Розташування 
o Вимагають хост жити і розмножуватися 

Джерело 
o Морепродукти, дичини і їжа, оброблені з забрудненої води, таких як 

виробляти 
Профілактика 

o Купівлі харчування від затвердження, авторитетними постачальниками 
o Готувати їжу, щоб необхідний мінімум внутрішніх температур 
o Риби, то він буде обслуговуватися сире чи погано приготоване, повинні 

бути заморожені правильно заводом-виробником 
  
ГРИБІВ ,наприклад, формує і дріжджі зазвичай відповідають за псування їжі і рідко 
викликають хвороби. Вони можуть рости в майже будь-який стан, але добре 
ростуть у кислої їжі. Деякі форми, проте може виробляти шкідливих токсинів. 
Дріжджів може зіпсувати продукти харчування швидко і буде виробляти запах або 
смак алкоголю. Продукти зіпсоване дріжджів повинен бути знищений. 
  
Дріжджі, прес-форм і грибами 

o Деякі форми і гриби виробляють токсинів 
o Викидати пліснявий корм, якщо цвіль не є природною частиною їжа 
o Придбання гриби від затвердження, авторитетними постачальниками 

  
БІОЛОГІЧНІ ТОКСИНІВ 
  
Походження 

o Природно, відбуваються в певних рослин, грибів і морепродуктів 
  

Морепродукти токсинів 
  

o SCOMBROID – Гістаміну токсин – тунець, скумбрія, Боніто Махи Махи є час 

температурної зловживали. 
o CIGUATERA - Ciguatoxin, хижі рифових риб (Barracuda, морський окунь, 

валет і Snapper) - морськими водоростями. 



  
Придбання риби з ЗАТВЕРДЖЕНИХ постачальників оскільки приготування їжі 
або заморожування не може знищити ці токсини.  
  
  
Виробляють – Всі продукти повинні бути придбані у затверджених 
постачальників. Це дозволить запобігти хвороб, пов'язаних з лісових грибів і 
продуктів, які були забруднені стічні води або хімікатів. 
  

Повний перелік хвороб харчового походження вказані у додатку. 
  
ХІМІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ може прийти з різних речовин, у тому числі токсичні 
метали, пестицидів, очищення продуктів, Дезінфікуючі засоби, мастильні 
матеріали, надання першої допомоги та особистої гігієни. Щоб запобігти 
забрудненню, таких як свинець у олов'яної глечик, користуйтеся лише ухваленими 
харчова начиння & устаткування готувати і зберігати продукти харчування. Якщо 
газовані напої Диспенсери неправильно встановлена, Газована вода дозволено 
повертатися до лінії поставку міді, він міг Ліч міді з рядка і забруднюють напою. 
Дозволити лише ліцензованим професіоналом для застосування пестицидів.  
  
  
Симптоми 

o Вари залежно від хімічних споживається 
o Більшість хвороб, які відбуваються протягом декількох хвилин 
o Характерні vomiting і діарея 

  
Профілактика 

o Тільки за допомогою хімічних речовин, затверджених для використання в 

операціях, foodservice. 
o Придбати хімічних речовин у затверджених авторитетних постачальників. 
o Зберігання хімічних речовин від prep областей, районів зберігання продуктів 

харчування і відділах КПМГ. 
o Хімічні речовини повинні бути відокремлені від продовольства і 

харчування контакт поверхонь, інтервалів і розбиття. 
o Хімічних речовин ніколи не має бути збережений вище харчування або 

харчування контакт поверхонь. 
o Хімічні продукти для використання за призначенням, використовувати і 

дотримуйтеся вказівок виробника. 
o Тільки ручка їжу з обладнанням та посуд, схвалені для використання 

foodservice. 
o Переконайтеся, що виробника етикеток на оригінальні хімічних контейнери 

для читання 
o Подовжуйте MSDS і переконайтеся, що вони будуть доступні для 

співробітників на всі часи. 



o   Дотримуйтесь вказівок виробника обладнання й  

місцеві нормативні вимоги при метанні з хімічними речовинами. 
  
ФІЗИЧНІ ЗАБРУДНЕННЯ , може статися, коли сторонні предмети випадково 
вводять в їжі. Загальні забруднювачів фізичної включають металевої стружки з 
банок, скоби, скла з зламаною лампочок, нігті, волосся, бинти з з, бруд, т. д. 
  
Симптоми 

o Можливі легкої до фатального травми 
o Скорочення, стоматологічна збиток і Задуха 
o Кровотечі і болі 

Профілактика 
o Купівлі харчування від затвердження, авторитетними постачальниками 
o Уважно огляньте продовольство отримали 
o Вжити заходів для запобігання фізичної забруднення, включаючи 

практикуючих особистої гігієни 
  
  
ПРОДОВОЛЬЧОЇ безпеки & кризи менеджмент адреси попередження або 
ліквідації навмисне забруднення продуктів харчування. Ключем до захисту їжі, щоб 
було так складно, як можливість для підробки відбуватися шляхом вирішення всіх 
потенційних людини, інтер'єр і ЕКСТЕР'ЄР діючі елементи вашого 
  
Побудувати кризових команди програми: 

o Створити кризових команди 
o Підготувати для різних типів кризи 
o Спеціально для вас операція 
o Перевірити ваш план і переконайтеся, що постають – підготовка, відповідь 

та відновлення. 
  

За допомогою інструмента FDA оборони – рівень небезпеки 
A ssure переконайтеся, що отримані продукти є з безпечного джерела 
L ook моніторинг безпеки продуктів на об'єкті 
E mployees знати, хто є у вашого об'єкта 
R eports тримати інформацію, пов'язану з продовольчої оборони доступні 
T hreat розробити план для реагування на підозрілі дії або загрозу для 
операції 
  
  
  

  
Реагуванні на спалахи хвороб харчового походження 

o Навчати персонал на продовольчу політику безпеки та процедур 
o Створення аварійно контакт-список 
o Збір інформації 



o Повідомити органи 
o Відокремити продукту 
o Документ всю інформацію з формою звіт про інцидент хвороб харчового 

походження і навчити персонал використовувати його 
o Визначити персоналу 
o Співпрацюють з органами влади 
o Процедури розгляду 

  
ХАРЧОВА алергія . Алергічна реакція може включати в себе свербіж, жорсткість 
горлі, утруднене дихання, кропив'янка, набряк, діарея, блювота, судоми і втрата 
свідомості або навіть смерті. Керівники та співробітники повинні бути інформовані 
про найбільш поширених. 
  
Харчових алергенів 

o Білка в їжу або інгредієнт деякі люди чутливі до 
o Ці білки зустрічаються в природі 
o Коли є достатня кількість алерген їдять, алергічна реакція може 

відбуватися 
  
Загальними харчових алергенів 

o Молоко 
o Яйця 
o Риби 
o Молюски, в тому числі омари, креветки і краба 
o Пшениця 
o Соєві 
o Арахіс 

o Дерево горіхи, таких як мигдаль, волоські горіхи і Горіхи пекан 
  
Ви і ваші співробітники повинні мати можливість інформувати клієнтів про ці та 
інших потенційних харчових алергенів, які можуть бути включені в їжа, яка 
подається у вашому закладі. 



  
  
  

БЕЗПЕЧНІ FOODHANDLER 

  
Харчування ОБРОБНИКІВ потенційно можуть забруднити їжі, коли вони були 
діагностовані з хворобою харчового походження, показати на шлунково-кишкові 
симптоми, заразив уражень або чіпаємо, який може забруднити своїми руками. 
  
Менеджери повинні зосередитися на наступному: 

o Створення політики особистої гігієни 
o Підготовка харчових обробників на особистої гігієни політики та 

перепідготовка їх регулярно 
o Моделювання правильної поведінки на всі часи 
o Нагляд продовольчої безпеки практики 
o Перегляд політики особистої гігієни, коли закони або науки змінити 

  
НАЛЕЖНОГО рук ПРАННЯ повинен завжди бути практикується, тому що прості 
дії, як ніс збирання, або торкаючись волосся з них можуть забруднити їжі. Це 
особливо важливо, перед початком робіт, після відвідування туалету, після 
чхання, кашель, куріння, їсти, пити, обробки сирої їжі та обробки сміття.  
  
1. Увімкніть гарячої води - 100F мінімальна  
2. Накладіть мило 
3. скраб рук & зброєю протягом 10-15 секунд.  
4. промити  
5. сухий одноразового рушником або висохнути на повітрі  
6. Якщо встановлення використовує рук антисептичні, воно повинно бути FDA 
затверджених як харчова добавка 
  
РУК АНТИСЕПТИЧНІ 

o Рідини або гелі, використовується для зниження кількості патогенів на 

шкірі 
o Мають відповідати стандартам CFR і FDA 
o Повинні бути використані тільки після миття рук 
o Ніколи не повинні використовуватись замість миття рук 
o Повинна бути надана можливість висохнути перед зворушлива їжі або 

обладнання 
  
РУКИ: одним словом & Очистити нігті, порізи і рани, покритий чистим бинти і 
рукавички або пальця ліжечко. 
  
РУКАВИЧКИ & ПАЛЬЦЯ ЛІЖЕЧКА ніколи не повинна використовуватися замість 
миття рук. Руки повинні мити, перш ніж покласти на рукавички і при зміні нової 
пари. Рукавички, які використовуються для обробки їжі для одноразового і ніколи 



не повинні бути мити або повторно використовувати. Вони повинні бути змінені 
принаймні кожні чотири години, коли вони стають забруднені або torn або 
починаючи нове завдання. 
  
Засоби ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ може бути делікатне питання з деякими людьми, 
але вона повинна вирішуватися з кожного співробітника тому що це життєво 
важливе значення для безпеки харчових продуктів. Всі співробітники повинні 
ванна або душ перед роботою і зберегти своє волосся чистим. До обробки їжі, 
співробітники повинні покласти на чистий одяг, відповідний взуття і чисте волосся 
стриманість або капелюх.  
  
JEWLERY & ФАРТУХИ - Вони повинні також видалити ювелірних виробів від руки і 
долоні. Дозволено лише рівнині групи весілля. Фартухи завжди повинні бути 
видалені, коли співробітник залишає області приготування їжі.  
  
ЇЖІ, пити, палити, ЖУВАЛЬНУ ГУМКУ або ТЮТЮНУ не повинно бути дозволено, 
під час підготовки, яка виступає або працюють в сферах Продовольча prep. 
  
  
  
СПІВРОБІТНИК ХВОРОБИ 
  

o ОБМЕЖИТИ працівники при роботі з або навколо їжі, якщо вони мають болить 
горло з за лихоманка. • служіння високого ризику населення – виключити з 
болю в горлі і лихоманка  

o ВИКЛЮЧИТИ співробітники з активним ЖОВТЯНИЦІ, ДІАРЕЯ, або 
БЛЮВОТА • повинні бути симптомом безкоштовно протягом 24 годин, 
перш ніж повернутися  

o Повідомляти ДЕПАРТАМЕНТУ охорони здоров'я і ВИКЛЮЧИТИ Якщо 

вони з діагнозом • сальмонели, Shigella, e. Coli, гепатиту А або 
норовірусом.  



  
  
  

ПОТІК харчування: Введення 

  

УНИКНУТИ час & TEMPATURE 
ЗЛОВЖИВАННЯ 
   Контролювати і температура – 
зберігання 41° F (5° С) та нижче 
або 135° F (57° С) і вище. 
   Переконайтеся, що доступні 
правильні типи термометри. 
   Регулярно запису температури й 
часу вони беруться 
   Мінімізувати час, що їжа 
витрачає в небезпечній зоні 
температури 
   Прийняти коригуючі дії, якщо час 
температури стандартів не 

виконано 
  
  
  
Термометри ПОБУТОВІ є найбільш важливі інструменти менеджери повинні 
запобігти зловживанню час температури. Термометри повинні мити, промиті і 
очищеної і висушеного перед вживанням для запобігання перехресне 
забруднення. Вони також повинні бути відкалібрований перед кожною зміною , 
щоб забезпечити точність. При вимірюванні внутрішніх температур їжі, термометр 
парова або зонд вставляється в самій товстій частині виробу. 
  

   БІМЕТАЛІЧНІ STEMMED - стебло повинен бути занурений в продукт від 
кінчика до кінця зондування області. Він повинен мати на регульований 
калібрування гайка, бути легким для читання, так і із точністю до 2 градуси. 

   ІНФРАЧЕРВОНІ -вимірювання температури поверхні і не може 
використовуватися для перегляду внутрішніх температур 

   ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІ & THERMASTORS є цифрова з різними типами 
зондів. • проникнення зондами - Внутрішня температура продуктів 
харчування, занурення зондами - рідин, поверхні зондами - поверхневі.  
  

Як відкалібрувати: Два методи 
  
Метод льоду 

   Заповнити великий контейнер з Колотий лід і води і перемішати. 
   Покладіть термометр стовбурових або зонд у воду. Чекати till індикатор 

зупинок. 



   Коригувати термометра, так що він читає 32˚F (0˚C). 
  

Boling методу точки 
   Водопровідної води довести до кипіння. 
   Покладіть термометр стовбурових або зонд у воду. 
   Коригувати термометра до 212˚F (100˚C). 

  
При використанні термометри: 

   Вимити, дезінфікувати і air-dry термометри, до і після їх використання 
   Калібрувати їх перед кожною зміною до  

забезпечити точність 
   Переконайтеся, що використовується для вимірювання температури харчової 

термометри точно було б  
+ /-2° F або + /-1° C  

   Використовувати Термометри скляні, тільки якщо вони беруться в осколків 
корпусі. 

  
  

ПРИДБАННЯ & отримання 

  
Затверджено постачальника -Будуть відповідати вимогам і відповідає всіма 
відповідними місцевих, державних та федеральних законів. 

         Харчування повинні бути придбані у затверджених, авторитетних 
постачальників. Ці постачальників було перевірено і може показати вам 
огляд доповіді. Вони також відповідають всіма відповідними місцевих, 
державних та федеральних законів. Це стосується всіх постачальників в 
ланцюжку поставок. Ланцюг вашої операції можуть включати виробників 
вантажовідправників, пакувальників, виробників, дистриб'юторів 
(вантажоперевезення флотів та склади) та місцевих ринків. 

         Розвивати відносини з вашого постачальників і дізнатися їх практиці 
продовольчої безпеки. Розглянути питання про перегляд їх останньої 
доповіді інспекції. Ці звіти можуть бути з міністерство сільського 
господарства США (USDA), їжа і медикаментів (FDA) або сторонні 
Інспектор. Вони мають базуватися на добре для виробництва практики 
(GMP) або хороші сільськогосподарської практики (GAP).  

  
Ключ ЙДУТЬ поставки - Деякі foodservice операції отримувати харчування після 
години, коли вони закриті для бізнесу. Це часто згадується як ключ падіння 
доставки. Постачальник приділяється ключа або іншим доступ операцію, щоб 
зробити доставку. Продукти потім поміщаються в градирень, морозильні камери і 
сухий складських площ. Доставку повинні бути оглянуті, як тільки ви приїдете в 
експлуатації і відповідають критеріям, визначені у слайд.  

  
Поставки повинні відповідати наступним критеріям. 

         Інспекцію одразу після прибуття в операції 



         Себе затверджені джерело 
         Були поміщені у правильному розташуванні для  

підтримувати необхідну температуру  
         Вже захищені від забруднення в зберіганні 
         НЕ забруднені  
         Чесно представлений 

  
  
Отримання -Оператори потрібно ретельно спланувати свої графіки поставки, так 
що продукти можуть бути оброблені оперативно 
і правильно. Співробітників, які призначені для отримання поставки повинні бути 
навчені для перевірки їжу належним чином, а щоб розрізняти продуктів, які є 
прийнятними і ті, які не є. Упаковка повинна бути чистою і неушкоджені, 
використання по-дат поточної і показувати жодних ознак неправильне. 
  
ПРОДУКТИ повинні бути ДОСТАВЛЕНІ в НАЛЕЖНОМУ ТЕМПЕРАТУР. 

   Холодний TCS корми-41˚F або нижчого  
o Перевірка температури м'яса, птиці та риби - вставити термометр 

стовбурових або зонда в самій товстій частині їжі (зазвичай центр) 
o Перевірка температури ПРП їжі (карта вакуумній упаковці і су відео 

продовольство) - вставити термометр стовбурових або probe між 2 
пакунки. Як альтернатива, складіть упаковка навколо термометр 
стовбурових або зонд 

o Перевірка температури з інших упаковані їжа - відкрити пакет і Вставка 

термометра стебло або зонд в їжу 
   Жити молюсків: отримувати устриці, Мідії, молюсків та гребінці на 

температуру повітря 45° F (7° С) і Внутрішня температура не більшими, ніж 
50° F (10° С).  

o Після того, як отримано, молюсків необхідно охолодити до 41° F (5° С) 

або нижче за чотири години. 
o Shucked молюски: отримувати в 45° F (7° С) або опускання. 
o   Cool молюсків до 41° F (5° С) або зниження в  

чотири години. 
  

   Гарячі продукти TCS 135˚F або вище  
   Заморожених – заморожених тверде без рідини патьоки або великих 

крижаних кристалів 
  
Видобуваються морепродуктів: 

   Ракоподібні прийматимуться з оболонки запас ідентифікації Теги:  
o Мітки показують, де і коли молюсків були видобуваються. 
o Повинні постійно перебувати на файл для 90 днів з моменту 

останнього молюсків була використана з доставки контейнера. 
   Риби, яка буде з'їдений сирі або частково зварені 



o Документації повинні показати риба була правильно замороженому 

перед будучи отримав. 
o Зберігати документи на 90 днів від продажу риби. 

   Ферма підняв риби  
o Повинні мати документації, заявивши, що риба була піднята 

стандартам FDA. 
o Зберігати документи на 90 днів від продажу риби 

  
Оцінці якості харчових продуктів: 

   Зовнішній вигляд: Відмовитися від їжі, яку moldy або неправильні кольору. 
   Текстури: Відмовитися від м'яса, риби і птиці, якщо: 

o Це слизові, липкий або сухі 
o Він має м'який плоті, що залишає відбиток при дотику 

   Запах: Відхилити їжу з ненормальне або неприємним запахом 
  
  
Відкидаючи поставки  

   Окремий відхилених елементи з допустимим елементів 
   Сказати доставки людині, що не так з елемент 
   Отримати підписаний коригування або кредит ковзання, перш ніж відхилений 

елемент до доставки людини.  
   Увійти падаючого на рахунок-фактуру або отримання документа. 

  
Нагадує 

   Виробник іноді нагадати продовольчих товарів, які ви отримали. Це може 
статися, коли забруднення харчових продуктів є підтвердив чи підозрював. 
Це також може статися, коли елементи помилково або misbranded. Часто 
харчування нагадав, коли харчових алергенів не були визначені на етикетці. 
Більшості продавці будете попереджені про відкликання. Однак, ви також 
повинні стежити Нагадаємо сповіщення, зроблених FDA і USDA. Виконайте 
настанови в слайдів, коли повідомлені про нагадати. 

   Визначити нагадала їжу елементи за відповідні відомості з відкликанням 
зверніть увагу на нього. Це може включати виробника ID, час елемент був 
виготовлений, і елемента дату. 

   Видалити елемент з інвентаря і помістити його в безпечних і відповідного 
розташування. Що може бути тепліше або сухого зберігання області. 

   Відкликані елемент має бути збережено окремо від їжі, посуду, обладнання, 
постільна білизна і одноразові елементи.  

   Позначити елемент таким чином, що буде не допустити будучи поміщений 
назад в інвентар. Деякі операції це зробити, у тому числі не використовувати 
і не відкидати етикетки на відкликані продукти харчування. Інформувати 
персонал відмовитись від використання продукту. 

   Зверніться до продавця сповіщення або відкликання повідомлення за те, що 
робити з елемента. Наприклад, вам може бути доручено викинути її або 
повернути його до постачальника. 



  
ЗБЕРІГАННЯ НАПРЯМНІ ЛІНІЇ 
Не лінія холодильник полиці, перевантаження одиниці або відкритих дверей 
занадто часто. Ці практики зробити одиниць працювати більше, щоб підтримувати 
температуру всередині. Якщо можливо, магазин сирого м'яса, птиці та риби 
окремо від вареного або готових до вживання їжі для запобігання перехресне 
забруднення. 
  
Якщо ні, то зберігати ці елементи, розташовані вареного або готових до вживання 
їжі. Продукт температур повинні перевірятися регулярно. Внутрішніх і зовнішніх 
термометри має підтримуватися. 
  

   Зберігання полиць повинна бути 6 "дюймів від підлоги і відстань від стіни для 
належного жилкуванням сітчасті і очищення. 

   Магазин продуктів харчування в ємностей призначені для продуктів 
харчування 

   Використання контейнерів, що міцні, витік доказ і здатні бути запечатаний або 
покриті 

   Ніколи не використання порожні контейнери для харчових продуктів для 
зберігання хімічних речовин; Ніколи не покласти їжу у порожніх контейнерів 
хімічних 

   Використання FIFO (перший в першому з) запас обертання слід 
дотримуватися. Зберігання елементів із попередніх використання за датами 
в передній і використовувати їх спочатку. 

   Сухого зберіганняобластях слід мати на відповідних температуру, між 50F і 
70F з відносною вологістю від 50-60%. 

  
Елементи повинні зберігатися в оригінальній упаковці. Видалено з оригінальній 
упаковці, загорнути в чистий поліетиленові з матеріалу, чи помістити його в чисте 
продезінфікувати контейнер з щільно закривається кришкою. Всі упаковка і тара 
повинні бути помічені на  

   ІМ'Я ЇЖА 
   ДАТА, ПІДГОТОВЛЕНІ 
   ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ. 

  
Для запобігання забруднення, ніколи не зберігати їжу в цих областях 

   Роздягальні або роздягальні 
   Туалети або сміття номери 
   Механічні номери 
   У розділі неекранованої каналізаційні лінії або витік води лінії 
   Під сходових клітках 

  
МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ УПАКОВАНІ НА МІСЦІ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

   Загальне ім'я їжа або заяву явно виявленні його. 
   Кількість їжі. 



   Якщо елемент містить два або більше компонентів, список інгредієнтів в 
порядку убування за вагою. 

   Перелік штучні барвники та Ароматизатори в продуктах харчування, у тому 
числі хімічних консервантів 

   Ім'я та місце здійснення діяльності, пакувальник, скидаються. 
   Джерело кожного харчової алергенів, що містяться в їжі.  

  
TCS продукти, ПРИГОТОВАНІ на сайті повинні бути помічені - ім'я їжі, дата, це 
повинні бути продані, споживається або відкидаються.Це може бути 
зберігається максимум Сім днів в 41F або нижче, перш ніж він мають бути 
відкинуті. 
  
ВИКИДАТИ ВСІ ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ, ЩО МИНУВ ТЕРМІН ДІЇ ВИРОБНИКІВ.  

  
ХОЛОДИЛЬНИКИ повинен бути встановлений, 39° або нижче і термометр 
розміщені в районі найтепліші. З їжею, що зберігаються в такому порядку від верху 
до низу для запобігання перехресне забруднення: 

1.готові до вживання їжі 
2.морепродуктів 
3.весь скорочень яловичини та свинини 
4.рубане м'ясо і риба землі 
5.весь і землю домашніх птахів 

  
Цей порядок зберігання на основі мінімальний внутрішній приготування 
температури з кожного виду їжі. 



  

ПОТІК харчування: підготовка 

  
PREPPING ЇЖА: 

   Тільки видалити якомога більше їжі з охолоджувач, як ви можете prep 
протягом короткого періоду часу. 

o Це обмежує час температури зловживання 

   Повернутися до охолоджувач їжі націлений або приготувати це якомога 
швидше. 

   Переконайтеся, що робочі станції, обробні дошки і приладдя номери, 
продезінфікувати.  
  

Продукти харчування та колір добавки- Тільки використовувати добавки 
схвалений вашому місцевим регулюючий орган 

   Ніколи не використовувати більше добавок, ніж дозволено законом 
   Ніколи не використання добавок до змінювати зовнішній вигляд їжі 
   Не продавати виробляють ставитися з сульфіти, перш ніж він був прийнятий 

в операції  
   Ніколи не Додати сульфіти для виробництва, які будуть їсти сирою. 
   Продовольство не представлені чесно повинен бути викинутий 

  
Чотирьох методів відтавання харчування 

   Відлига харчування в кулер, зберігаючи його температура в 41° F (5° С) або 
знизити  

   Бокси їжі під проточною водою в 70° F (21° С) або знизити 
o Ніколи не дозволяйте температури харчової йти вище 41 ° F (5 ° С) або 

нижче більш ніж на чотири години 
   Відлига харчування в мікрохвильовій печі, лише якщо приготовані відразу 

після відтавання 
   Відлига в рамках процес приготування 

  
Виробляють 

   Переконайтеся, що виробляють не чіпати поверхонь, що піддаються сирого 
м'яса, морепродуктів або птиці. 

   Це ретельно вимити під проточною водою перед: 
o Різання 
o Приготування їжі 
o Комбінування з іншими інгредієнтами 

   Виробляють могли бути випрані у воді, що містять озону дезінфікувати його 
o Зв'яжіться з місцевим органом 

   Коли замочування або зберігання продуктів у стоячої води або вода з льодом 
шламу, не плутайте 

o Різних елементів 
o Кілька пакетів з цього ж пункту 



   Поставити в холодильник і утримуйте нарізаний дині, нарізати помідори і 
скоротити листові зелені на 41° F (5° С) або знизити 

   НЕ служити сирого насіння паростки, якщо в першу чергу виступає високого 
ризику населення 

  
Яйця і яйця сумішей 

   Обробляти об'єднані яйця (якщо дозволено) з обережністю:  
o Кука негайно після змішування або зберігати в 41 ° F (5 ° С) або знизити 
o Чистота і дезінфікувати контейнери між партіями 

   Розглянути питання про використання пастеризованого яйця або яєчних 
продуктів, коли готує страви, які потребують мало або взагалі не 
приготування їжі 

   Яйця, сік і молоко мають пастеризації загалом.  
  

Лід:  
   Ніколи не використовувати льоду якості інгредієнта, якщо він був 

використаний для тримати їжа холодна 
   Передача льоду використання чистою і продезінфікувати контейнерів і Совки 
   Ніколи не Тримайте лід в контейнерах, які провели хімічних речовин або 

сирого м'яса, морепродуктів або птиці 
   Магазин морозиво совки зовнішнім Льодові машини в місці, чистий, 

захищений 
   Ніколи не використовувати скло совок льоду або торкнутися льоду руками. 

  
БЕЗПЕЧНИЙ ЧАС І INTERNALTEMPATURE ВИМОГАМИ  



Якщо будь-який з цих пунктів приготовані нижче було запропоновано внутрішні 
температури приготування їжі ви повинні мати меню застереження відзначив 
нехай Відгуки, знаю, що вони споживають під приготовлену їжу. 
  
Часткова приготування під час підготовки - Якщо частково приготування м'яса, 
морепродуктів, птиці або яйця або страви, що містить ці елементи: 

А. Ніколи не приготування їжі, більше 60 хвилин під час початкового 
приготування. 

Б. Cool відразу після початкової приготування Їжа. 
C. Заморозити або в холодильнику, їжа після охолодження присвоює 



Д. Розігрівають їжу для принаймні 165˚F (74˚C) 15 секунд перед 
продажем або виступає присвоює 

Е. Cool їжу, якщо він буде не служив негайно або для служби. 
  
  
  
  
  
Охолодження продуктів TCS - Ніколи не місце гарячої їжі в холодильниках, які 
можуть підвищувати температуру всередині. Є в загальній складності 6 годин, щоб 
охолодити продовольство. 
  

Крок 1 - Cool харчування від 135˚F і вище до 70˚F у перших двох годин 
Крок 2-Cool харчування від 70˚F до 41˚F в 4: 00 
  

Використовувати методи: 
   Розрізається на дрібніші шматочки великих предмети 
   Розділіть великих контейнерах їжі на менші контейнерах або дрібні каструлі 
   Місце продукти харчування у крижаній воді ванни 
   Ретельно розмішайте його з льоду лопатка 
   Помістіть його в холодильних установок вибуху 

  
Харчування розігрівати для негайного послуги 

   Можна розігрівати до будь-якій температурі, якщо вона була приготовлені і 
охолоджують правильно 
  

Харчування розігрівати-Холдинг 
   Потрібно розігрівати внутрішньої температурі 165° F (74° С) протягом 15 

секунд протягом 2 годин 
   Розігріти комерційно оброблених і упакованих готових до вживання їжі, щоб 

внутрішньої температурі принаймні 135° F (57° С) 



  

ПОТІК харчування: послуги 

  
Керівні принципи для проведення харчування 
  
         Покриття їжі і встановити чхають охоронці захист харчування від 

забруднюючих речовин. Чохли захист харчування від забруднення і 
допомагають підтримувати їжі температур.  
  

         Утримуйте TCS їжі при температурі праворуч 
o Гаряча їжа: 135° F (57° C) або вище, 
o Холодної їжі: 41° F (5° С) або нижнього 

  
         Перевірте температуру принаймні кожні 4 години 

o Викидати продукти харчування не на 41 ° F (5 ° С) або знизити 
o Перевірити температур кожні 2 години, щоб залишити time for коригувальні 

дії 
  

         Ніколи не використовувати - Холдинг обладнання, щоб розігріти їжу, якщо він 
призначений для нього 

o Розігріти їжу коректно, а потім перемістити його в холдингу блок 
  
Проведення їжу без контролю температури 
  
Холодної їжі можна проводити без контролю температури протягом 6 годин 

   Якщо вашої операції відображає або демонструє відповідний TCS їжу без 
контролю температури, він повинен зробити це за певних умов. Умови для 
проведення холодною їжі, відрізняються від тих, для проведення гарячої їжі. 
Перед використанням час як метод контролю, зверніться до вашого 
місцевого регулюючий орган для конкретних вимог. 

   Для холодної їжі етикетки продовольчої часу, ви видалили його з 
холодильного і строки, ви повинні викинути її. & Скасувати час на етикетці 
має бути шість годин з моменту, коли ви видалили їжу зі холодильного.  

   Наприклад, якщо видалити картопляний салат з холодильного о 3:00 служити 
на пікнік на етикетці, час & Скасувати повинна бути 9:00 вечора Це одно 
шість годин з моменту, коли ви видалили його з холодильного. 
  

Гарячої їжі можна проводити без контролю температури протягом 4 годин 
   Перед використанням час як метод контролю, зверніться до вашого місцевого 

регулюючий орган для конкретних вимог. 
   Гарячої їжі час & Скасувати на етикетці мають бути чотири години з моменту, 

коли ви видалили їжу зі контролю температури. 
  

Кухня персонал керівні принципи для подачі їжі 



   Сервірувальний посуд правильно між використовує магазин 
o На поверхні чистим і продезінфікувати харчування контакт 
o У їжу з ручкою розширив над ободом контейнер 

   Сервірувальний посуд правильно між використовує магазин 
o На поверхні чистим і продезінфікувати харчування контакт 
o У їжу з ручкою розширив над ободом контейнер 

  
  
Скло та ПОСУД повинні бути проведені на базі або від під ним і не бути складені 
при обслуговуванні. 
  
  
Столове ПРИЛАДДЯ і ПОСУД повинні бути збережені ручки вгору і в одному 
напрямку в ящику або контейнера зберігання. 
  
Бронювання – Лише ООН відкрилося індивідуально упаковані приправи все в 
порядку повторно служити. Пластина гарнір, хліб або відкриті страви приправи 
ніколи не подають до новим гостем. 
  
Ніколи не повторно служити: 

   Їжі повернувся в інший клієнт один клієнт 
   Виявлені приправи  
   Нес'еденний хліб  
   Гарніри плита 

  
Як правило, тільки закритою, розфасованих продуктів харчування в хорошому 
стані може бути повторно служив: 

   Приправи пакети 
   Загорнуті крекери або хлібні  

  
  
Послуги УНІВЕРСАМІВ областях - Ніколи не дозволить клієнтів повторно 
використовувати забруднену або брудні пластин. Захистити їжі в барах їжі і 
"шведські столи" з чханні охоронців і переконайтеся, що обладнання може 
утримувати їжу на потрібної температури. Тримати сирих продуктів від готових до 
вживання або приготовленої їжі та маркувати всі продукти харчування. 
  
Запобігання зловживання час температури і забруднення продовжував  
  

   Тримати гарячої їжі в 135° F (57° С) і вище 
   Зберегти холодною їжі на 41° F (5° С) або знизити 
   Зберігайте сирого м'яса, риби і птиці, окремо від готових до вживання їжі  
   Не дозволяйте клієнтами поповнити брудні пластини або скористайтеся 

брудний посуд самообслуговування областях 
   Запас продовольства дисплеїв з правильним посуд для роздачі їжі.  



   Не використовуйте льоду якості інгредієнта, якщо він був використаний для 
тримати їжі або напоїв холодний 

  
Маркування їжу маса в районах самообслуговування 
  

   Переконайтеся, що підпис міститься в очах у замовника 
   Включати виробника або процесор етикетці забезпечені їжа 
   Як альтернатива надати інформацію за допомогою картки, знак або інші 

маркування метод 
   Підпис не потрібен для сипучих неупакованих їжі, як хлібобулочних виробів, 

якщо: 
o Продукт робить немає претензії щодо здоров'я або поживними вміст 
o Існує ніяких законів, які вимагають маркування 
o Їжа є виготовляються у ЄС або підготовлені в приміщеннях 
o Їжа є виготовляються у ЄС або підготовлені в інший регулюється 

операції або обробки завод продовольчих належить й та сама особа 
  
ВИМКНЕННЯ СЛУЖБИ САЙТУ  
  

   Використання ізольовані, харчова контейнери призначені для зупинки 
харчування від змішування, витоку або проливаючи 

   Регулярно очищення внутрішню транспортних засобів доставки 
   Перевірка внутрішнього харчування температур 
   Мітка їжі з на дату й час, нагрівальної та сервісу інструкції 
   Переконайтеся, що службу сайт має правильний утиліти 

o Сейф вода для приготування їжі, для миття посуду і миття рук 
o Сміттєві контейнери зберігаються від Продовольча prep, зберігання і 

виступає областях 
o Зберігати сирого м'яса, птиці і морепродукти та готових до вживання 

елементів окремо 
  
  
АВТОМАТИ  
  

• Продовольства дескриптор націлений і упаковані для автомати, так само 
ретельно, як будь-який іншої їжі служив для клієнтів. Вендінгове операторів 
повинен захистити харчування від забруднення і часу температура 
зловживання під час транспорт, доставку та обслуговування.  

• Перевірка продукт придатності щодня. Продукти часто мають кодом дати, 
наприклад, терміну дії або на дату. Якщо термін дії минув, викинути їжа 
негайно. Викидати замороженої їжі націлений на місці, якщо не продаються 
протягом семи днів підготовки. 

• Продукти харчування тримати TCS на потрібної температури. Вона повинна 
проходити на 41° F (5° С) або нижче, або на 135° F (57° C) або вище. Ці 
машини повинні мати контролю, яка заважає TCS їжі видавався, якщо 



температура залишається в небезпечній зоні протягом указаного часу. Ця 
їжа повинен бути викинутий. 



  
  
  

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ХАРЧОВИХ 

  

Програм попередніх умов для особистої гігієни, дизайн приміщення, вибір 
постачальника, санітарії та шкідників контролю, обладнання та продовольчої 
безпеки навчання має бути на місці перед виконанням будь-який з системи 
управління безпекою харчових 
  
Активних УПРАВЛІНСЬКОГО контролю. Цей підхід фокусується на контролі 
п'ять найпоширеніших фактори ризику відповідає за визначені CDC хвороб 
харчового походження. До них відносяться покупці від небезпечних джерел, в 
іншому випадку готувати адекватно, проведення їжі при температурі неналежне 
використання зараженої техніки та практикуючих бідні особистої гігієни. 
  
1. перший необхідно враховувати п'ять факторів ризику, як вони застосовуються 
по всьому потоці їжі 
2. визначити проблеми у вашому операції, які можуть вплинути на безпеку 
харчових продуктів 
3. Розробка політики та процедур, що стосуються будь-яких питань, що стосувався 
4. моніторингу, щоб визначити, якщо ваш нової політики є, що за ним 
5. Перевірте, чи що політики і процедур, які ви встановили насправді працюють 
  
Небезпеки аналіз КРИТИЧНІ точки контролю (НАССР) система орієнтована на 
виявлення певні точки, де вона має важливе значення для запобігання усунути 
або зменшити її біологічними, хімічними або фізичну небезпеки для безпечної 
level. 
  
Аналізу ризиків і критичних контрольних точок, або НАССР. is профілактичної 
системний підхід до безпеки харчових продуктів і фармацевтичної безпеки, який 
врегулював фізико-хімічних та біологічних небезпек, як засіб профілактики, а не 
кінцевого продукту інспекції. HACCP використовується в харчовій промисловості 
визначити потенційні небезпеки продовольчої безпеки, так що ключові заходи 
можуть бути прийняті для зменшення або ліквідації ризиком небезпеки, які зараз 
реалізуються. Система використовується на всіх стадіях їжі видобутку і збагачення 
процесів, включаючи, упаковку, розподіл, і т. д. Продукти харчування та ліками 
(FDA) і в департамент сільського господарства США (USDA) сказати, що їх 
обов'язкового НАССР програми для соку і м'ясо ефективний підхід до безпеки 
харчових продуктів і охорони здоров'я. М'ясо НАССР системи регулюються USDA, 
хоча морепродуктів і сік регулюються по FDA. Використання НАССР є в даний час 
добровільне в інших галузях харчової. 
  
7 кроків НАССР 
  



1.проведення аналізу ризиків 
2.визначення критичних контрольних точок, де небезпеки можуть бути 

запобігти, усунені або зменшується до безпечного рівня  
3.визначити і встановлювати максимальні і мінімальні обмеження, які повинні 

бути виконані для кожного критичного контролю точки (КПК) 
4. визначити і встановити процедури моніторингу  
5.визначити, які виправні заходи будуть прийняті, коли критичні границі не були 

досягнуті 
6.Переконайтеся, що ваш план працює  
7.Establish процедури обліку та документація 

  
У додатку є НАССР контролю точки блок-схеми та монітор аркушів. 



  

SANITRARY ЗАСОБИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й 
  
Покриття що на ПІДЛОГУ повинен бути сильним, міцним і легко миється. Це 
повинні також бути non абсорбуючого, чинити опір зносу і запобігання ковзає 
особливо в Walk-модулів, їжу prep областях, засіб для миття областях, туалети і 
інших районів, схильних вологи або спрей очищення. Килимові покриття не 
рекомендується у високих грунтів, але є популярним в їдальнях, оскільки вона 
поглинає звуки. 
  

   COVING є зігнуті, запечатаний краю поміщається між підлогу і стіни і 
використовується для усунення гострі кути прогалини або тріщини між 
підлогу і стіни, які зроблять його взагалі неможливо очистити. 
  

ТУАЛЕТИ / миття рук СТАНЦІЙ: Туалети слід регулярно чистити і є повністю 
обладнаний рука прання станції з гарячої та холодної води, мило, засоби для 
сухого руками, відходів контейнер, вивісок із зазначенням співробітників миття рук 
вимоги до повернення на роботу. Митті рук станцій повинні бути доступними і 
зручними, щоб зробити рукою миття легко. 
  
ХАРЧУВАННЯМ СОРТУ обладнання є важливим для придбання обладнання, 
який був розроблений з санітарії на увазі і прийнятним для використання в 
ресторані таких як NSF міжнародного та андеррайтерів лабораторій (UL).  
  
Обладнання СТАЦІОНАРНЕ , її слід підключити на ніжках принаймні шість 
дюймів від підлоги, або він повинен бути герметичним кладки базу. 
Обладнання стаціонарне tabletop повинен бути встановлений на ніжках з 
оформлення чотири дюйми між стільницю та устаткування або повинні бути 
закриті в стільницю. 
  
ПИТНА вода -воду безпечною для пиття-є дуже важливим для встановлення. 
Джерела включають громадських зовнішніх водопровідних мереж, приватні водних 
джерел, які перевіряються принаймні один раз на рік, і пляшках питної води. У воді 
надзвичайних встановлення може бути дозволено залишаються відкритими, якщо 
деякі запобіжні заходи дотримуються. Ці операції можуть включати киплячою 
водою або придбання води, киплячу воду для руки пральні та основні завдання. 
  
САНТЕХНІКА - Тільки ліцензованих сантехніків слід встановлювати і підтримувати 
сантехнічних систем. Найбільший виклик для безпеки води походить від 
перехресного з'єднання на фізичні посилання через яких забруднювачів із стоків, 
каналізації та інші очистки джерел може текти в питна вода постачання. Вакуумні 
вимикачі і повітря прогалини можуть бути використані для запобігання 
протитечію.  
  
ОСВІТЛЕННЯ інтенсивності вимірюється у foot-candles 

  



         По крайней мере 108 люкс (ноги 10 свічок): прогулянка холодильників, 

сухим кормом складських площ, інші номери і ділянки під час чищення 
  

         По крайней мере 215 люкс (20 футів свічки): Self сервіс відображає таких як 

"шведські столи" і салат бари, свіжих продуктів дисплеїв, всередині 

обладнання таких як досягти в і недостатнє лічильник холодильників, миття 

рук, warewashing та обладнання/церковне зберігання областях, ванні 

кімнати 
  

         По крайней мере 540 люкс (50 футів свічки): всі продукти харчування 

підготовки області 

  
ЗРУЙНУВАТИ СТІЙКІ ЦИБУЛИНИ і ЗАХИСНІ КРИШКИ запобігти битого скла 
від забруднення харчових. 

  
  
  
  
СПЕЦІАЛЬНОЇ вентиляцією для СОБАК поліпшує якості повітря, видаляючи 
диму, жир, пари і тепла. Якщо є достатньою вентиляцією, не буде ніяких 
накопичення жиру та конденсату на стінах і стелях. Вентиляція повинна бути 
спроектована так капюшонами, вентилятори, охоронців і повітроводів не капати на 
їжу або обладнання. Гуд фільтри і жир Екстрактори необхідно регулярно чистити 
ліцензовані і кабального професіоналом. 
  
СМІТТЄВІ КОНТЕЙНЕРИ має бути витік доказ, вода доказ, шкідників доказ, легко 
миється і міцний. Вони повинні мати щільно закривається кришкою і повинні 
зберігатися крита коли не у використанні. Всі Сміттєві контейнери повинні бути 
часто очищені ретельно обидва всередині і зовні. Сміття, слід видалити із 
приготування їжі райони якомога швидше, і не повинні знаходитись в області 
приготування їжі.  
  
ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЇ 

   Очищення — процес вилучення продовольства і інших видів грунтів з 
поверхні. Щоб правильно 
Чистий скористайтеся милом і водою рішення.  
  

   Санітарної обробки це процес зниження кількості шкідливих мікроорганізмів 
з чистої 
поверхні до безпечного рівня. Ви повинні очистити і промити поверхні, перш 
ніж ви дезінфікувати. Дезінфікуючі засоби хімічного знаходяться під впливом 
час контакту, концентрація на дезінфікуючий засіб для рук і температуру 
розчину. Контрольне рішення регулярно з рекомендованими дезінфікуючий 
засіб для рук. 



  
• Будь-яких поверхонь повинні бути очищені і промити. Це включає в себе стіни, 

поличками для зберігання і Сміттєві контейнери. Однак, будь-якої поверхні, 
що стосується продовольства, наприклад, ножі, stockpots, обробні дошки 
або підготовка таблиць, повинні чистити і в санітарній обробці. 

  
• 5 етапів 

1. Лом або видалити їжі біти з поверхні. Використовувати правильний 
очищення інструменту, як щіткою нейлону або вводу або тканиною 
рушник. 

2. Мити поверхні. Підготувати чистящий розчин з затвердженим миючого 
засобу. Вимийте поверхні з правильного очищення інструменту, як 
тканина рушник. 

3. Промийте поверхню. Використовуйте чисту воду. Промийте поверхню з 
правильного очищення інструменту, як тканина рушник. 

4. Sanitize поверхні. Використовуйте правильне рішення дезінфекції. 
Підготувати концентрація на вимоги виробника. Інструмент правильний, 
таких як тканина рушник, щоб дезінфікувати поверхні. Переконайтеся, 
що всю поверхню прийшов в контакт з дезінфекції рішення. 

5. Дозволяють поверхні air-dry. 
  
  
  
  
  
Машини ПОСУДОМОЄЧНІ - Дотримуйтесь інструкцій виробника і переконайтеся, 
що ваша машина не Чистота і в доброму робочому стані. Перевірте температуру і 
тиск прання і полоскання циклів щодня. Інформація повинна бути розміщена на 
машині щодо належного води температура, швидкість конвеєра, вода тиску і 
хімічних концентрації. 
  

  Хлору Йод Quats 
Води 
температура 

≥ 100° F (38° 

С) 
≥ 75° F (24° С) 68° F (20° C) 75° F (24° С) 

РН води ≤ 10 ≤ 8 ≤ 5 або як за 
виробника 
рекомендація 

Згідно з заводу-виробника 
рекомендація 

Твердість води Згідно з заводу-виробника 
рекомендація 

Згідно з заводу-
виробника 
рекомендація 

500 мільйонних часток або 
як за 
виробника 
recommendatio 

Дезінфікуючий 
засіб для рук 
концентрація 
діапазон 

50-99 ppm 50-99 ppm 12,5-25 стр/хв Згідно з заводу-виробника 
рекомендація 

Контакт 
дезінфікуючий 
засіб для рук 
час 

≥ 7 сек ≥ 7 сек ≥ 30 сек ≥ 30 сек 



Високотемпературна машини 
   Остаточний дезінфекції полоскання має бути принаймні 180° F (82° С) 
   165° F (74° С) для стаціонарних стійку, одно температури машини 

  
Хіміко-санітарної обробки машин 

   Чистота і дезінфікувати в набагато більш низьких температурах 
   Дотримуйтеся рекомендацій температури, наданих виробником  

  
РАКОВИНА ТРЄХКАМЕРНІ - Елементи, очищені в трьох відсіку раковина повинні 
бути попередньо просоченої або злам чисті, промивають у прального порошку з 
110F водою, промити у чистій воді і продезінфікувати, у будь-якому гарячої води 
в найменш 171F або хімічної дезінфекції рішення. Всі статті витрат мають бути 
висушеного перевернутий. 
  
Очищення засоби та хімічні РЕЧОВИНИ повинні бути розміщені в місця 
зберігання подалі від областях, продукти харчування та приготування їжі. 
Переконайтеся, що хімічні речовини чітко позначені, якщо видалено з оригінальній 
тарі. Тримати матеріалу безпеки даних аркушів (MSDS) для кожного хімічного 
у місці для всіх працівників на роботу. Ці листи мають важливі Перша допомога 
інформацію та інформацію про безпечне використання. Розпоряджатися хімічними 
речовинами відповідно до інструкцій на етикетці та нормативними положеннями. 
Це прав працівника знати, що вони працюють з і навколо. 
  
Майстер очищення розклад містить список всіх очищення завдання, як добре, як 
коли і як мають бути завершені завдання. Призначити відповідальності для 
кожного завдання, посада. Створити співробітник підтримки, включаючи їх внесок у 
дизайну програми та нагородження хороші показники. Стежити за очищення 
програма тримати його ефективним. 
  
ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН МЕНЕДЖМЕНТ (ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ТИП 
IPM) 
  
Повинні розглянути ці питання повинні бути ефективна програма використовується 
тип IPM 

   ЗАБОРОНИТИ ДОСТУП ШКІДНИКІВ  
   ЗАПЕРЕЧУВАТИ ШКІДНИКІВ ХАРЧУВАННЯ 
   ПРИТУЛОК ТА ВОДИ  
   Робота з A ЛІЦЕНЗОВАНИХ ШКІДНИКІВ контролю оператора (ЦУП) усунути 

будь-які шкідників, які вводять. 
  

ПЛІТКА як темні, теплі вологих місцях. Перевірити наявність сильний запах 
жирної, послід виглядати як зерен чорного перцюі капсула яйце випадки. 
  
ГРИЗУНИ також є серйозною небезпекою для здоров'я. Будівлі можуть бути 
заражені щурів і мишей в той же час. Шукайте послідом, ознаки гризе треків, 
вкладеності матеріали, отвори. 



  
Мух може нести Shigellosis і черевний тиф. 
  
ПЕСТИЦИДИ є небезпечні матеріали. Будь-який час вони використовуються або 
зберігаються на вашій території, ви повинні мати відповідну MSDS. Для 
мінімізації небезпеки для людей, є ваш спостережний пункт використання 
пестицидів, коли ви закрили, і ваші співробітники не на сайті. Обов'язково мити 
промити і дезінфікувати їжі контактні поверхні після лікування. 
  
          



  

СЕРТИФІКОВАНИЙ ПРОФЕСІЙНІ ХАРЧУВАННЯ 

МЕНЕДЖЕР  

ПРАКТИКА ТЕСТ "A" 

Коло на кращий відповідь до кожну питання нижче. Бути що до відповідь всіх 80 запитання. 

1. який елемент їжі було пов'язано зі сальмонели Typhi? 

А. напої 
B. виробляти 
C. молюски з забрудненої води 
Д. недоварені 
  

2. які симптом потребує їжі обробник бути виключений з експлуатації? 

А. біль у горлі 
B. жовтяниця 

C. кашель 
Д. спазми в животі 
  

3. які є прикладом фізичної забруднення? 

А. Sneezing на харчування 
B. торкаючись брудні харчування контакт поверхонь 
C. кістки в риби 
Д. приготування соус томатний мідні сковороді 
  

4. те, що практика є корисними для запобігання вірусів з викликаючи хвороб 

харчового походження? 

А. приготування їжі, щоб мінімальна температура внутрішнього 

B. швидкого видалення і очищення блювота 

C. за винятком персонал з Shigella spp. 
Д. заохочення співробітників, щоб отримати грип постріли 
  

5. що умова сприяє росту бактерій? 

А. висока кислотність 
B. низький рівень вологи 
C. харчування відбувся між 70˚F і 125˚F (21˚C. і 52˚C.) 
Д. їжі з рН, що є сильно лужну 
  

6. паразитів, зазвичай пов'язані з що їжа? 

А. гриби 

B. дичини 
C. цвіль 



Д. молочних продуктів 

7. які практиці слід використовувати для запобігання морепродуктів токсини з 

викликаючи хвороб харчового походження? 

А. приготування їжі, щоб виправити внутрішніх температур 

B. миття рук протягом дня 
C. купівлі харчування від затверджених, авторитетних постачальників 
Д. microwaving служив сировини протягом 15 секунд риби 
  
  
  
  

8. як слід зберігати хімічних речовин? 

А над їжі. 
B. подалі від prep областях 
С. в їжу складських площ 
D. з посудом 
  

9. що робить L постояти в FDA оповіщення інструмент? 

А. слухати 
B. залишити 
М. межа 
Д. дивитися 
  

10. що практика може допомогти запобігти алергічні реакції? 

А. приготування їжі різних типів у тій самій олії 

B. Telling клієнтами як елемент підготовлений 
C. за допомогою пергаментним папером, коли випічки печива 
D. забезпечення обслуговування доставкою додому 
  

11. які симптомом можна вказати, що клієнт надає алергічна реакція? 

. Wheezing або утруднене дихання 
B. ліва рука біль 

Втрата апетиту c. 
Д. кашель крові 
  

12. де повинна їжі обробник мити його або її руки після готує їжу? 

А. трєхкамерні раковина 
B. utility раковина 
C. призначеного умивальник для миття рук 

Д. їжу prep раковина 

  



13. коли обробника за їжу з болю в горлі і лихоманки бути виключені з операцію? 

А. коли служили клієнтів, в першу чергу популяції 
B. при їжі обробник лихоманка є над 100˚F (38˚C). 
C. після їжі обробник має болить горло, яка триває вже понад 5 днів 
Д. перед тим, як повідомлені регуляторному 

14. а. харчування обробник приходить на роботу з діареєю. Що слід менеджер 

розповісти їжі обробник робити? 

А. не працюють з їжею 
B. йду додому 
C. Чистота туалет після кожного використання 
Д. лише автобус таблиці 
  

15. що їжа обробник робити полегшити надіти рукавички? 

А. посипати борошном в рукавички 
B. удар в рукавички 
C. вибрати правильний розмір рукавички 
Д. закатати рукавички 
  

  
  

16. коли їжа обробник з жовтяниця діагнозом повернутися до роботи? 

А. після 1 тиждень 
B. коли його або її шкіри Повертає натуральний колір 
C. сім днів після останнього симптому спостерігається 
Д. коли затверджені регулюючим органом 
  

17. який елемент є потенційного забруднювача фізична? 

А. дезінфікуючий засіб для рук 
B. ювелірні вироби 
C. Піт 
Д. дезінфікуючий засіб 
  

18. що є метою рук антисептичні? 

А. усунути необхідність для миття рук 
B. збільшення використання дезінфекції рішень 
C. знизити кількість патогенів на шкірі 
Д. усунути необхідність використання рукавичок 
  

19. одноразові рукавички рядків не є обов'язковими при 

. Харчування обробник має латексні чутливість. 
B. prepping готових до вживання їжі. 
C. прання продуктів. 



Д. харчування обробник мити руки. 
  

20. що їжа обробників робити після виходу та повернення до prep області? 

А. надіти рукавички 
B. видалити їх фартух 

C. Wash руки 
Д. застосувати рук антисептичні 

21. який вид яйця повинні використовуватися при підготовці сире чи погано 

приготоване блюдо для груп високого ризику населення? 

А. пастеризоване 
Б. об'єднують 

C. круте 
Д. обстріляла 

22. що причини діти дошкільного віку, щоб бути схильні до ризику хвороб харчового 

походження? 

А. їх імунна система не є сильним. 
Б. вони не отримали всі їх щеплення. 
C. тільки їдять готових до вживання їжі. 

Д. вони мають приховані алергії. 
23. якими організації включає оглядають їжа як один з її основні обов'язки? 

А. Охорона здоров'я США 
B. центрами по контролю за захворюваннями 
C. департамент сільського господарства США 
Д. професійної безпеки і здоров'я адміністрації 
  

  
  
  

24. що робити після очищення таблиці сервера? 

А. застосувати рук антисептичні 
B. Wash руки 
C. надів одноразові рукавички назад 

Д. обполосніть руки в теплій воді 
  

25. якою стратегією може запобігти перехресного забруднення? 

А. купити їжу, яка не вимагає prepping 
B. підготовчі харчування по обидва боки обробна дошка 
C. Prep продовольчої сировини і готових до вживання їжі, в той же час 
Д. уникнути час температури зловживання 
  

26. те, що температура оцінюєте термометри інфрачервоні? 



А. внутрішнього харчування 
B. повітря 
C. поверхні 
Д. піч 
  

27. коли Термометри скляні може використовуватися? 

А. коли робиться цукерки 
B. при перевірці рідин 
C. коли взяте в осколків корпус 
Д. коли висить у охолоджувач 

28. Чому слід приймати їжу температури у двох різних місцях? 

. Для забезпечення термометра правильно відкалібровано 
B. It вимагає виробника 

C. для забезпечення того, термометра точністю до + /-2˚F або + /-1˚C. 
Д. температура може варіюватися в їжу 
  

29. харчування обробник є prepping страву з морепродуктів 4 квітня, 

використовуючи креветки та морські гребінці. Креветки має використання на дати 8 

квітня і гребінця мають на дату з 10 квітня. Що таке використання за датою для 

страву з морепродуктів?  

О. 4 квітня 
B. 8 квітня 
C. 10 квітня 
Д. 12 квітня 
  

30. які відомості слід включити на етикетці їжі упаковані на місці для роздрібної 

торгівлі? 

Дата поновлення а. 

B. перелік інгредієнтів 
Керівні принципи для зберігання c. 
Д. розмір порції 
  
  
  
  
  
  

31. як елемент, які були відкликані його виробником бути зберігаються в операції? 

А. разом з їжа подається 
B. окремо від їжі, яку буде поданий 

C. сіяний вакуумній упаковці 
Д. в самостійної крилом контейнери 
  



  
32. а. харчування обробник має тільки що закінчив зберігання сухого їжи. Який крок 

було зроблено правильно? 

. Запасені від стіни 
B. зберегли продовольство 4 дюймів від підлоги 

C. зберегли продовольство в районі, де вологу є дуже високою 
D. запасені в контейнерах, не призначений для їжі 
  

33. який елемент має бути відкинуто? 

А. сумки органічних печиво у рваних упаковки 
B. пляшках молока на 41° F (5° c.) 
C. сир маса сирна 

Д. жити устриці 
  

34. TCS готових до вживання їжі націлений в будинку повинні бути дата позначений, 

якщо це helf для більш ніж скільки годин? 

А. 12 годин 
B. 24 години 
C. 48 годин 

Д. 72 годин 

35. місцеві престарілих має щорічний барбекю для його мешканців. Елемента, який 

їжі не будуть показуватися? 

А. deviled яйця 
B. картопляний салат 
C. сировина морква 

Д. рідкісні гамбургери 
  

36. при перевезенні їжі іншого місця, як інформація, наприклад, дату та час слід 

comunicated на межі дільниці співробітників? 

А. телефонні 
B. текст або по електронній пошті повідомлення 
C. етикетки на харчування 

Д. словесні інструкції 
  

37. що таке мінімальна температура внутрішнього приготування для телятини Чоп? 

А. 135° F (57° C.) 
B. 145° F (63° C.) 
C. 155° F (68° C.) 
Д. 165° F (74° C.) 

38. скільки годин холодною їжі відкриваються без охолодження перш, ніж він 

повинен бути продані, служив або викинутий? 

А. 2 години 



B. 4: 00 
C. 6 годин 
Д. 8 годин 
  

39. лазіння був відсторонений від гарячих холдингу для служби в 11:00 ранку. До 

якого часу він служив або викинутий? 

А. 12:00 вечора 
B. 2:00 вечора 
C. 3:00 вечора 
D. 4:00 вечора 
  

40. що робити з попередньо налаштовані, розгорнув начиння, які здаються 

невикористані після гості залишили таблиці? 

А. оберніть посуд з чистою серветкою 
B. залишити посуд для наступного Відгуки 
C. Чистота і дезінфікувати посуд 
Д. стерти посуд і повторне використання 
  

41. що правити порції хліб повинні харчування обробників практиці? 

А. не повторно служать нес'еденний хліб 
B. Розігріти нес'еденний хліб перед подачею на стіл для інших клієнтів 
C. recycle невикористані, виявлені масло для використання в інших продуктів харчування 
Д. Чистота і дезінфікувати кошиків хліба між кожного клієнта 
  

42. в зоні самообслуговування їжу маса неупакованих не потребує мітку якщо 

продукт 

А. робить претензію про здоров'я або вміст поживних речовин. 
B. не робить претензію про здоров'я або вміст поживних речовин. 

C. підготував нерегульованим переробки заводу. 
Д. був підготовлений на ще одну операцію. 
  

43. температура качина грудка перевіряється під час приготування їжі. Відповідно до 

політики на операції, на качиної грудки обов'язковим бути приготований за 16 

хвилин, щоб дозволити Внутрішня температура досягти 165 ° F (74 С). (74° C.). Який 

крок в системі НАССР постачав рабів для приготування качина грудка з 165˚F (74˚C.)?  

А. аналізу ризиків 
Б. підтвердження 
C. моніторинг 
Д. критична межа 
  

44. що потрібно обробника за їжу з рано руку? безпечно працювати з їжею 

А. накрити непроникною покриття рани і носити одноразові рукавички 



B. Уникайте роботи з продовольчої сировини, поки рана повністю сухий 
C. місце пов'язку на рани 
Д. застосувати sanitizer руку до рани 
  

45. яка з цих процесів їжі не вимагає відхилення від регулюючий орган? 

. А. куріння їжі, як метод, щоб зберегти його 
B. покупки бобові паростки з авторитетного постачальника 
C. Curing харчування 
Д. пастеризація соку на території готелю 
  
  
  

46. що таке хрест з'єднання? 

. Протитечію чистої води в брудну воду 
Б. фізичної зв'язок між безпечної води і брудної води 
C. води транспортного засобу 
Д. затверджених громадських води Головна 
  

47. яка інформація повинна бути розміщена поблизу посудомийну машину? 

Номер телефону виробник а. 
B. правильні параметри 
C. Рекомендоване дезінфекції сум 
Д. розклад для очищення 
  

48. те, що сценарій може призвести до зараження шкідниками? 

А. зберігання вторинної сировини в паперові мішки 

B. очищення води з відра в утиліту раковини 
C. обертових продукції з використанням методу FIFO 

Д. інсталяція повітряні штори вище двері 

49. що є першим кроком у розробці плану НАССР? 

А. визначити заходи щодо виправлення становища 
B. проведення аналізу ризиків 
C. Establish процедури моніторингу 

Д. визначення критичних контрольних точок 
  

50. Скільки часу має об'єкт, будучи накопичувався хлору рішення залишатися в 

контакті з рішення 

А. 7 секунд 
Б. 10 секунд 
C. 15 секунд 

Д. 30 секунд 
  



51. що є першим кроком, прибирання та санітарної обробки Обладнання 

стаціонарне? 

А. зняти знімної частини 
B. Від'єднайте пристрій 
C. спрей поверхні з миючий засіб 

Д. мити обладнання поверхні за допомогою гарячої води 
  

52. те, що температура повинна бути вода для ручного миття посуду? 

А. повинні бути принаймні 70° F (21° c.) 
B. має бути принаймні 90° F (32°) 
C. має бути принаймні 100° F (37° c.) 
Д. повинні бути принаймні 110° F (43° c.) 
  

53. те, що організація вимагає за матеріалом безпеки даних аркуша (MSDS) повинні 

бути включені з небезпечних хімічних речовин? 

А. захисту навколишнього середовища 
B. професійної безпеки і здоров'я адміністрації 
C. люди за етичне ставлення до тварин 
Д. Національна асоціація ресторан 
  

54. що повинні співробітники члени робити при передачі хімічних речовин на новий 

контейнер? 

А. Label контейнера 
B. повне MSDS запит 
C. передача увійти в систему на MSDS 
D. зберегти хімічного в заблокованому Кабінету 
  

55. те, що температура повинна бути остаточний дезінфекції промити в посудомийній 

машині високої tempature? 

А. 150° F (65° C.) 
B. 160° F (71° C.) 
C. 170° F (76° C.) 
Д. 180° F (82° C.) 

56. що потрібно їжі обробників? при поводженні готових до вживання їжі 

А. носити одноразові рукавички 
B. дезінфікувати своїми руками 
C. носити фартух 
Д. використовувати голими руками 
  

57. Чому це люди, які беруть деяких лікарських препаратів в небезпеці для хвороб 

харчового походження? 

А. їх імунна системам 



Б. вони не мають вбудовані сильної імунної системи 
C. вони тільки їжу TCS 
Д. вони мають приховані алергії 
  

58. що робити з пакетом борошна, який отримав з ознаками вогкість на сумку? 

А. відхилити борошно і повернути його з постачальником 
B. прийняти борошно і місце в сухого зберігання 
C. сухий мішок ретельно перед використанням 
Д. зберігання сумку в кулер на 41˚F (5˚C.) або нижче 
  

59. яку відповідальність включає в харчових продуктів і медикаментів в ролі? 

. Inspecting м'яса, птиці та яйця 

B. Issuing ліцензій і дозволів 
C. регулюванні їжі, що транспортується через кордони Штатів 
Плану НАССР затвердження д. 

  
60. що таке мінімальна Внутрішня температура гарячої їжі повинні бути проведені в 

запобіганні потраплянню патогенів зі зростаючим? 

А. 115° F (46° C.) 

B. 125° F (51° C.) 
К. 135° F (57° C.) 
Д. 145° F (62° C.) 
  

61. що персоналу робити при отриманні постачання продовольством і? 

А. спочатку інспектувати non продукти харчування 
B. зберігати його негайно і перевіряти його пізніше 

C. Візуально огляньте всі продукти харчування 
Д. стек доставку акуратно і огляньте воно протягом 12 годин 
  

62. як повинні персонал переконайтеся, що хімічні дезінфікуючий засіб для рук 

використовується на їжу prep поверхні на правильний силу?  

А. промийте його від поверхні а потім застосувати його вдруге 
B. тестування поверхні, по-перше, щоб підтвердити, що немає не патогенних 

мікроорганізмів 
C. використання тест-системи для перевірки дезінфікуючий засіб для рук і концентрації 

коли змішуючи його 
Д. тепло його до температури, рекомендовано заводом-виробником 

63. Салат з тунцем видалені з охолоджувач о 9:00 ранку і згасити для фуршету об 

11:00:00 За який час необхідно салат з тунцем подають або викинутий?  

А. 12:00 вечора 
B. 2:00 вечора 
C. 3:00 вечора 



D. 4:00 вечора 
  

64. коли можуть пропонуватися сировини, незапакованої м'ясо для 

самообслуговування? 

А на стендах органічних продуктів харчування. 

Б. В Монгольській присадибної барбекю 
C. коли м'ясо є висока якість 
Д. коли м'ясо заморожені 
  

65. які правила для обслуговування приправи, буде практикуватися? 

А. служити приправи в оригінальній тарі 
B. служити приправи в Протимікробні контейнери 

C. комбінат миски залишилися приправи з платоспроможні 
Д. служити висловлюватися, невикористані приправи 
  

66. безтарного незапакованої харчування в самообслуговування районах повинні 

бути позначений коли 

. Їжа приготовлена в приміщенні. 
B. виробник стверджує, що є здорову їжу. 

C. їжа готується з іншого виробника. 
Д. їжа підтримує зростання патогена. 
  

67. температура юшка з молюсків перевіряється під час проведення. Відповідно до 

політики на операції на юшка повинен бути викинутий? Який крок в системі НАССР 

будучи практикується, кидаючи на суп? 

Аналізу ризиків а. 

Б. підтвердження 
C. моніторинг 

Д. заходи щодо виправлення становища 
  

68. який процес вимагає плану НАССР? 

. А. куріння харчування для підвищення аромат 
B. виступає диких гри 

C. яка виступає імпортовані сиру 
Д. пастеризація соку на території готелю 
  
  
  

69. які відомості слід включити на етикетці контейнера готових до вживання TCS їжі 

націлений на місці для роздрібної торгівлі? 

А. якості продуктів харчування 
B. потенційні алергени 



C. Reheating інструкції 
Д. вимог до зберігання 
  

70. що робити з їжі, яку було опрацьовано обробником їжі, які обмежені або 

виключені з на операцію через хворобу?  

А. розігрівають їжу, щоб знищити мікроорганізми 
B. викинути її 
C. відновлювати їжа 
Д. зробити впевнені, продовольство не було часу температурної насильству 
  

71. що їжа обробник робити з їжею після того, як вона відтанула в мікрохвильовій 

печі? 

А. приготувати його за допомогою звичайних обладнання для приготування їжі 
B. покриття їжі, щоб запобігти його від висихання 
C. перевірте температуру в місцях, принаймні 2 
Д. дайте настоятися протягом 2 хвилин перед приготуванням їжі 
  

72. що потрібно операцію? перед свіжий сік упаковки для продажу на території 

А. отримання на відхилення 

B. створити попереджувальні написи 
C. підтвердити, що високого ризику населення не там подаються 
Д. придбати Пастеризатор 
  

73. те, що температура повинна фарширована Омар бути приготований до? 

А. 135° F (57 ° c.) за 4 хвилини 
B. 145° F (63 ° c.) за 4 хвилини 

C. 155° F (68 ° c.) 15 секунд 
Д. 165° F (74 ° c.) 15 секунд 
  

74. те, що температура повинна варені овочі досягти безпечно гаряча-відбудеться за 

послугу? 

А. 135° F (57° C.) 
B. 145° F (63° C.) 

C. 155° F (68° C.) 
Д. 165° F (74° C.) 

75. престарілих кафетерій персонал створюють нові пункти меню на сніданок для 

жителів і членів їх сімей. Те, що елемент не є безпечним, щоб служити?  

А. млинці 
B. soft варені яйця 

C. Corned хеш яловичини 
Д. майонез 
  



  
  
  
  

76. коли їжа обробник слід змінити рукавички? 

А. після 1 годину постійного використання 

B. як тільки вони стають брудними або torn 
C. наприкінці зрушення 
Д. Кожна 6 годин 

  
77. а. харчування обробник охолоне контейнер Чилі до 70° F (21˚C.) протягом 1 

години. Скільки часу залишилося на cool Чилі до 41° F (5˚C.)? 

А. 2 години 

B. 3 години 
C. 4: 00 
D. 5 годин 
  

78. що сервер робити при прийомі їжі замовлення від клієнтів, які є сумніви з 

приводу харчових алергій? 

А. описати кожного пункту меню для клієнтів, які просять, у тому числі будь-які "таємних" 

інгредієнтів 
B. пояснити симптоми алергічну реакцію на клієнтів, перш ніж вони замовити 
C. коли приїжджають Гості, повідомте їжа може викликати алергічні реакції 
Д. Розкажіть з харчовою алергією як вони не зможуть отримувати послугу 
  

79. що таке мінімальна температура внутрішнього приготування їжі на курячі грудки? 

А. 135° F (57 ° c.) за 4 хвилини 

B. 145° F (63 ° c.) за 4 хвилини 
C. 155° F (68 ° c.) 15 секунд 

Д. 165° F (74 ° c.) 15 секунд 
  

80. які термометр найкраще підходить для перевірки посудомийних машин 

остаточний полоскання температури? 

А. час температура індикатор 

B. інфрачервоний термометр 
С. Максимальна здійснив реєстрацію термометр 
Д. занурення зонд 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРАКТИКА ТЕСТ "A" ВІДПОВІДІ 

  

1. A  

2. B  

3. C  

4. B  

5. C  

6. B  

7. C  

8. B  

9. D  

10. B  

11. A  

12. C  

21. A  

22. A  

23. C  

24. B  

25. A  

26. C  

27. C  

28. D  

29. B  

30. B  

31. B  

32. A  

41. A  

42. B  

43. D  

44. A  

45. B  

46. B  

47. B  

48. A  

49. B  

50. A  

51. B  

52. D  

61. C  

62. C  

63. C  

64. B  

65. A  

66. C  

67. D  

68. D  

69. B  

70. B  

71. A  

72. A  



13. A  

14. B  

15. C  

16. D  

17. B  

18. C  

19. C  

20. C  

33. A  

34. B  

35. D  

36. C  

37. B  

38. C  

39. C  

40. C  

53. B  

54. A  

55. D  

56. A  

57. A  

58. A  

59. C  

60. C  

73. D  

74. A  

75. B  

76. B  

77. D  

78. A  

79. D  

80. C  

  
  
 


