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GIỚI THIỆU 
  

Không có vấn đề mà ANSI/CFP (ServSafe ®, đăng ký dịch vụ thực phẩm 
chuyên quốc gia (NRFSP ®), người quản lý thực phẩm SafeMark ® hoặc 
môi trường y tế Hiệp hội quốc gia (NEHA ®) / Prometric ®), đã được phê 
duyệt các bài kiểm tra bạn có hướng dẫn này sẽ giúp bạn sẽ giúp bạn 
chuẩn bị cho kỳ thi.  

Thực phẩm an toàn quản lý ANSI/CFP chứng nhận thi nghiên cứu hướng 
dẫn dựa trên mã thực phẩm FDA (Food and Drug Administration) năm 
2009 với 2011 FDA (Food and Drug Administration) thực phẩm mã bổ 
sung. Nhà nước của bạn không có thể đã thông qua mã hiện thời được 
nêu ra như vậy sau khi lớp/thi vui lòng xem xét bạn thực phẩm địa 
phương, Quận hoặc nhà nước mã để đảm bảo rằng bạn đang theo dõi tất 
cả hướng dẫn. Hướng dẫn này không thay thế bất kỳ thực phẩm an toàn 
quốc gia Ấn phẩm (quản lý thực phẩm ® ServSafe ®, ServSafe ® khóa học 
sách, NEHA ® và SafeMark ®). 

Tại không có thời gian làm HRBUniversal, giảng viên, nhân viên và các 
trang web cung cấp và quy định hoặc quy phạm pháp luật tư vấn trong 
trường hợp các thực phẩm mã hoặc pháp luật thực phẩm. Xin vui lòng liên 
hệ với địa phương, quận của sở y tế nhà nước trên tất cả các vấn đề liên 
quan đến an toàn thực phẩm bạn hoạt động trong khu vực của bạn và 
tham khảo ý kiến hội đồng pháp lý của bạn. 
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Các chủ đề bao gồm: 

  Cung cấp thực phẩm an toàn 

  Các hình thức của ô nhiễm 

  Bộ xử lý an toàn thực phẩm 

  Dòng chảy của thực phẩm: tiếp nhận và lưu trữ, chuẩn bị và dịch vụ 

  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và HACCP 

  Các cơ sở vệ sinh & thiết kế 

 Quản lý dịch hại 

  
Biết thêm thông tin về an toàn thực phẩm & hình thức hữu ích có thể được 
tải về tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi miễn phí. Liên kết web là 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
Trước khi các lớp học xin vui lòng mất thời gian để xem qua các hướng 
dẫn nghiên cứu và thi thực hành. Thực hành thử nghiệm sẽ giúp bạn hiểu 
làm thế nào họ yêu cầu các câu hỏi về các kỳ thi ANSI/CFP. Đọc câu hỏi 
của bạn. Đọc chúng ra tải cho chính mình. Một từ có thể thay đổi ý nghĩa 
đầy đủ của các câu hỏi. Bạn luôn luôn muốn câu trả lời chính xác nhất. 
  
Chúng tôi khuyên bạn nên in ra các trang 3-26 và mang đến lớp học đào 
tạo của bạn để làm theo cùng với các huấn luyện viên.  

  
Biết thêm thông tin về an toàn thực phẩm & hình thức hữu ích có thể được 
tải về tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi miễn phí. Liên kết web là 
hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
  
  
  

CUNG CẤP THỰC PHẨM AN TOÀN 

  
Bệnh tật thực phẩm một bệnh thực hiện hoặc chuyển đến người dân của thực phẩm. 
  
Đợt bùng phát bệnh thực phẩm là khi hai hoặc nhiều người trải nghiệm cùng một 
bệnh sau khi ăn thực phẩm cùng. 
  
Cao nguy cơ dân số Bao gồm: trẻ sơ sinh, trẻ em tuổi mẫu giáo, phụ nữ mang thai, 
người già, người dùng thuốc, và những người đang nghiêm túc ill 
  



Mặc dù bất kỳ loại thực phẩm có thể trở thành bị ô nhiễm, một số có thể tốt hơn để hỗ 
trợ sự phát triển nhanh chóng của vi sinh vật hơn những người khác.  
  
Các loại thực phẩm yêu cầu nhiệt độ kiểm soát cho an toàn (TCS).  
  
TCS thực phẩm phải được giữ ra khỏi Khu vực nguy hiểm (41 °-135 °) ngăn chặn sự 
phát triển của vi sinh vật và sản xuất của độc tố. 
  
TCS thực phẩm bao gồm sữa, trứng, sò ốc, cá, thịt, lựa chọn thay thế thịt, không được 
điều trị tỏi & dầu hỗn hợp, nướng khoai tây, nguyên mầm, gạo nấu chín, cắt cà chua, 
dưa hấu cắt và chuẩn thực phẩm. 
  
BA loại của CONTAMINATIONS (nguy hiểm) 
  

   Sinh học-vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng, nấm, tự nhiên chất độc  
   Hóa học-chất tẩy rửa, Sanitizers, độc hại bằng kim loại từ phòng không dịch vụ 

thực phẩm lớp đồ dùng và dụng cụ nấu nướng, thuốc trừ sâu  
   Vật lý-các đối tượng nước ngoài-tóc, thủy tinh, giấy, kim loại bào 

  
Trung tâm cho bệnh kiểm soát (CDC) lý do tài liệu hàng đầu năm Cho dịch:  
  
1. mua thực phẩm từ nguồn không an toàn 
2. không nấu ăn thức ăn đầy đủ 
3. giữ thực phẩm ở nhiệt độ không chính xác 
4. bị ô nhiễm thiết bị 
5. nghèo vệ sinh cá nhân 
  
BỐN CÁCH THỰC PHẨM SẼ TRỞ THÀNH BỊ Ô NHIỄM 

1.kiểm soát nhiệt độ thời TCS thực phẩm còn lại trong khu vực nguy hiểm cho > 4 
giờ 

2.Cross ô nhiễm chất gây ô nhiễm chéo để một thực phẩm mà sẽ không được nấu 
chín bất kỳ hơn nữa 

3.xử lý người nghèo thực phẩm vệ sinh cá nhân gây bệnh thực phẩm 
4.nghèo làm sạch và vệ sinh 

  
  
  
  
  
  
  
  
SẴN SÀNG ĐỂ ĂN THỨC ĂN CÓ KHOẢN MỤC CÓ THỂ ĐƯỢC TIÊU THỤ MÀ 
KHÔNG CÓ THÊM  

Chuẩn bị, rửa và nấu ăn 
  



Sẵn sàng để ăn thức ăn bao gồm: 
     Thực phẩm nấu chín 
     Rửa trái cây và rau quả 
     Deli thịt 
     Bánh mục 
     Đường, gia vị, và các gia vị 

  
Giữ Két an toàn thực phẩm & đào tạo 
  

Tập trung vào các biện pháp  
         Kiểm soát thời gian và nhiệt độ 
         Ngăn ngừa ô nhiễm chéo 
         Thực hành vệ sinh cá nhân 
         Mua từ nhà cung cấp được chấp thuận, có uy tín 
         Làm sạch và vệ sinh 

  
Đào tạo và giám sát 

     Đào tạo nhân viên để làm theo quy trình an toàn thực phẩm 
     Cung cấp đào tạo ban đầu và liên tục 
     Cung cấp cho tất cả nhân viên với thực phẩm  

kiến thức an toàn 
     Cung cấp đào tạo an toàn thực phẩm cụ thể việc làm  
     Đào tạo lại đội ngũ nhân viên thường xuyên 
     Giám sát nhân viên để đảm bảo rằng họ đang theo thủ tục 
     Tài liệu đào tạo 

  
CƠ QUAN CHÍNH PHỦ 
  

• Thực phẩm và Cục quản lý dược (FDA) kiểm tra tất cả các thực phẩm ngoại trừ 
thịt, gia cầm và trứng. Cơ quan này cũng quy định thực phẩm vận chuyển trên 
đường nhà nước. Ngoài ra, các cơ quan vấn đề FDA thực phẩm mã, cung cấp 
các khuyến nghị cho quy định an toàn thực phẩm.  

• US bộ nông nghiệp (USDA) quy định và kiểm tra thịt, gia cầm và trứng. Nó cũng 
quy định thực phẩm mà đi qua ranh giới tiểu bang hoặc liên quan đến nhiều hơn 
một nhà nước. 

• Các cơ quan như Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và công tác phòng chống 
(CDC) và dịch vụ y tế công cộng Hoa Kỳ (PHS) tiến hành nghiên cứu các 
nguyên nhân gây bệnh tật thực phẩm dịch. 

• Nhà nước và chính quyền địa phương quản lý viết hoặc áp dụng mã điều chỉnh 
bán lẻ và các hoạt động foodservice. 



  
  

  

CÁC HÌNH THỨC CỦA CONAMINATION 
  
LÀM THẾ NÀO Ô NHIỄM XẢY RA 
  

• ô nhiễm đến từ nhiều nơi. 
• Chất gây ô nhiễm có thể gây ra bệnh tật thực phẩm hoặc dẫn đến tổn thương thân 

thể. 
• Chất gây ô nhiễm được tìm thấy trong các loài động vật, chúng tôi sử dụng cho 

thực phẩm, không khí, nước, bụi bẩn, và xảy ra tự nhiên trong thực phẩm, chẳng 
hạn như xương cá. 

• Thực phẩm có thể bị ô nhiễm vào mục đích. 
• Hầu hết thực phẩm bị ô nhiễm vô tình. 
• Ví dụ về do tai nạn ô nhiễm bao gồm: foodhandlers người không rửa tay sau khi sử 

dụng nhà vệ sinh, và sau đó làm ô nhiễm thực phẩm và bề mặt với phân từ của 
ngón tay; foodhandlers người vượt qua chất gây ô nhiễm thông qua các bệnh 

  
  
Thực phẩm nhiễm trùng có thể gây ra khi một người ăn thực phẩm có chứa tác nhân 
gây bệnh, mà 
sau đó phát triển trong ruột và gây ra bệnh tật.  
  

Các triệu chứng phổ biến của bệnh tật thực phẩm 
         Tiêu chảy 
         Nôn mửa 
         Sốt 
         Buồn nôn 
         Chuột rút bụng 
         Vàng da (vàng da và mắt) 

  
Bắt đầu lần  

         Phụ thuộc vào loại thực phẩm bệnh tật 
         Có thể dao động từ 30 phút đến 6 tuần 

  
  
Thực phẩm INTOXICATIONS quả khi một người ăn thực phẩm có chứa chất độc 
(thuốc độc) được sản xuất bởi tác nhân gây bệnh được tìm thấy trên các thực phẩm 
hoặc đó là kết quả của ô nhiễm hóa chất. Thông thường các triệu chứng xuất hiện một 
cách nhanh chóng, trong vòng một vài giờ. 
  
Vi khuẩn trong những vĩ đại nhất mối quan tâm của sinh học contaminates. Vi khuẩn 

được tìm thấy ở khắp mọi nơi và trong điều kiện thuận lợi, họ có thể tái sản xuất rất 

nhanh chóng nếu điều kiện FAT TOM phải. 



Từ viết tắt FAT TOM là viết tắt: 

                                 Food - hầu hết vi khuẩn cần chất dinh dưỡng để tồn tại. TCS thực phẩm hỗ 

trợ sự phát triển của vi khuẩn tốt hơn so với các loại thực phẩm. 

                                 Acidity - vi khuẩn phát triển tốt nhất trong thực phẩm có chứa ít hoặc không 

có axit trên quy mô mà phạm vi từ 0 đến 14.0 axit kiềm pH. Vi khuẩn phát 

triển phải ở giữa nhanh hơn - 4.6pH - 7.5pH. 

                                 

                                 Temperature - vi khuẩn phát triển nhanh chóng giữa 41˚F và 135˚F (5˚C và 

57˚C). Phạm vi này được gọi là vùng nhiệt độ nguy hiểm. Vi khuẩn tăng 

trưởng là giới hạn khi thực phẩm được tổ chức ở trên hoặc dưới vùng 

nhiệt độ nguy hiểm.  

                                 Time - vi khuẩn cần thời gian để phát triển. Nhiều vi khuẩn thời gian chi tiêu 

trong vùng nhiệt độ nguy hiểm, cơ hội lớn hơn họ có thể phát triển đến 

mức không an toàn. Vi khuẩn tăng gấp đôi mỗi 20 phút trong TDZ. 

                                 Oxygen - một số vi khuẩn cần oxy để phát triển, trong khi những người khác 

phát triển khi oxy là không có (ROP). 

                                 Moisture - số lượng độ ẩm bằng thực phẩm ở đây được gọi là nước hoạt 

động (aw). Các aw quy mô khoảng rom 0.0 đến 1.0. Cao hơn giá trị, độ 

ẩm hơn có sẵn trong thực phẩm.  



Thời gian và nhiệt độ là điều đơn giản nhất đối với chúng tôi để kiểm soát. 

  
CHÍNH VI KHUẨN LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH FOODBOURN 
  
FDA đã xác định ba loại vi khuẩn gây bệnh nghiêm trọng và là rất dễ lây. 
  

         Salmonella Typhi 
o Salmonella Typhi sống chỉ ở người. 
o Những người có bệnh sốt thương hàn thực hiện các vi khuẩn trong máu 

của họ và đường ruột. 
o Ăn uống chỉ một lượng nhỏ các vi khuẩn có thể làm cho một người bị 

bệnh. 
o Mức độ nghiêm trọng của triệu chứng phụ thuộc vào sức khỏe của người 

và số lượng vi khuẩn ăn. Các vi khuẩn đang thường ở một người phân 
trong tuần sau khi triệu chứng đã kết thúc. 

         Shigella spp. 
o Shigella spp. được tìm thấy trong phân của con người với bệnh. 
o Hầu hết bệnh xảy ra khi người ăn hoặc uống thực phẩm bị ô nhiễm hoặc 

nước. 
o Bay, có thể cũng chuyển các vi khuẩn từ phân để thực phẩm. 
o Ăn uống chỉ một lượng nhỏ các vi khuẩn có thể làm cho một người bị 

bệnh. 
o Mức độ cao của các vi khuẩn đang thường ở một người phân trong tuần 

sau khi triệu chứng đã kết thúc. 
         Enterohemorrhagic và shiga độc tố sản xuất Escherichia coli 

o Enterohemorrhagic và shiga độc tố sản xuất E. coli có thể được tìm thấy 

trong ruột của gia súc. 
o Nó cũng được tìm thấy ở những người bị nhiễm. 

o Các vi khuẩn có thể làm ô nhiễm thịt trong giết mổ. 
o Ăn uống chỉ một lượng nhỏ các vi khuẩn có thể làm cho một người bị 

bệnh. 
o Một khi ăn, nó tạo ra các độc tố trong ruột, gây ra bệnh. 
o Các vi khuẩn đang thường ở một người phân trong tuần sau khi triệu 

chứng đã kết thúc. 
  

Virus là nhỏ nhất của các chất gây ô nhiễm vi khuẩn. Trong khi một virus không thể tái 
sản xuất trong thực phẩm, tiêu thụ một lần nó sẽ gây ra bệnh tật. Virus đang lây lan từ 
người này sang người, người đến thực phẩm, và người để thực phẩm liên hệ bề mặt. 
Practicing tốt vệ sinh cá nhân và giảm thiểu bàn tay trần tiếp xúc với sẵn sàng - 
để - ăn thực phẩm có thể giúp bảo vệ chống lại virus thực phẩm bệnh. 
  

Vị trí 
o Thực hiện bởi con người và động vật. 

  Yêu cầu một máy chủ sống để phát triển 



  Không phát triển trong thực phẩm 
  Có thể được chuyển thông qua thực phẩm và vẫn còn truyền nhiễm 

trong thực phẩm 
Nguồn 

o Thực phẩm, nước, hoặc bất kỳ bề mặt bị ô nhiễm. 
o Thường xảy ra thông qua tuyến đường phân bằng miệng. 
  

Hủy diệt 
o Không bị phá hủy bởi nhiệt độ nấu ăn bình thường. 
o Tốt vệ sinh cá nhân phải được thực hiện khi xử lý thực phẩm và thực 

phẩm-liên hệ bề mặt. 
o Nhanh chóng loại bỏ và dọn dẹp nôn là quan trọng 

  
FDA đã xác định 2 virus mà là rất dễ lây và có thể gây bệnh nghiêm trọng. 
  

o Viêm gan A  

         Viêm gan siêu vi A chủ yếu được tìm thấy trong phân của người bị 
nhiễm với nó.  

         Các vi-rút có thể làm ô nhiễm nước và nhiều loại thực phẩm.  
         Nó thường được liên kết với thực phẩm đã sẵn sàng để ăn. Tuy 

nhiên, nó cũng đã được liên kết với động vật có vỏ từ nước bị ô 
nhiễm. 

         Virus thường được chuyển giao cho thực phẩm khi xử lý thực 
phẩm bị nhiễm bệnh liên lạc thực phẩm hoặc các thiết bị với ngón 
tay có phân trên chúng.  

         Ăn uống chỉ một lượng nhỏ các vi-rút có thể làm cho một người bị 
bệnh.  

         Người bị nhiễm bệnh có thể không hiển thị các triệu chứng trong 
tuần nhưng có thể rất truyền nhiễm.  

         Nấu ăn không tiêu diệt bệnh viêm gan A. 
  

o Norovirus  

         Giống như viêm gan siêu vi A, Norovirus thường được liên kết với 
thực phẩm đã sẵn sàng để ăn.  

         Nó cũng đã được liên kết với nước bị ô nhiễm.  
         Norovirus thường được chuyển giao cho thực phẩm khi bị nhiễm 

foodhandlers chạm vào thức ăn hoặc các thiết bị với ngón tay có 
phân trên chúng. 

         Ăn uống chỉ một lượng nhỏ Norovirus có thể làm cho một người bị 
bệnh. Nó cũng là rất dễ lây lan.  

         Người dân trở thành truyền nhiễm trong vòng một vài giờ sau khi 
ăn nó.  

         Virus thường là trong một người phân trong ngày sau khi triệu 
chứng đã kết thúc. 

  



  
Xử lý thực phẩm được chẩn đoán với bệnh viêm gan siêu vi A 
from@MSN.com Norovirus không phải làm việc trong một hoạt động trong 
khi họ đang bị bệnh. 

  
  
Ký sinh trùng là sinh vật mà cần một máy chủ sống để tồn tại. Thích hợp nấu ăn và 
đóng băng giết ký sinh trùng. 
  

Vị trí 
o Yêu cầu một máy chủ để sống và sinh sản 

Nguồn 
o Hải sản, hoang dã trò chơi, và thực phẩm chế biến với nước bị ô nhiễm, 

chẳng hạn như sản xuất 
Công tác phòng chống 

o Mua thực phẩm từ phê duyệt, nhà cung cấp có uy tín 
o Nấu ăn thực phẩm để yêu cầu nhiệt độ tối thiểu nội bộ 
o Cá mà sẽ được phục vụ sống hoặc chưa nấu chín, phải được đông lạnh 

một cách chính xác của các nhà sản xuất 
  
Nấm ,, chẳng hạn như khuôn mẫu và nấm men thường chịu trách nhiệm về spoiling 
thực phẩm và hiếm khi gây ra bệnh tật. Họ có thể phát triển trong hầu như bất kỳ điều 
kiện nhưng phát triển tốt trong thực phẩm có tính axit. Một số khuôn mẫu, Tuy nhiên có 
thể sản xuất chất độc hại. Nấm men có thể làm hỏng thực phẩm nhanh chóng và sẽ 
sản xuất một mùi hoặc hương vị của rượu. Các loại thực phẩm hư hỏng bởi nấm men 
cũng nên được bỏ đi. 
  
Nấm men, nấm mốc và nấm 

o Một số khuôn mẫu và nấm độc tố sản xuất. 
o Ném ra thực phẩm mốc, trừ khi nấm mốc là một phần tự nhiên của thực phẩm 
o Mua nấm từ phê duyệt, nhà cung cấp có uy tín 

  
CHẤT ĐỘC SINH HỌC 
  
Nguồn gốc 

o Tự nhiên xảy ra ở một số loài thực vật, nấm, và hải sản 
  

Hải sản chất độc 
  

o SCOMBROID -Histamine độc tố-cá ngừ, cá thu, Bonito, cá hố cắt là thời gian, 

nhiệt độ bị lạm dụng. 
o CIGUATERA - Ciguatoxin, cá rạn san hô ăn thịt (Barracuda, cá mú, Jacks và 

Snapper) - tảo biển. 
  

Mua cá từ nhà cung cấp chấp thuận kể từ khi nấu ăn hoặc đóng băng không thể phá 
hủy những độc tố.  



  
  
Sản xuất -Tất cả sản phẩm nên được mua từ một nhà cung cấp được chấp thuận. Điều 
này sẽ ngăn chặn bệnh liên quan đến hoang dã nấm, và sản xuất đã bị ô nhiễm với 
nước thải hoặc hóa chất. 
  

Danh sách đầy đủ của bệnh tật thực phẩm được liệt kê trong phụ lục. 
  
Chất gây ô nhiễm hóa chất có thể đến từ một loạt các chất, bao gồm cả kim loại độc 
hại, thuốc trừ sâu, làm sạch các sản phẩm, sanitizers, dầu nhờn, hỗ trợ đầu tiên và các 
sản phẩm chăm sóc cá nhân. Để ngăn ngừa ô nhiễm, chẳng hạn như chì trong một 
pitcher pewter, sử dụng duy nhất đã được phê duyệt thực phẩm cấp dụng cụ và thiết bị 
để chuẩn bị và lưu trữ thực phẩm. Nếu hộp đựng đồ uống có ga được cài đặt không 
đúng cách, và cốc nước được cho phép để chảy trở lại vào đường đồng vận chuyển, 
nó có thể leach đồng từ dòng và làm ô nhiễm các đồ uống. Chỉ cho phép một chuyên 
nghiệp được cấp phép để áp dụng thuốc trừ sâu.  
  
  
Triệu chứng 

o Vary tùy thuộc vào hóa học tiêu thụ 
o Hầu hết bệnh xảy ra trong vòng vài phút 
o Vomiting và tiêu chảy là điển hình 

  
Công tác phòng chống 

o Chỉ sử dụng chất được chấp thuận cho sử dụng trong các hoạt động 

foodservice. 
o Mua hóa chất từ nhà cung cấp có uy tín đã được phê duyệt. 
o Lưu trữ các hóa chất ra khỏi khu vực chuẩn bị, khu vực lưu trữ thực phẩm và 

dịch vụ khu vực. 
o Hóa chất phải được tách ra từ bề mặt thực phẩm và thực phẩm-liên hệ bởi 

khoảng cách và phân vùng. 
o Hóa chất không bao giờ phải được lưu trữ trên bề mặt thực phẩm hoặc liên lạc 

với thực phẩm. 
o Sử dụng hóa chất cho bể của họ nhằm mục đích sử dụng và làm theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất. 
o Chỉ xử lý thực phẩm với thiết bị và dụng cụ được chấp thuận cho sử dụng 

foodservice. 
o Đảm bảo rằng các nhà sản xuất nhãn trên gốc hóa học container có thể đọc 

được 
o Giữ MSDS hiện tại, và đảm bảo rằng họ có thể truy cập cho nhân viên ở mọi 

thời đại. 
o   Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và  

địa phương yêu cầu quản lý khi ném ra hóa chất. 
  



Nhiễm bẩn vật lý có thể xảy ra khi các đối tượng nước ngoài vô tình được đưa vào 
thực phẩm. Chất gây ô nhiễm vật lý phổ biến bao gồm kim loại bào từ lon, lương thực, 
kính từ bóng đèn ánh sáng bị hỏng, móng tay, tóc, Band-viện trợ, bụi bẩn, vv 
  
Triệu chứng 

o Chấn thương nhẹ để gây tử vong có thể 
o Cắt giảm, Nha khoa thiệt hại, và nghẹt thở 
o Chảy máu và đau 

Công tác phòng chống 
o Mua thực phẩm từ phê duyệt, nhà cung cấp có uy tín 
o Chặt chẽ kiểm tra thực phẩm nhận được 
o Thực hiện các bước để ngăn chặn nhiễm bẩn vật lý, bao gồm thực hành tốt vệ 

sinh cá nhân 
  
  
An ninh lương thực và quản lý khủng hoảng địa chỉ công tác phòng chống hoặc loại 
bỏ ô nhiễm cố ý của thực phẩm. Điều quan trọng để bảo vệ thực phẩm là để làm cho 
nó khó khăn như có thể cho giả mạo để xảy ra của địa chỉ tất cả tiềm năng con người, 
nội thất và ngoại thất yếu tố hoạt động của bạn 
  
Để xây dựng một chương trình nhóm quản lý khủng hoảng: 

o Tạo một đội ngũ quản lý khủng hoảng 
o Chuẩn bị cho các loại hình cuộc khủng hoảng 
o Tailored để hoạt động của bạn 
o Kiểm tra các kế hoạch của bạn và đảm bảo rằng nó địa chỉ-chuẩn bị, đáp ứng 

và phục hồi. 
  

Sử dụng công cụ FDA quốc phòng-A.L.E.R.T. 
A ssure đảm bảo sản phẩm nhận từ các nguồn an toàn 
L Üch giám sát an ninh của sản phẩm trong các cơ sở 
E mployees biết ai đang ở trong cơ sở của bạn 
R eports giữ thông tin liên quan đến thực phẩm quốc phòng có thể truy cập 
T hreat phát triển một kế hoạch để đáp ứng để hoạt động đáng ngờ hoặc một mối 
đe dọa đối với hoạt động 
  
  
  

  
Đáp ứng với một ổ dịch bệnh tật thực phẩm 

o Đào tạo nhân viên trên thực phẩm an toàn chính sách và thủ tục 
o Tạo một danh sách liên hệ khẩn cấp 
o Thu thập thông tin 
o Thông báo cho nhà chức trách 
o Phân biệt sản phẩm 



o Tài liệu tất cả thông tin với một hình thức sự cố báo cáo bệnh tật thực phẩm và 

đào tạo nhân viên để sử dụng nó 
o Nhân viên phục vụ xác định 
o Cooperate với chính quyền 
o Thủ tục xem xét 

  
Dị ứng thức ăn . Một phản ứng dị ứng có thể bao gồm ngứa, thắt chặt của cổ họng, 
thở khò khè, phát ban, sưng, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng và mất ý thức hoặc thậm 
chí tử vong. Quản lý và nhân viên cần phải nhận thức phổ biến nhất. 
  
Chất gây dị ứng thực phẩm 

o Một protein trong thực phẩm hoặc thành phần một số người rất nhạy cảm với 
o Các protein này xảy ra tự nhiên 

o Khi một đủ của một chất gây dị ứng ăn, một phản ứng dị ứng có thể xảy ra 
  
Thực phẩm phổ biến chất gây dị ứng 

o Sữa 
o Trứng 

o Cá 
o Động vật có vỏ, bao gồm tôm hùm, tôm, và cua 
o Lúa mì 
o Đậu nành 
o Đậu phộng 
o Hạt cây, chẳng hạn như hạnh nhân, óc chó, và pecans 

  
Bạn và nhân viên của bạn sẽ có thể thông báo cho khách hàng của chúng và khác tiềm 
năng thực phẩm chất gây dị ứng có thể được bao gồm trong thực phẩm phục vụ tại cơ 
sở của bạn. 



  
  
  

FOODHANDLER AN TOÀN 

  
Xử lý thực phẩm có khả năng làm ô nhiễm thực phẩm khi họ đã được chẩn đoán với 
một căn bệnh thực phẩm, Hiển thị các triệu chứng của một đường tiêu hóa, đã nhiễm 
tổn thương, hoặc chạm vào bất cứ điều gì mà có thể làm ô nhiễm bàn tay của họ. 
  
Nhà quản lý phải tập trung vào những điều sau đây: 

o Tạo chính sách vệ sinh cá nhân 
o Đào tạo thực phẩm xử lý về chính sách vệ sinh cá nhân và đào tạo lại chúng 

thường xuyên 
o Mô hình hóa các hành vi chính xác ở mọi thời đại 
o Giám sát thực hành an toàn thực phẩm 
o Sửa đổi chính sách vệ sinh cá nhân khi pháp luật hoặc khoa học thay đổi 

  
Rửa tay đúng luôn luôn phải được thực hiện, bởi vì hành vi đơn giản như mũi chọn, 
hoặc chạm vào những người tóc có thể làm ô nhiễm các thực phẩm. Đây là đặc biệt 
quan trọng trước khi bắt đầu làm việc, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi hắt hơi, ho, 
thuốc, ăn, uống, xử lý nguyên thực phẩm, và xử lý rác thải. 
  
1. bật nước nóng - 100F tối thiểu  
2. áp dụng xà phòng 
3. chà tay & tay cho 10-15 phút.  
4. rửa sạch  
5. khô bằng khăn duy nhất sử dụng hoặc không khí khô  
6. nếu một cơ sở sử dụng một tay sát trùng, nó phải là FDA chấp thuận như một phụ 
gia thực phẩm 
  
THUỐC SÁT TRÙNG TAY 

o Chất lỏng hoặc gel được sử dụng để giảm số lượng các tác nhân gây bệnh 

trên da 
o Phải tuân thủ các tiêu chuẩn CFR và FDA 
o Nên được sử dụng chỉ sau khi rửa tay 
o Không bao giờ phải được sử dụng thay cho tay rửa 
o Nên được cho phép để khô trước khi chạm vào thức ăn hoặc thiết bị 

  
Tay: ngắn hạn & sạch móng tay, vết cắt và vết thương được phủ băng sạch và găng 
tay hoặc ngón tay cot. 
  
Găng tay & Ngón tay cũi trẻ em không bao giờ nên được sử dụng thay cho rửa tay. 
Tay phải được rửa sạch trước khi đưa vào găng tay và khi thay đổi đến một cặp mới. 
Găng tay được sử dụng để xử lý thực phẩm sử dụng đơn và nên không bao giờ được 



rửa sạch hoặc tái sử dụng. Họ phải thay đổi ít nhất mỗi bốn giờ, khi họ trở thành bẩn 
hoặc rách, hoặc khi bắt đầu một nhiệm vụ mới. 
  
Vệ sinh cá nhân có thể là một chủ đề nhạy cảm với một số người, nhưng nó phải được 
giải quyết với mỗi nhân viên bởi vì nó là quan trọng đối với an toàn thực phẩm. Tất cả 
nhân viên phải tắm hoặc tắm trước khi làm việc và giữ cho mái tóc của mình sạch sẽ. 
Trước khi xử lý thực phẩm, nhân viên phải đặt trên quần áo sạch, thích hợp giày và 
một mái tóc sạch sẽ hạn chế hoặc mũ.  
  
JEWLERY & tạp DỀ - Họ cũng phải loại bỏ đồ trang sức từ bàn tay và cánh tay. Chỉ là 
một ban nhạc đám cưới đơn giản nên được cho phép. Tạp dề luôn luôn cần được loại 
bỏ khi nhân viên rời khỏi khu vực chuẩn bị thức ăn.  
  
Ăn, uống, hút, NHAI kẹo cao su hoặc thuốc lá không nên được phép khi chuẩn bị, 
phục vụ hoặc làm việc trong lĩnh vực thực phẩm-prep. 
  
  
  
BỆNH NHÂN VIÊN 
  

o Hạn chế các nhân viên làm việc với hoặc xung quanh thực phẩm nếu họ có đau 
họng với một sốt. • Nếu phục vụ dân nguy cơ cao-loại trừ với đau họng và sốt  

o Loại trừ nhân viên với vàng da hoạt động, tiêu chảy hoặc ói MỬA • phải là triệu 
chứng miễn phí 24 giờ trước khi trở về  

o Thông báo cho sở y tế và loại trừ các nếu họ được chẩn đoán với • Salmonella, 

Shigella, E. Coli, viêm gan siêu vi A hoặc Norovirus.  



  
  
  

DÒNG chảy của thực phẩm: Giới thiệu 

  

TRÁNH thời gian & TEMPATURE 
lạm dụng 
   Theo dõi thời gian và nhiệt độ-lưu 
trữ 41° F (5° C) và dưới đây hoặc 
135° F (57° C) và ở trên. 
   Hãy chắc chắn rằng loại nhiệt kế, 
đúng là có sẵn. 
   Thường xuyên ghi lại nhiệt độ và 
thời gian họ đang thực hiện 
   Giảm thiểu thời gian thực phẩm 
dành trong vùng nhiệt độ nguy hiểm 
   Có những hành động khắc phục 
nếu nhiệt độ thời gian tiêu chuẩn 
không được đáp ứng 

  
  
  
Nhiệt kế là các nhà quản lý công cụ quan trọng nhất cần phải ngăn chặn lạm dụng 
nhiệt độ thời gian. Nhiệt kế nên được rửa sạch, traùng và sanitized và air-dried trước 
khi mỗi lần sử dụng để ngăn ngừa ô nhiễm chéo. Họ cũng nên là hiệu chỉnh trước 
mỗi thay đổi để đảm bảo độ chính xác. Khi đo lường nhiệt độ bên trong của thực 
phẩm, nhiệt kế hơi hoặc thăm dò nên được chèn vào một phần dày của sản phẩm. 
  

   BIMETALLIC bắt nguồn - các thân cây nên được đắm mình trong các sản phẩm 
từ đầu đến đầu của khu vực cảm biến. Nó cần phải có một hạt điều chỉnh cân 
chỉnh, được dễ đọc, và chính xác để trong vòng 2 độ. 

   Hồng ngoại -đo nhiệt độ bề mặt và có thể không được sử dụng để có nhiệt độ nội 
bộ 

   Cặp nhiệt điện & THERMASTORS là kỹ thuật số với các loại khác nhau của đầu 
dò. • - nhiệt độ bên trong của thực phẩm, các đầu dò ngâm - thâm nhập đầu dò 
các chất lỏng, bề mặt đầu dò - bề mặt.  
  

Làm thế nào để hiệu chỉnh: Hai phương pháp 
  
Phương pháp băng 

   Điền vào một thùng chứa lớn với nước đá nghiền và nước và khuấy. 
   Đặt nhiệt kế gốc hoặc thăm dò vào trong nước. Chờ đợi cho đến điểm dừng chỉ 

báo. 
   Điều chỉnh nhiệt kế để nó đọc 32˚F (0˚C). 

  



Boling điểm phương pháp 
   Mang lại cho nước đun sôi một. 
   Đặt nhiệt kế gốc hoặc thăm dò vào trong nước. 
   Điều chỉnh nhiệt kế để 212˚F (100˚C). 

  
Khi nhiệt kế bằng cách sử dụng: 

   Rửa, rửa sạch, sanitize và air-dry nhiệt kế trước và sau khi sử dụng chúng 
   Hiệu chỉnh trước mỗi thay đổi để  

đảm bảo độ chính xác 
   Hãy chắc chắn rằng nhiệt kế được sử dụng để đo nhiệt độ của thực phẩm là 

chính xác đến  
+ /-2° F hoặc + /-1° C  

   Chỉ sử dụng nhiệt kế thủy tinh nếu họ được đính kèm trong một vỏ bọc 
shatterproof. 

  
  

Mua & nhận được 

  
Phê duyệt nhà cung cấp -Đã được kiểm tra và đáp ứng tất cả áp dụng địa phương, 
tiểu bang, và luật pháp liên bang. 

         Thực phẩm phải được mua từ nhà cung cấp được chấp thuận, có uy tín. 
Các nhà cung cấp đã được kiểm tra và có thể hiển thị cho bạn một báo cáo 
kiểm tra. Họ cũng đáp ứng tất cả áp dụng địa phương, tiểu bang, và luật 
pháp liên bang. Điều này áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp trong chuỗi 
cung ứng. Hoạt động của chuỗi có thể bao gồm người trồng, chủ hàng, đóng 
gói, nhà sản xuất, nhà phân phối (vận tải đường bộ đội tàu và nhà kho) và thị 
trường địa phương. 

         Phát triển một mối quan hệ với nhà cung cấp của bạn, và nhận biết của thực 
hành an toàn thực phẩm. Hãy xem xét xem xét báo cáo kiểm tra gần đây 
nhất của họ. Các báo cáo này có thể từ bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 
thực phẩm và Cục quản lý dược (FDA), hoặc một thanh tra bên thứ ba. Họ 
nên được dựa trên thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc thực hành nông 
nghiệp tốt (GAP).  

  
KEY thả ra giao hàng - Một số hoạt động foodservice nhận được thực phẩm sau khi 
họ được đóng cửa cho kinh doanh. Điều này thường được gọi như một chìa khóa thả 
giao hàng. Các nhà cung cấp được trao cho một phím hoặc truy cập hoạt động để làm 
cho việc phân phối. Sản phẩm sau đó được đặt trong máy làm mát, tủ đông, và khu vực 
khô lưu trữ. Việc phân phối phải được kiểm tra một khi bạn đến các hoạt động và đáp 
ứng các tiêu chí được xác định trong nắp trượt.  

  
Việc giao hàng phải đáp ứng các tiêu chí sau. 

         Được kiểm tra khi đến chiến dịch 
         Từ một nguồn đã được phê duyệt 



         Đã được đặt ở vị trí chính xác lưu trữ để  
duy trì nhiệt độ cần thiết  

         Đã được bảo vệ khỏi ô nhiễm trong lưu trữ 
         KHÔNG bị ô nhiễm  
         Được trình bày trung thực 

  
  
Nhận được -Nhà điều hành phải kế hoạch lịch trình giao hàng của họ để sản phẩm có 
thể được xử lý nhanh chóng 
và chính xác. Nhân viên được chỉ định để nhận giao hàng nên được đào tạo để kiểm 
tra thực phẩm đúng cách cũng như để phân biệt giữa các sản phẩm được chấp nhận 
và những người không. Bao bì phải là sạch sẽ và không bị hư hại, sử dụng-bởi ngày 
hiện tại và hiển thị không có dấu hiệu của mishandling. 
  
Sản phẩm phải là chuyển giao ở nhiệt độ thích hợp. 

   TCS lạnh thực phẩm-41˚F hoặc thấp hơn  
o Kiểm tra nhiệt độ của thịt, gia cầm, và cá - chèn nhiệt kế gốc hoặc thăm dò 

vào phần dày của thực phẩm (thường là trung tâm) 
o Kiểm tra nhiệt độ của ROP thực phẩm (bản đồ, vacuum-packed, và sous 

vide thực phẩm) - chèn các thân cây nhiệt kế hoặc thăm dò giữa 2 gói. 
Thay vào đó, gấp bao bì xung quanh thành phố nhiệt kế gốc hoặc thăm 
dò 

o Kiểm tra các nhiệt độ khác đóng gói thực phẩm - mở gói và chèn nhiệt kế 

thân cây hoặc thăm dò vào thực phẩm 
   Sống động vật có vỏ: nhận được những con hàu, trai, trai và sò điệp tại một nhiệt 

độ không khí của 45° F (7° C) và nhiệt độ bên trong một không lớn hơn 50° F 
(10° C).  

o Một khi đã nhận được, các động vật có vỏ phải được làm mát bằng 41° F 

(5° C) hoặc thấp hơn trong vòng 4 giờ. 
o Sống động vật có vỏ: nhận được lúc 45° F (7° C) hoặc giảm. 
o   Mát mẻ động vật có vỏ đến 41° F (5° C) hoặc giảm trong  

bốn giờ. 
  

   Nóng thực phẩm TCS 135˚F hoặc cao hơn  
   Đông lạnh- đông lạnh rắn không có chất lỏng vết bẩn hoặc tinh thể nước đá lớn 

  
Thu hoạch hải sản: 

   Động vật có vỏ phải nhận được với vỏ nhận dạng chứng khoán tags:  
o Tags cho biết khi nào và nơi các động vật có vỏ đã được thu hoạch. 
o Phải được giữ hồ sơ cho 90 ngày kể từ ngày sò ốc cuối được sử dụng từ 

thùng chứa giao hàng của nó. 
   Cá sẽ được ăn sống hoặc nấu chín một phần 

o Tài liệu phải hiển thị cá một cách chính xác đông lạnh trước khi được nhận. 
o Giữ tài liệu trong 90 ngày từ việc bán cá. 

   Trang trại nuôi cá  



o Phải có tài liệu nói cá lên tiêu chuẩn FDA. 
o Giữ tài liệu cho 90 ngày kể từ việc bán cá 

  
Đánh giá chất lượng thực phẩm: 

   Xuất hiện: Từ chối thức ăn là mốc hoặc có một màu sắc bất thường. 
   Kết cấu: Từ chối thịt, cá, hoặc chăn nuôi gia cầm nếu: 

o Nó là slimy, dính, hoặc khô 
o Đô thị này có thịt mềm mà lá một nhánh nhà xuất bản khi xúc động 

   Mùi: Từ chối thực phẩm với một bất thường hoặc khó chịu mùi 
  
  
Từ chối giao hàng  

   Riêng biệt mục bị từ chối từ mục được chấp nhận 
   Nói với người cung cấp những gì là sai với mục 
   Nhận được một chữ ký điều chỉnh hoặc tín dụng phiếu trước khi mục bị từ chối 

cho người gửi.  
   Đăng nhập các sự cố trên hoá đơn hoặc nhận được tài liệu. 

  
Nhớ lại 

   Các nhà sản xuất có thể đôi khi nhớ lại mặt hàng thực phẩm bạn đã nhận được. 
Điều này có thể xảy ra khi thực phẩm ô nhiễm được xác nhận hoặc nghi ngờ. Nó 
cũng có thể xảy ra khi mặt hàng đã được mislabeled hoặc misbranded. Thực 
phẩm thường nhớ lại khi chất gây dị ứng thực phẩm đã không được xác định 
trên nhãn. Hầu hết các nhà cung cấp sẽ thông báo cho bạn về việc thu hồi. Tuy 
nhiên, bạn cũng nên theo dõi thu hồi thông báo được thực hiện bởi FDA và 
USDA. Làm theo hướng dẫn trong nắp trượt khi thông báo của một thu hồi. 

   Xác định thực phẩm thu hồi các khoản mục theo các thông tin phù hợp với từ việc 
thu hồi thông báo tới khoản mục. Điều này có thể bao gồm ID của nhà sản xuất, 
thời gian mục được sản xuất, và các mục sử dụng bởi ngày. 

   Loại bỏ các mục từ hàng tồn kho, và đặt nó ở vị trí an toàn và thích hợp. Đó có 
thể là một khu vực mát hoặc lưu trữ giặt. 

   Mục nhớ lại phải được lưu trữ một cách riêng biệt từ thực phẩm, dụng cụ, thiết bị, 
vải lanh và các single-sử dụng mục.  

   Nhãn các mục trong một cách mà sẽ ngăn chặn nó từ đang được đặt trở lại trong 
kho. Một số hoạt động thực hiện việc này bằng cách bao gồm một làm sử dụng 
không và không loại bỏ nhãn trên thực phẩm thu hồi. Thông báo cho nhân viên 
không sử dụng sản phẩm. 

   Đề cập đến các nhà cung cấp thông báo hoặc thu hồi thông báo đối với những gì 
để làm với mục. Ví dụ, bạn có thể được hướng dẫn để vứt nó đi hoặc gửi lại cho 
các nhà cung cấp. 

  
ĐƯỜNG DẪN LƯU TRỮ 
Đừng dòng tủ lạnh kệ, quá tải đơn vị, hoặc mở cửa quá thường xuyên. Các thực hành 
làm cho đơn vị làm việc khó hơn để duy trì nhiệt độ bên trong. Nếu có thể lưu trữ 



nguyên thịt, gia cầm và cá một cách riêng biệt từ thực phẩm nấu chín hoặc sẵn sàng để 
ăn để ngăn ngừa ô nhiễm chéo. 
  
Nếu không, sau đó lưu trữ các mục dưới đây thực phẩm nấu chín hoặc sẵn sàng để ăn. 
Nhiệt độ sản phẩm nên được kiểm tra thường xuyên. Nội bộ và bên ngoài nhiệt kế 
phải được duy trì. 
  

   Kệ lưu trữ nên là 6 "inch giảm sàn và đi từ các bức tường venation thích hợp và 
làm sạch. 

   Lưu trữ thực phẩm trong thùng chứa dành cho thực phẩm 
   Sử dụng các thùng chứa được bền, rò rỉ bằng chứng, và có thể được niêm phong 

hay được bao trả 
   Không bao giờ sử dụng hộp đựng thức ăn có sản phẩm nào để lưu trữ hóa chất; 

Không bao giờ đặt thực phẩm trong thùng chứa bằng hóa học có sản phẩm 
nào 

   Sử dụng FIFO (đầu tiên trong đầu tiên ra) Luân chuyển chứng khoán nên được 
theo sau. Lưu trữ mục trước đó sử dụng bởi ngày ở phía trước, và sử dụng 
chúng lần đầu tiên. 

   Khô lícác khu vực nên được giữ ở nhiệt độ thích hợp, giữa 50F và 70F với một độ 
ẩm tương đối của 50-60%. 

  
Mục nên được lưu trữ trong bao bì gốc. Nếu loại bỏ từ bao bì gốc của nó, bọc trong 
sạch ẩm bằng chứng tài liệu, hoặc đặt nó trong một thùng chứa sanitized sạch có nắp 
đậy chặt chẽ phù hợp. Tất cả các bao bì và container nên được dán nhãn với các  

   TÊN CỦA THỰC PHẨM 
   NGÀY CHUẨN BỊ 
   NGÀY HẾT HẠN. 

  
Để ngăn ngừa ô nhiễm, không bao giờ lưu trữ thực phẩm trong các lĩnh vực 

   Locker phòng hoặc phòng thay đồ 
   Nhà vệ sinh hoặc rác phòng 
   Cơ khí phòng 
   Theo hệ thống thoát nước unshielded dòng hoặc dòng nước bị rò rỉ 
   Dưới cầu thang 

  
GHI NHÃN THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI TRONG KHUÔN VIÊN CHO BÁN LẺ 

   Tên phổ biến của các thực phẩm hoặc một tuyên bố rõ ràng xác định nó. 
   Số lượng của thực phẩm. 
   Nếu mục có chứa hai hay nhiều thành phần, danh sách các thành phần trong thứ 

tự giảm dần theo trọng lượng. 
   Danh sách nhân tạo màu sắc và hương vị trong thực phẩm bao gồm các hóa chất 

chất bảo quản 
   Tên và địa điểm kinh doanh của nhà sản xuất, đóng gói hoặc nhà phân phối. 
   Nguồn gốc của mỗi chất gây dị ứng thực phẩm lớn chứa trong thực phẩm.  

  



TCS thực phẩm chuẩn bị trên trang web phải được dán nhãn - tên của thực phẩm, 
ngày nó nên được bán, tiêu thụ hoặc bỏ đi.Nó có thể lưu trữ tối đa Bảy ngày tại 41F 
hoặc thấp hơn trước khi nó phải được bỏ đi. 
  

NÉM RA TẤT CẢ CÁC THỰC PHẨM ĐÃ THÔNG QUA NGÀY HẾT HẠN CỦA NHÀ 
SẢN XUẤT.  

  
Tủ lạnh phải được đặt ở 39° hoặc thấp hơn và nhiệt kế được đặt trong khu vực ấm 
nhất. Với thực phẩm lưu trữ theo thứ tự sau từ trên xuống dưới để ngăn ngừa ô nhiễm 
chéo: 

1.sẵn sàng để ăn thức ăn 
2.hải sản 
3.cả vết cắt của thịt bò và thịt lợn 
4.mặt đất thịt và cá mặt đất 
5.toàn bộ và mặt đất chăn nuôi gia cầm 

  
Bộ lưu trữ này dựa trên nhiệt độ nấu ăn bên trong tối thiểu của mỗi thực phẩm.  



  

DÒNG chảy của thực phẩm: chuẩn bị 

  
THỰC PHẨM PREPPING: 

   Chỉ loại bỏ càng nhiều thực phẩm từ các mát như bạn có thể chuẩn bị trong một 
khoảng thời gian ngắn. 

o Điều này giới hạn nhiệt độ thời gian lạm dụng 

   Trở về chuẩn thực phẩm mát hoặc nấu nó càng nhanh càng tốt. 
   Đảm bảo rằng máy trạm, thớt và dụng cụ được sạch sẽ và sanitized.  

  
Phụ gia thực phẩm và màu- Chỉ sử dụng phụ gia sự chấp thuận của cơ quan pháp lý 
địa phương của bạn 

   Không bao giờ sử dụng phụ gia thêm hơn được luật pháp cho phép 
   Không bao giờ sử dụng phụ gia để thay đổi sự xuất hiện của thực phẩm 
   Không bán sản phẩm điều trị với sulfites trước khi nó đã nhận được trong hoạt 

động  
   Không bao giờ Thêm sulfites để sản xuất sẽ được ăn sống. 
   Thực phẩm không trình bày một cách trung thực phải được ném ra ngoài 

  
Bốn phương pháp cho tan băng thực phẩm 

   Tan băng thực phẩm trong một mát, giữ nhiệt độ của nó tại 41° F (5° C) hoặc thấp 
hơn  

   Nhấn chìm các thực phẩm dưới vòi nước ở 70° F (21° C) hoặc thấp hơn 
o Không bao giờ cho phép nhiệt độ của thực phẩm đi trên 41 ° F (5 ° C) hoặc 

thấp hơn cho lâu hơn bốn giờ 
   Tan băng thực phẩm trong một lò vi sóng, chỉ khi nấu chín ngay lập tức sau khi 

tan 
   Tan băng như là một phần của quá trình nấu ăn 

  
Sản xuất 

   Đảm bảo rằng sản phẩm không chạm vào bề mặt tiếp xúc với nguyên thịt, hải sản, 
hoặc chăn nuôi gia cầm. 

   Rửa nó kỹ lưỡng dưới vòi nước trước khi: 
o Cắt 
o Nấu ăn 
o Kết hợp với các thành phần khác 

   Sản phẩm có thể được rửa sạch trong nước có ôzôn để sanitize nó 
o Kiểm tra với cơ quan quản lý địa phương của bạn 

   Khi ngâm hoặc lưu trữ sản phẩm trong nước đọng hoặc một nước đá bùn, không 
pha trộn 

o Mục khác nhau 
o Nhiều lô mặt cùng 

   Tủ lạnh và giữ thái lát dưa hấu, cắt cà chua, và cắt xanh lá ở 41° F (5° C) hoặc 
thấp hơn 



   KHÔNG phục vụ nguyên hạt mầm nếu chủ yếu phục vụ dân nguy cơ cao 
  
Trứng và hỗn hợp trứng 

   Xử lý những quả trứng (nếu được cho phép) với chăm sóc:  
o Nấu ăn nhanh chóng sau khi pha trộn hoặc lưu trữ ở 41 ° F (5 ° C) hoặc 

thấp hơn 
o Sạch và sanitize container giữa lô 

   Xem xét sử dụng tiệt trùng vỏ trứng hay trứng sản phẩm khi prepping món ăn mà 
cần ít hoặc không có nấu ăn 

   Trứng, nước trái cây và sữa tiệt trùng có điểm chung.  
  

Băng:  
   Không bao giờ sử dụng băng là một thành phần nếu nó được sử dụng để giữ 

cho thực phẩm lạnh 
   Chuyển băng bằng cách sử dụng sạch sẽ và sanitized container và muỗng sữa 

bột 
   Không bao giờ giữ băng trong container mà tổ chức hóa chất hoặc nguyên thịt, 

hải sản, hoặc chăn nuôi gia cầm 
   Cửa hàng băng mãi bên ngoài máy làm đá ở vị trí sạch sẽ, được bảo vệ 
   Không bao giờ sử dụng một ly muỗng băng hoặc chạm vào băng với hai bàn tay. 

  
AN TOÀN THỜI GIAN VÀ INTERNALTEMPATURE REQUIRMENTS  



Nếu bất kỳ của các mặt hàng này được nấu chín bên dưới nhiệt độ nấu ăn bên trong đề 
nghị bạn cần phải có trên trình đơn một sự từ bỏ lưu ý để cho khách biết họ đang tiêu 
thụ theo thực phẩm nấu chín. 
  
Một phần nấu ăn trong thời gian chuẩn bị - Nếu một phần nấu ăn thịt, hải sản, gia 
cầm, hoặc trứng hoặc món ăn có chứa các mặt hàng: 

A. Không bao giờ nấu ăn thực phẩm dài hơn 60 phút trong nấu ăn ban đầu. 
Sinh Mát thực phẩm ngay lập tức sau khi nấu ăn ban đầu. 
C. Đóng băng hoặc tủ lạnh thực phẩm sau khi làm mát nó 
D. Nóng thực phẩm để ít 165˚F (74˚C) trong 15 giây trước khi bán hoặc phục 

vụ nó 



E. Mát thực phẩm nếu nó sẽ không được phục vụ ngay lập tức hoặc tổ chức 
cho dịch vụ. 

  
  
  
  
  
Làm mát thực phẩm TCS - Không bao giờ nơi nóng thực phẩm trong tủ lạnh, mà có 
thể tăng nhiệt độ bên trong. Bạn có tổng cộng 6 giờ để mát thực phẩm.  
  

Bước 1 - mát thực phẩm từ 135˚F và ở trên để 70˚F trong hai giờ đầu tiên 
Bước 2-mát thực phẩm từ 70˚F để 41˚F trong 4 giờ 
  

Sử dụng các phương pháp: 
   Cắt lớn hơn mục thành từng miếng nhỏ 
   Phân chia các thùng chứa lớn của thực phẩm vào thùng chứa nhỏ hơn hoặc chảo 

cạn 
   Đặt thực phẩm trong một bồn tắm nước đá 
   Khuấy nó với một paddle băng 
   Đặt nó trong một chiller vụ nổ 

  
Thực phẩm Reheated cho dịch vụ ngay lập tức 

   Có thể được reheated để nhiệt độ bất kỳ nếu nó đã được nấu chín và làm mát 
bằng nước một cách chính xác 
  

Thực phẩm Reheated để giữ nóng 
   Phải được reheated đến một nhiệt độ bên trong của 165° F (74° C) trong 15 giây 

trong vòng 2 giờ 
   Reheat thương mại xử lý và đóng gói sẵn sàng để ăn thức ăn để một nhiệt độ bên 

trong của ít 135° F (57° C) 



  

DÒNG chảy của thực phẩm: Dịch vụ 

  
Hướng dẫn để giữ thực phẩm 
  
         Bao gồm thực phẩm và cài đặt hắt hơi bảo vệ để bảo vệ thực phẩm từ các chất gây 

ô nhiễm. Bảo vệ thực phẩm từ ô nhiễm và giúp duy trì nhiệt độ thực phẩm.  
  

         Giữ TCS thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp 
o Nóng thực phẩm: 135° F (57° C) hoặc cao hơn 
o Lạnh thực phẩm: 41° F (5° C) hoặc thấp hơn 

  
         Kiểm tra nhiệt độ tối thiểu mỗi giờ 4 

o Ném ra các thực phẩm không ở 41 ° F (5 ° C) hoặc thấp hơn 
o Kiểm tra nhiệt độ mỗi 2 giờ để thời gian cho hành động khắc phục 

  
         Không bao giờ sử dụng thiết bị giữ nóng để đủ thức ăn trừ khi nó được thiết kế 

cho nó 
o Đủ thực phẩm một cách chính xác, và sau đó di chuyển nó thành một đơn vị tổ 

chức 
  
Đang nắm giữ thực phẩm mà không kiểm soát nhiệt độ 
  
Lạnh thực phẩm có thể được tổ chức mà không kiểm soát nhiệt độ lên đến 6 giờ 

   Nếu chiến dịch của bạn sẽ hiển thị hoặc giữ TCS thực phẩm mà không kiểm soát 
nhiệt độ, nó phải làm như vậy trong điều kiện nhất định. Các điều kiện để giữ 
lạnh thực phẩm là khác nhau từ những người đang nắm giữ thức ăn nóng. 
Trước khi sử dụng thời gian như là một phương pháp kiểm soát, kiểm tra với cơ 
quan quy định địa phương của bạn cho các yêu cầu cụ thể. 

   Cho lạnh thực phẩm, nhãn thực phẩm với thời gian bạn gỡ bỏ nó từ lạnh và thời 
gian bạn phải vứt nó đi. Thời gian huỷ của hãng phải là sáu tháng từ khi bạn loại 
bỏ các thực phẩm từ lạnh.  

   Ví dụ, nếu bạn loại bỏ sa lát khoai tây từ lạnh lúc 3:00 để phục vụ tại một buổi dã 
ngoại, thời gian huỷ trên nhãn nên là 21:00:00 Điều này bằng sáu tháng từ khi 
bạn gỡ bỏ nó từ lạnh. 
  

Thức ăn nóng có thể được tổ chức mà không kiểm soát nhiệt độ lên đến 4 giờ 
   Trước khi sử dụng thời gian như là một phương pháp kiểm soát, kiểm tra với cơ 

quan quy định địa phương của bạn cho các yêu cầu cụ thể. 
   Thức ăn nóng, thời gian huỷ trên nhãn phải có bốn giờ từ khi bạn loại bỏ các thực 

phẩm từ nhiệt độ kiểm soát. 
  

Hướng dẫn nhân viên nhà bếp phục vụ thức ăn 
   Cửa hàng phục vụ các dụng cụ chính xác giữa sử dụng 



o Trên một bề mặt tiếp xúc thực phẩm sạch và sanitized 
o Trong thực phẩm với xử lý mở rộng phía trên mép container 

   Cửa hàng phục vụ các dụng cụ chính xác giữa sử dụng 
o Trên một bề mặt tiếp xúc thực phẩm sạch và sanitized 
o Trong thực phẩm với xử lý mở rộng phía trên mép container 

  
  
Thủy tinh và các món ăn nên được tổ chức tại các cơ sở hoặc từ bên dưới, và không 
được xếp chồng lên nhau khi phục vụ. 
  
  
FLATWARE và đồ dùng nên là xử lý được lưu trữ lên và trong cùng một hướng trong 
một ngăn kéo hoặc lưu trữ container. 
  
Đặt -Chỉ bỏ mở cá nhân đóng gói gia vị được okay để lại phục vụ. Tấm trang trí, bánh 
mì hay mở món ăn của gia vị không bao giờ có thể được phục vụ cho một khách mới.  
  
Không bao giờ lại phục vụ: 

   Thực phẩm trả về bởi một khách hàng cho một khách hàng 
   Phát hiện gia vị  
   Uneaten bánh mì  
   Tấm garnishes 

  
Nói chung, chỉ chưa mở, những thực phẩm trong tình trạng tốt có thể được tái phục vụ: 

   Gói gia vị 
   Gói bánh hoặc breadsticks  

  
  
Tự phục vụ khu vực - Không bao giờ cho phép khách hàng để tái sử dụng các 
tấm bẩn hoặc bẩn. Bảo vệ thực phẩm trong thực phẩm quầy bar và tiệc tự chọn với 
hắt hơi vệ sĩ và đảm bảo rằng thiết bị có thể giữ thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp. Giữ 
nguyên thực phẩm từ thực phẩm đã sẵn sàng để ăn hoặc nấu chín và nhãn tất cả các 
mặt hàng thực phẩm. 
  
Ngăn chặn lạm dụng nhiệt độ thời gian và ô nhiễm vẫn tiếp tục  
  

   Giữ thức ăn nóng ở 135° F (57° C) hoặc cao hơn 
   Giữ lạnh thực phẩm tại 41° F (5° C) hoặc thấp hơn 
   Giữ nguyên thịt, cá và gia cầm riêng biệt từ sẵn sàng để ăn thức ăn  
   Không để cho khách nạp tiền bẩn tấm hoặc sử dụng dụng cụ bát đĩa bẩn tại tự 

phục vụ khu vực 
   Cổ phiếu thực phẩm các hiển thị với các dụng cụ chính xác cho dispensing thực 

phẩm.  
   Không dùng băng là một thành phần nếu nó đã được sử dụng để giữ cho thực 

phẩm hoặc đồ uống lạnh 



  
Ghi nhãn thực phẩm số lượng lớn trong lĩnh vực tự phục vụ 
  

   Đảm bảo rằng nhãn là ở đồng bằng xem của khách hàng 
   Bao gồm nhà sản xuất hoặc xử lý nhãn cung cấp thực phẩm 
   Thay vào đó cung cấp thông tin bằng cách sử dụng một thẻ, dấu hiệu, hoặc 

phương pháp đặt nhãn vẫn khác 
   Một nhãn không cần thiết cho thực phẩm số lượng lớn unpackaged, chẳng hạn 

như các sản phẩm bánh mì, nếu: 
o Sản phẩm làm cho không có yêu cầu bồi thường liên quan đến sức khỏe 

hoặc chất dinh dưỡng nội dung 
o Không có luật pháp yêu cầu ghi nhãn tồn tại 
o Thực phẩm sản xuất hoặc chuẩn bị trên mặt bằng 
o Thực phẩm sản xuất hoặc chuẩn bị một thực phẩm quy định hoạt động 

hoặc chế biến nhà máy thuộc sở hữu của cùng một người 
  
TẮT TRANG WEB DỊCH VỤ  
  

   Sử dụng cách điện, hộp đựng thực phẩm cấp được thiết kế để ngăn chặn các 
thực phẩm từ trộn, rò rỉ, hoặc tràn 

   Làm sạch bên trong của giao hàng xe thường xuyên 
   Kiểm tra nhiệt độ bên trong thực phẩm 
   Nhãn thực phẩm với một sử dụng bởi ngày và thời gian, và hướng dẫn reheating 

và dịch vụ 
   Đảm bảo rằng các trang web dịch vụ có các tiện ích chính xác 

o Két an toàn nước để nấu ăn, dishwashing, và rửa tay 
o Thùng chứa rác thải lưu trữ ra khỏi thực phẩm chuẩn bị, lưu trữ, và phục vụ 

khu vực 
o Lưu trữ nguyên thịt, gia cầm, và hải sản, và các mặt hàng sẵn sàng để ăn 

một cách riêng biệt 
  
  
MÁY TỰ ĐỘNG BÁN  
  

• Xử lý thực phẩm prepped và đóng gói cho máy tự động bán với việc chăm sóc 
tương tự như bất kỳ thực phẩm khác phục vụ cho khách hàng. Bán nhà điều 
hành nên bảo vệ thực phẩm từ ô nhiễm và lạm dụng thời gian-nhiệt độ trong vận 
chuyển, giao hàng, và dịch vụ.  

• Phòng sản phẩm kệ cuộc sống hàng ngày. Sản phẩm thường có một ngày mã, 
chẳng hạn như hết hạn hoặc một sử dụng bởi ngày. Nếu ngày đã hết hạn, ngay 
lập tức ném ra các thực phẩm. Ném ra làm lạnh thực phẩm prepped trang web 
nếu không được bán trong vòng bảy ngày kể từ ngày để chuẩn bị. 

• TCS giữ thực phẩm ở nhiệt độ chính xác. Nó nên được tổ chức tại 41° F (5° C) 
hoặc thấp hơn, hoặc ở 135° F (57° C) hoặc cao hơn. Những máy này phải có 
điều khiển ngăn TCS thực phẩm đang được phân phát nếu nhiệt độ ở khu vực 



nguy hiểm cho một số tiền của thời gian. Thực phẩm này phải được ném ra 
ngoài. 



  
  
  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

  

Điều kiện tiên quyết chương trình cho vệ sinh cá nhân, thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà 
cung cấp, vệ sinh và dịch hại kiểm soát, bảo trì thiết bị, và thực phẩm an toàn đào tạo 
phải ở vị trí trước khi thử một trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
  
Kiểm soát quản lý động. Cách tiếp cận này tập trung vào việc kiểm soát các năm phổ 
biến nhất yếu tố nguy cơ chịu trách nhiệm về thực phẩm bệnh tật được xác định bởi 
CDC. Chúng bao gồm mua từ nguồn không an toàn, không nấu ăn đầy đủ, đang nắm 
giữ thực phẩm ở nhiệt độ không thích hợp, sử dụng thiết bị bị ô nhiễm, và thực hành vệ 
sinh cá nhân kém. 
  
1. trước tiên bạn phải xem xét các yếu tố nguy cơ năm áp dụng trong suốt dòng chảy 
của thực phẩm 
2. chỉ ra bất kỳ vấn đề trong các hoạt động của bạn có thể tác động đến an toàn thực 
phẩm 
3. phát triển chính sách và thủ tục giải quyết bất kỳ vấn đề nào được xác định 
4. Giám sát để xác định nếu chính sách mới của bạn đang bị theo dõi 
5. xác minh rằng các chính sách và thủ tục bạn đã thiết lập thực sự làm việc 
  
Nguy hiểm phân tích quan trọng điểm kiểm soát (HACCP) hệ thống tập trung vào 
việc xác định điểm cụ thể mà nó là điều cần thiết để ngăn chặn loại bỏ hoặc giảm thiểu 
mối nguy hiểm sinh học, hóa học hoặc vật lý đến một mức độ an toàn. 
  
Phân tích nguy hiểm và điểm quan trọng kiểm soát, hoặc HACCP là một phương pháp 
tiếp cận có hệ thống phòng ngừa an toàn thực phẩm và dược phẩm an toàn địa chỉ vật 
lý, hóa học và sinh học nguy hiểm như một phương tiện phòng ngừa chứ không phải là 
sản phẩm hoàn tất kiểm tra. HACCP được sử dụng trong ngành công nghiệp thực 
phẩm để xác định tiềm năng thực phẩm an toàn mối nguy hiểm, do đó, rằng hành động 
quan trọng có thể được thực hiện để giảm hoặc loại bỏ nguy cơ các mối nguy hiểm 
được thực hiện. Hệ thống được sử dụng ở tất cả các giai đoạn của thực phẩm sản xuất 
và chuẩn bị các quy trình bao gồm đóng gói, phân phối, vv. Thực phẩm và Cục quản lý 
dược (FDA) và bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nói rằng các chương trình HACCP bắt 
buộc cho nước trái cây và thịt là một cách tiếp cận hiệu quả thực phẩm an toàn và bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng. Thịt HACCP hệ thống được quy định bởi USDA, trong khi Hải 
sản và nước trái cây được quy định của FDA. Việc sử dụng của HACCP là hiện nay tự 
nguyện trong các ngành công nghiệp thực phẩm. 
  
7 bước HACCP 
  

1.tiến hành một phân tích nguy hiểm 



2.xác định những điểm quan trọng kiểm soát nơi các mối nguy hiểm có thể được 
ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm đến mức độ an toàn  

3.xác định và thiết lập các giới hạn tối đa và tối thiểu phải được đáp ứng cho mỗi 
điểm điều khiển quan trọng (ĐCSTQ) 

4. xác định và thiết lập giám sát thủ tục  
5.xác định những hành động khắc phục sẽ được thực hiện khi quan trọng giới hạn 

không được đáp ứng 
6.xác minh rằng kế hoạch của bạn đang làm việc  
7.thủ tục thiết lập hồ sơ lưu giữ và tài liệu 

  
HACCP kiểm soát điểm Flowchart & bảng tính màn hình nằm trong phụ lục. 



  

SANITRARY TIỆN NGHI VÀ THIẾT BỊ 
  
Lớp phủ trải sàn nên mạnh mẽ, bền và dễ dàng để làm sạch. Nó cũng nên được 
phòng không thấm nước, chống lại mặc và giúp ngăn chặn phiếu đặc biệt là trong walk-
ins, khu vực chuẩn bị thức ăn, rửa bát đĩa khu vực, nhà vệ sinh và những người khác 
tùy thuộc vào độ ẩm hoặc phun làm sạch các khu vực. Thảm không được khuyến cáo 
trong lĩnh vực cao-đất nhưng là phổ biến trong phòng ăn vì nó hấp thụ âm thanh. 
  

   COVING là một cạnh cong, kín được đặt giữa sàn nhà và tường và được sử 
dụng để loại bỏ các góc sắc nét hoặc khoảng trống hoặc vết nứt giữa sàn nhà và 
tường sẽ làm cho nó không thể để làm sạch. 
  

Nhà vệ sinh / trạm rửa tay: Nhà vệ sinh nên được làm sạch thường xuyên và có một 
bàn tay đầy đủ tiện nghi rửa với nước nóng và lạnh, xà phòng, một phương tiện để 
làm khô bàn tay, một thùng chứa chất thải, biển báo cho thấy nhân viên tay rửa yêu cầu 
trước khi quay trở lại làm việc. Trạm rửa tay nên có thể truy cập và thuận tiện để làm 
cho bàn tay rửa dễ dàng. 
  
Dịch vụ thực phẩm lớp thiết bị là quan trọng để mua thiết bị đã được thiết kế với vệ 
sinh môi trường trong tâm trí và chấp nhận được để sử dụng trong một nhà hàng chẳng 
hạn như NSF International và Underwriters Laboratories (UL).  
  
Thiết bị phải được gắn vào chân ở ít nhất sáu inches ra sàn nhà, hoặc nó phải được 
niêm phong để xây dựng một cơ sở. Thiết bị bàn nên được đặt trên chân với một 
giải phóng mặt bằng của bốn inch giữa bàn và các thiết bị hoặc nó nên được niêm 
phong để bàn. 
  
Nước uống -an toàn để uống nước-là rất quan trọng trong một cơ sở. Nguồn bao gồm 
khu vực nước mains, nguồn nước riêng được kiểm tra ít nhất một lần một năm, và 
uống đóng chai nước. Trong một nước khẩn cấp, một cơ sở có thể được phép ở lại mở 
nếu một số biện pháp phòng ngừa được theo sau. Đây có thể bao gồm nước sôi hoặc 
mua nước, đun sôi nước cho tay công việc rửa và cần thiết. 
  
Hệ thống ống nước - Chỉ cấp phép thợ ống nước nên cài đặt và duy trì hệ thống 
đường ống dẫn nước. Những thách thức lớn nhất để an toàn nước xuất phát từ cross-
kết nối-một vật lý liên kết thông qua những chất gây ô nhiễm từ cống, cống và nước 
thải nguồn có thể chảy vào việc cung cấp nước sạch. Máy hút máy cắt và máy 
khoảng trống có thể được sử dụng để ngăn chặn backflow.  
  
Ánh sáng cường độ được đo bằng foot-candles 

  
         Ít 108 lux (10 chân nến): đi bộ trong tủ lạnh, khu vực lưu trữ thực phẩm khô, các 

phòng và khu vực trong quá trình làm sạch 
  



         Ít 215 lux (20 chân nến): Dịch vụ tự sẽ hiển thị như thiết bị bên trong bữa ăn tự 

chọn và quầy bar salad, Hiển thị sản phẩm tươi sống, chẳng hạn như tiếp cận 

trong tủ lạnh truy cập dưới, rửa tay, warewashing, và thiết bị/phục lưu trữ khu 

vực, Phòng tắm 
  

         Ít 540 lux (50 chân nến): tất cả khu vực chuẩn bị thực phẩm 

  
Chống vỡ bóng đèn và bảo vệ bìa ngăn kính vỡ lây nhiễm thực phẩm. 

  
  
  
  
Đầy đủ thông gió cải thiện chất lượng không khí trong nhà bằng cách loại bỏ hút thuốc 
lá, dầu mỡ, hơi nước và nhiệt. Nếu không có đầy đủ thông gió, sẽ có không có sự 
tích tụ của dầu mỡ và ngưng tụ trên bức tường và trần nhà. Thông gió phải được 
thiết kế để mũ trùm, người hâm mộ, bảo vệ và đường ống không nhỏ giọt vào thực 
phẩm hoặc thiết bị. Thiết chế tạo các bộ lọc Hood và mỡ thổi phải được làm sạch 
thường xuyên bởi một chuyên nghiệp được cấp phép và ngoại quan. 
  
Thùng chứa rác thải phải là chứng minh rò rỉ, nước bằng chứng, bằng chứng dịch hại, 
dễ dàng để làm sạch, và bền. Họ phải có nắp đậy chặt chẽ phù hợp và phải được giữ 
được bảo hiểm khi không trong sử dụng. Tất cả các thùng chứa rác nên được thường 
xuyên làm sạch triệt để cả hai bên trong và ngoài. Rác nên được gỡ bỏ từ các khu vực 
chuẩn bị thức ăn càng sớm càng tốt, và không phải được thực hiện trên một khu 
vực chuẩn bị thức ăn.  
  
LÀM SẠCH VÀ VỆ SINH 

   Làm sạch là quá trình loại bỏ thực phẩm và các loại đất từ một bề mặt. Để đúng 
Sạch sẽ, bạn phải sử dụng một giải pháp xà phòng và nước.  
  

   Vệ sinh là quá trình của việc giảm số lượng vi sinh vật có hại từ sạch 
bề mặt để an toàn cấp độ. Bạn phải sạch sẽ và rửa một bề mặt trước khi bạn 
sanitize. Hóa học sanitizers bị ảnh hưởng bởi thời gian tiếp xúc, tập trung của 
thuốc diệt trùng, và nhiệt độ của giải pháp. Kiểm tra giải pháp thường xuyên với 
một bộ dụng cụ thử nghiệm thuốc diệt trùng. 

  
• Tất cả các bề mặt phải được làm sạch và rửa. Điều này bao gồm các bức tường, 

kệ lưu trữ, và thùng chứa rác thải. Tuy nhiên, bất kỳ bề mặt chạm thực phẩm, 
chẳng hạn như dao, stockpots, thớt, hoặc chuẩn bị bàn, phải được làm sạch và 
làm vệ sinh. 

  
• 5 bước quá trình 

  Clo I-ốt Quats 
Nước 
nhiệt độ 

≥ 100° F (38° 

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



1. Scrape hoặc loại bỏ thực phẩm bit từ bề mặt. Sử dụng công cụ làm sạch đúng 
như một bàn chải nylon hoặc pad, hoặc khăn vải một. 

2. Rửa bề mặt. Chuẩn bị các giải pháp làm sạch với một chất tẩy rửa được chấp 
thuận. Rửa mặt với công cụ làm sạch chính xác chẳng hạn như một chiếc 
khăn vải. 

3. Rửa bề mặt. Sử dụng nước sạch. Rửa sạch mặt với công cụ làm sạch chính 
xác chẳng hạn như một chiếc khăn vải. 

4. Sanitize bề mặt. Sử dụng các giải pháp sanitizing chính xác. Chuẩn bị tập 
trung cho một nhà sản xuất yêu cầu. Sử dụng công cụ chính xác, chẳng hạn 
như một chiếc khăn vải, để sanitize bề mặt. Đảm bảo rằng toàn bộ bề mặt đã 
tiếp xúc với các giải pháp sanitizing. 

5. Cho phép bề mặt để air-dry. 
  
  
  
  
  
Máy rửa bát đĩa - Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo rằng máy tính 
của bạn là sạch và điều kiện làm việc tốt. Kiểm tra nhiệt độ và áp lực của rửa và rửa 
chu kỳ hàng ngày. Thông tin phải được đăng trên máy tính này liên quan đến nhiệt độ 
thích hợp nước, băng tải tốc độ, nồng độ áp lực và hóa học nước. 
  
Nhiệt độ cao máy 

   Cuối cùng rửa vệ sinh phải được ít 180° F (82° C) 
   165° F (74° C) cho văn phòng phẩm rack, nhiệt độ đơn máy 

  
Hóa chất vệ sinh máy 

   Sạch sẽ và sanitize ở nhiệt độ thấp hơn nhiều 
   Thực hiện theo các hướng dẫn về nhiệt độ được cung cấp bởi các nhà sản xuất  

  
Ba-ngăn CHÌM - Làm sạch trong bồn rửa chén ba khoang nên được trước ngâm hoặc 
loại bỏ sạch sẽ, rửa trong chất tẩy rửa với 110F nước, rửa trong nước sạch và làm vệ 
sinh trong một bể nước ở ít nhất 171F hoặc một giải pháp hóa chất vệ sinh. Tất cả 
các mục cần air-dried đảo ngược. 
  

Nước pH ≤ 10 ≤ 8 ≤ 5 hoặc theo 
của nhà sản xuất 
đề nghị 

Theo của nhà sản xuất 
đề nghị 

Nước cứng Theo của nhà sản xuất 
đề nghị 

Theo của nhà sản xuất 
đề nghị 

500 ppm hoặc theo 
của nhà sản xuất 
recommendatio 

Thuốc diệt trùng 
tập trung 
phạm vi 

50-99 ppm 50-99 ppm 12,5-25 trang/phút Theo của nhà sản xuất 
đề nghị 

Liên hệ với thuốc 
diệt trùng 
thời gian 

≥ 7 giây ≥ 7 giây ≥ 30 giây ≥ 30 giây 



Làm sạch công cụ và hóa chất nên được đặt trong một khu vực lưu trữ ra khỏi khu 
vực thực phẩm và chuẩn bị thức ăn. Đảm bảo rằng hóa chất được dán nhãn rõ ràng 
nếu lấy ra từ các thùng chứa bản gốc. Giữ tài liệu an toàn dữ liệu tờ (MSDS) cho 
mỗi hóa chất ở một vị trí để tất cả nhân viên trong công việc. Những tấm có thông tin 
quan trọng trước tiên viện trợ, và các thông tin về sử dụng an toàn. Xử lý hóa chất theo 
các hướng dẫn trên nhãn và địa phương quy định. Đó là quyền của nhân viên để biết 
những gì họ đang làm việc với và xung quanh thành phố. 
  
Thạc sĩ làm sạch lịch trình liệt kê tất cả các nhiệm vụ làm sạch, như là cũng như khi 
nào và làm thế nào công việc sẽ được hoàn tất. Gán các trách nhiệm cho mỗi nhiệm vụ 
bằng cách tiêu đề công việc. Tạo nhân viên hỗ trợ bằng cách bao gồm các đầu vào của 
họ vào việc thiết kế chương trình và khen thưởng hiệu suất tốt. Theo dõi chương trình 
làm sạch để giữ cho nó hiệu quả. 
  
QUẢN LÝ DỊCH HẠI TÍCH HỢP (IPM) 
  
Phải giải quyết vấn đề là một chương trình IPM hiệu quả 

   TỪ CHỐI TRUY CẬP DỊCH HẠI  
   TỪ CHỐI THỰC PHẨM VẬT GÂY HẠI 
   NƠI TRÚ ẨN VÀ NƯỚC  
   Làm việc với A cấp phép dịch hại kiểm soát nhà điều hành (PCO) để loại bỏ bất kỳ 

loài gây hại mà nhập vào. 
  

ROACHES giống như bóng tối, ấm áp nơi ẩm ướt. Kiểm tra dầu mùi, phân giống như 
hạt tiêu đen, và viên nang trứng trường hợp. 
  
Động vật gặm NHẤM cũng là một mối nguy hiểm sức khỏe nghiêm trọng. Một tòa nhà 
có thể được bị nhiễm khuẩn với chuột và chuột cùng một lúc. Tìm phân, dấu hiệu của 
gặm nhấm, bài hát, vật liệu làm tổ và lỗ. 
  
RUỒI có thể mang Shigellosis và Hàn. 
  
Thuốc trừ sâu là vật liệu độc hại. Bất cứ lúc nào họ đang sử dụng hoặc được lưu trữ 
trên cơ sở của bạn, bạn phải có một MSDS tương ứng. Để giảm thiểu mối nguy hiểm 
cho người dân, có PCO của bạn sử dụng thuốc trừ sâu khi bạn đóng cửa và nhân viên 
của bạn không phải trên trang web. Hãy chắc chắn để rửa rửa và sanitize bề mặt tiếp 
xúc thực phẩm sau khi điều trị một. 
  
          



  

CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ THỰC PHẨM CHUYÊN NGHIỆP  

THỰC HÀNH THỬ NGHIỆM "A" 

Vòng tròn các tốt nhất câu trả lời để mỗi câu hỏi dưới. Chắc chắn để câu trả lời tất cả 80 câu hỏi. 

1. mặt hàng thực phẩm đã được liên kết với Salmonella Typhi? 

A. đồ uống 
Sinh sản xuất 
C. sò ốc từ nước bị ô nhiễm 
Mất chưa nấu chín 
  

2. triệu chứng này đòi hỏi một bộ xử lý thực phẩm để được loại trừ khỏi các hoạt động? 

A. đau họng 

Sinh vàng da 
C. ho 
Mất bụng 
  

3. đó là một ví dụ về thể chất ô nhiễm? 

A. Sneezing trên thực phẩm 
B. chạm vào bề mặt tiếp xúc thực phẩm bẩn 
C. xương cá 
Mất nấu ăn nước sốt cà chua trong một chảo đồng 
  

4. những gì thực tế là hữu ích để ngăn chặn virus gây ra bệnh tật thực phẩm? 

A. nấu ăn thực phẩm để nhiệt độ bên trong tối thiểu 

Sinh nhanh chóng loại bỏ và dọn dẹp nôn 
C. không bao gồm các nhân viên với Shigella spp. 

Mất khuyến khích nhân viên để có được bệnh cúm shots 
  

5. gì điều kiện khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn? 

A. cao độ chua 
Sinh mức thấp của độ ẩm 

C. thực phẩm tổ chức giữa 70˚F và 125˚F (21˚C và 52˚C.) 
Mất thực phẩm với độ pH là rất kiềm 
  

6. ký sinh trùng được thường liên kết với thực phẩm gì? 

A. nấm 
B. hoang dã trò chơi 
C. khuôn 

Mất sản phẩm sữa 



7. những gì thực tế nên được sử dụng để ngăn chặn hải sản chất độc gây ra một căn bệnh 

thực phẩm? 

A. nấu ăn thực phẩm để điều chỉnh nhiệt độ nội bộ 
B. rửa tay suốt cả ngày 

C. mua thực phẩm từ nhà cung cấp được chấp thuận, có uy tín 
Mất microwaving cá để được phục vụ nguyên trong 15 giây 
  
  
  
  

8. làm thế nào cần hóa chất được lưu giữ? 

A. trên thực phẩm 
Sinh ra khỏi khu vực chuẩn bị 
C. trong khu vực lưu trữ thực phẩm 
Mất với đồ dùng nhà bếp 
  

9. những gì hiện L đứng tại của FDA cảnh báo công cụ? 

A. nghe 

Sinh để lại 
C. giới hạn 
Mất nhìn 
  

10. những gì thực hành có thể giúp ngăn ngừa dị ứng? 

A. nấu ăn các loại thực phẩm khác nhau trong cùng một dầu 
B. kể khách như thế nào một mục được chuẩn bị 

C. sử dụng giấy parchment khi nướng bánh cookie 
Mất cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà 
  

11. triệu chứng có thể chỉ ra một khách hàng có một phản ứng dị ứng? 

A. Wheezing hoặc khó thở 
B. trái tay đau 
Mất cảm giác ngon miệng C. 

Mất ho máu 
  

12. trong trường hợp một bộ xử lý thực phẩm nên rửa tay của mình sau khi prepping thực 

phẩm? 

A. ba-ngăn bồn rửa chén 
Sinh bồn rửa chén Tiện ích 
C. bồn rửa chén định về rửa tay 

Mất thực phẩm chuẩn bị chìm 

  



13. khi một xử lý thực phẩm với một đau họng và sốt nên được loại trừ khỏi các hoạt 

động? 

A. khi các khách hàng phục vụ là chủ yếu là dân nguy cơ cao 
Sinh khi xử lý thực phẩm sốt là hơn 100˚F (38˚C.) 
C. sau khi xử lý thực phẩm có một cổ họng bị đau đã kéo dài hơn 5 ngày 

Mất trước khi các cơ quan quy định được thông báo 

14. A. thực phẩm xử lý nói đến làm việc với tiêu chảy. Những gì nên người quản lý nói với 

bộ xử lý thực phẩm để làm? 

A. không làm việc với thực phẩm 
B. Go nhà 
C. làm sạch nhà vệ sinh sau khi mỗi lần sử dụng 

Mất chỉ xe buýt bảng 
  

15. những gì một xử lý thực phẩm nên làm gì để làm cho dễ dàng hơn để đặt trên Găng 

tay? 

A. rắc bột trong bao tay 
B. thổi vào găng tay 
C. chọn găng tay kích thước chính xác 

Mất cuộn bao tay lên 
  
  
  

16. khi một xử lý thực phẩm được chẩn đoán với vàng da có thể trở lại làm việc? 

A. sau khi 1 tuần 
Sinh khi làn da của mình trở về với một màu sắc tự nhiên 

C. bảy ngày sau khi các triệu chứng cuối là quan sát 
Mất khi được phê duyệt bởi cơ quan quy định 
  

17. mục là một chất gây ô nhiễm tiềm năng vật lý? 

A. sanitizer 
B. trang sức 
C. mồ hôi 

Mất thuốc diệt trùng tay 
  

18. những gì là mục đích của tay sát trùng? 

A. loại bỏ sự cần thiết cho rửa tay 
Sinh tăng việc sử dụng của giải pháp vệ sinh 
C. giảm số lượng tác nhân gây bệnh trên da 
Mất loại bỏ sự cần thiết để sử dụng găng tay 
  

19. đơn sử dụng găng tay không được yêu cầu khi 

A. bộ xử lý thực phẩm có một độ nhạy cảm cao su. 



B. prepping sẵn sàng để ăn thực phẩm. 
C. rửa sản xuất. 
Mất bộ xử lý thực phẩm đã rửa tay. 
  

20. những gì nên làm trình xử lý thực phẩm sau khi rời khỏi và quay trở lại khu vực chuẩn 

bị? 

A. đặt trên Găng tay 
B. loại bỏ của sân đỗ 
C. rửa tay 
Mất áp dụng chất khử trùng tay 

21. loại trứng phải được sử dụng khi chuẩn bị món ăn sống hoặc chưa nấu chín cho nguy 

cơ cao dân? 

A. tiệt trùng 
Sinh gộp lại 
C. luộc 
Mất vỏ 

22. những gì gây ra mầm non-tuổi trẻ em có nguy cơ cho bệnh tật thực phẩm? 

A. của hệ thống miễn dịch không phải là mạnh mẽ. 

Sinh họ đã không nhận được tất cả các chủng ngừa của họ. 
C. chúng chỉ ăn thực phẩm đã sẵn sàng để ăn. 
Mất họ giấu dị ứng. 

23. mà tổ chức bao gồm kiểm tra thực phẩm là một trong những trách nhiệm chính của 

mình? 

A. Cục y tế công cộng 
Sinh trung tâm kiểm soát dịch bệnh 

C. bộ nông nghiệp Hoa Kỳ 
Mất Cục quản lý y tế và an toàn lao động 
  

  
  
  

24. những gì nên làm máy chủ sau khi xoá một bảng? 

A. áp dụng chất khử trùng tay 
B. rửa tay 
C. đặt găng tay dùng một lần quay trở lại 
Mất rửa tay trong nước ấm 
  

25. chiến lược những gì có thể ngăn ngừa ô nhiễm chéo? 

A. mua thức ăn mà không cần prepping 

Sinh chuẩn bị thức ăn trên cả hai mặt của một hội đồng cắt 
C. chuẩn bị thức ăn thô và sẵn sàng để ăn thực phẩm cùng một lúc 



Mất tránh lạm dụng nhiệt độ thời gian 
  

26. hồng ngoại nhiệt kế đo lường nhiệt độ điều gì làm? 

A. bên trong thực phẩm 
Sinh máy 

C. bề mặt 
Mất lò 
  

27. khi sử dụng nhiệt kế thủy tinh? 

A. khi kẹo đang được thực hiện 
Sinh khi kiểm tra chất lỏng 
C. khi đính kèm trong một vỏ bọc shatterproof 

Mất khi treo trong một mát 

28. tại sao thực phẩm nhiệt độ nên được thực hiện trong hai địa điểm khác nhau? 

A. để đảm bảo nhiệt kế được kiểm định chính xác 
B. CNTT là yêu cầu của các nhà sản xuất 
C. để đảm bảo nhiệt kế là chính xác đến + /-2˚F hoặc + /-1˚C. 

Mất nhiệt độ có thể thay đổi trong thực phẩm 
  

29. trình xử lý thực phẩm prepping một món ăn hải sản ngày 4 tháng 4, bằng cách sử 

dụng tôm và sò điệp. Tôm có một sử dụng bởi ngày 8 tháng 4, và các điệp có sử dụng bởi 

một ngày của tháng 10. Sử dụng theo ngày cho một món ăn hải sản là gì?  

A. 4 tháng 4 
Sinh ngày 08 tháng 4 
C. ngày 10 tháng 4 
Mất ngày 12 tháng 4 
  

30. thông tin phải được bao gồm trên nhãn thực phẩm đóng gói trong khuôn viên cho bán 

lẻ? 

A. Pack ngày 

B. danh sách thành phần 
C. lí hướng dẫn 
Mất phục vụ kích thước 
  
  
  
  
  
  

31. làm thế nào một mục mà có được nhớ lại bởi nhà sản xuất của nó nên được lưu trữ 

trong một hoạt động? 

A. cùng với thức ăn sẽ được phục vụ 
Sinh một cách riêng biệt từ thức ăn sẽ được phục vụ 



C. vacuum-packed túi 
Mất trong thùng chứa tự thoát 
  
  

32. A. thực phẩm xử lý chỉ cần hoàn thành lưu trữ một giao hàng thực phẩm khô. Bước đã 

được thực hiện một cách chính xác? 

A. đã cất giữ thực phẩm ra khỏi tường 
B. lưu trữ thực phẩm 4 inch giảm sàn 
C. lưu trữ thực phẩm trong một khu vực nơi độ ẩm là rất cao 
Mất các thực phẩm được lưu trữ trong các thùng chứa không dành cho thực phẩm 
  

33. mà mục nên bị từ chối? 

A. túi của cookie hữu cơ trong bao bì rách 
Sinh đóng chai sữa ở 41° F (5° C.) 
C. phô mai curds 
Mất sống hàu 
  

34. thực phẩm đã sẵn sàng để ăn TCS prepped trong nhà phải là ngày đánh dấu nếu nó là 

helf cho hơn bao nhiêu giờ? 

A. 12 giờ 
B. 24 giờ 
C. 48 giờ 
Mất 72 giờ 

35. một nhà dưỡng lão địa phương có một thịt nướng hàng năm cho các cư dân của nó. 

Hàng thực phẩm mà không cần được phục vụ? 

A. deviled trứng 

B. khoai tây salad 
C. nguyên cà rốt 

Mất bánh mì kẹp thịt hiếm 
  

36. khi vận chuyển thực phẩm off-site, làm thế nào nên các thông tin như một sử dụng bởi 

ngày và thời gian là comunicated cho nhân viên off-site? 

A. điện thoại 

Sinh tin nhắn văn bản hoặc email 
C. nhãn trên thực phẩm 
Mất ngôn ngữ hướng dẫn 
  

37. những gì là nhiệt độ nấu ăn bên trong tối thiểu cho một chop bê? 

A. 135° F (57° C.) 
SINH 145° F (63° C.) 

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



38. bao nhiêu giờ có thể lạnh thực phẩm được tổ chức mà không có điện lạnh trước khi 

nó phải được bán, phục vụ, hoặc ném ra ngoài? 

A. 2 giờ 
B. 4 giờ 
C. 6 giờ 

Mất 8 giờ 
  

39. lasagna đã được gỡ bỏ từ nóng giữ cho dịch vụ lúc 11:00. Bởi thời gian phải nó được 

phục vụ hoặc ném ra ngoài? 

A. 12:00:00 
B. 2:00 chiều. 
Khoảng 03:00:00 

Mất 4:00 chiều. 
  

40. những gì nên được thực hiện với cài sẵn, unwrapped đồ dùng có vẻ như là không sử 

dụng sau khi khách đã để lại bảng? 

A. bọc đồ dùng với một khăn ăn sạch 
Sinh để lại các dụng cụ cho khách tiếp theo 
C. sạch sẽ và sanitize các dụng cụ 

Mất lau sạch các dụng cụ và tái sử dụng 
  

41. những gì cai trị cho phục vụ bánh mì nên thực phẩm xử lý thực hành? 

A. không tái phục vụ bánh mì uneaten 
B. đủ các bánh mì uneaten trước khi phục vụ cho khách hàng khác 
C. recycle bơ phát hiện không sử dụng để sử dụng trong các mặt hàng thực phẩm 
Mất sạch sẽ và sanitize bánh mì Giỏ giữa mỗi khách hàng 

  

42. trong một khu vực tự phục vụ, thực phẩm số lượng lớn unpackaged không cần một 

nhãn nếu sản phẩm 

A. làm cho một tuyên bố về sức khỏe hoặc nội dung chất dinh dưỡng. 
B. không đưa ra yêu cầu về sức khỏe hoặc nội dung chất dinh dưỡng. 
C. đã được chuẩn bị tại một nhà máy chế biến không được kiểm soát. 

Mất đã được chuẩn bị tại một hoạt động. 
  

43. nhiệt độ của vịt vú được chọn trong quá trình nấu ăn. Theo chính sách của hoạt động, 

con vịt vú phải được nấu chín trong 16 phút để cho phép nhiệt độ bên trong để tiếp cận 

165 ° F (74 C). (74° C.). Những gì bước trong hệ thống HACCP giải quyết bằng cách nấu ăn 

vú vịt để 165˚F (74˚C.)?  

A. nguy hiểm phân tích 

B. xác minh 

C. Giám sát 
Mất quan trọng giới hạn 



  
44. những gì phải làm một xử lý thực phẩm với một bàn tay vết thương để làm việc một 

cách an toàn với thực phẩm? 

A. bao gồm vết thương với một bìa không thấm nước và mặc một chiếc găng tay đơn sử dụng 
B. tránh làm việc với nguyên thực phẩm cho đến khi vết thương hoàn toàn khô 

C. đặt một băng trên vết thương 
Mất áp dụng thuốc diệt trùng tay cho vết thương 
  

45. mà các quá trình thực phẩm không yêu cầu một phương sai từ một cơ quan quy định? 

A. hút thuốc thực phẩm như là một phương pháp để giữ gìn nó 
B. mua giá từ một nhà cung cấp có uy tín 
C. chữa thực phẩm 

Mất pasteurizing nước ngay trong khuôn viên 
  
  
  

46. điều gì sẽ là một cross-kết nối? 

A. Backflow nước sạch vào nước bẩn 
Sinh vật lý mối liên hệ giữa nước sạch và nước bẩn 

C. nước vận tải xe 
Mất đã được phê duyệt khu vực nước chính 
  

47. thông tin phải được đăng gần máy rửa bát? 

Số điện thoại nhà sản xuất A. 
B. chính xác cài đặt 
C. số tiền được đề nghị vệ sinh 

Mất lịch trình làm sạch 
  

48. kịch bản có thể dẫn đến sâu bệnh? 

A. lưu trữ tái chế trong túi giấy 
B. đổ nước từ Xô trong Tiện ích chìm 
C. quay sản phẩm bằng cách sử dụng phương pháp FIFO 
D. cài đặt máy màn cửa trên cửa ra vào 

49. điều gì sẽ là bước đầu tiên trong việc phát triển một kế hoạch HACCP? 

A. xác định hành động khắc phục 
Sinh thực hiện một phân tích nguy hiểm 
C. thiết lập thủ tục giám sát 
Mất xác định điểm quan trọng kiểm soát 
  

50. thời gian phải một đối tượng bị làm vệ sinh với một giải pháp clo vẫn tiếp xúc với các 

giải pháp? 

A. 7 giây 



B. 10 giây 
C. 15 giây 
Mất 30 giây 
  

51. điều gì sẽ là bước đầu tiên làm sạch và vệ sinh thiết bị? 

A. cất cánh tháo rời các bộ phận 
B. rút phích cắm các đơn vị 
C. phun bề mặt với chất tẩy rửa 
Mất rửa bề mặt thiết bị bằng cách sử dụng nước nóng 
  

52. những gì nhiệt độ nước nên cho hướng dẫn sử dụng dishwashing? 

A. phải có tối thiểu 70° F (21° C.) 

Sinh phải có tối thiểu 90° F (32°) 
C. phải có tối thiểu 100° F (37° C.) 
Mất phải là ít 110° F (43° C.) 
  

53. những gì tổ chức yêu cầu một tài liệu an toàn dữ liệu Sheet (MSDS) được bao gồm với 

hóa chất độc hại? 

A. cơ quan bảo vệ môi trường 

Sinh Cục quản lý y tế và an toàn lao động 
C. người cho điều trị đạo đức của động vật 
D. quốc gia Hiệp hội nhà hàng 
  

54. những gì phải nhân viên thành viên làm khi chuyển hóa chất đến một container mới? 

A. nhãn các thùng chứa 
B. hoàn thành một yêu cầu MSDS 

C. đăng chuyển nhập các MSDS 
Mất lưu trữ các hóa chất trong tủ khóa 
  

55. nhiệt độ điều gì phải rửa sạch sanitizing cuối cùng một máy rửa chén cao tempature? 

A. 150° F (65° C.) 
SINH 160° F (71° C.) 
C. 170° F (76° C.) 

MẤT 180° F (82° C.) 

56. những gì thực phẩm xử lý phải làm khi xử lý đã sẵn sàng để ăn thực phẩm? 

A. đeo găng tay đơn sử dụng 
B. sanitize bàn tay của họ 
C. mặc một sân đỗ 
Mất sử dụng bàn tay trần 
  

57. tại sao những người có một số thuốc nguy cơ bệnh tật thực phẩm? 

A. của hệ thống miễn dịch được thỏa hiệp 



Sinh họ đã không xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ 
C. chúng chỉ ăn thực phẩm TCS 
Mất họ giấu dị ứng 
  

58. những gì nên được thực hiện với một gói bột đó nhận được với các dấu hiệu của ẩm 

ướt trên bao bì? 

A. từ chối bột và gửi lại cho các nhà cung cấp 
Sinh chấp nhận bột và đặt trong khô lưu trữ 
C. Giặt túi kỹ lưỡng trước khi sử dụng 
Mất lưu trữ túi trong một mát tại 41˚F (5˚C.) hoặc thấp hơn 
  

59. trách nhiệm được bao gồm trong vai trò của Cục quản lý dược và thực phẩm? 

A. Inspecting thịt, gia cầm và trứng 
B. cấp giấy phép và giấy phép 
C. quy định thực phẩm vận chuyển trên đường nhà nước 
Mất việc phê duyệt HACCP kế hoạch 

  
60. nhiệt độ bên trong tối thiểu nóng thực phẩm phải được tổ chức tại để ngăn chặn tác 

nhân gây bệnh phát triển là gì? 

A. 115° F (46° C.) 
SINH 125° F (51° C.) 
C. 135° F (57° C.) 
MẤT 145° F (62° C.) 
  

61. những gì nhân viên nên làm gì khi nhận được một phân phối thực phẩm và nguồn 

cung cấp? 

A. kiểm tra phòng không loại thức ăn đầu tiên 
B. lưu trữ nó ngay lập tức và kiểm tra nó sau này 

C. trực quan kiểm tra tất cả các mặt hàng thực phẩm 
Mất ngăn xếp việc phân phối gọn gàng và kiểm tra nó trong vòng 12 giờ 
  

62. làm thế nào nên nhân viên chắc chắn sanitizer hóa chất được sử dụng trên một bề mặt 

chuẩn bị thực phẩm là lúc sức mạnh chính xác?  

A. rửa sạch nó từ bề mặt và sau đó áp dụng nó một lần thứ hai 
Sinh kiểm tra bề mặt đầu tiên để xác nhận rằng không có không có tác nhân gây bệnh 
C. sử dụng một bộ dụng cụ thử nghiệm để kiểm tra nồng độ của thuốc diệt trùng khi pha trộn 

nó 
Mất nhiệt nó đến nhiệt độ khuyến cáo của các nhà sản xuất 

63. cá ngừ salad bỏ khỏi các mát lúc 9:00 giờ sáng và đưa ra cho một bữa tiệc buffet lúc 

11:00:00 Bởi thời gian phải salad cá ngừ được phục vụ hoặc ném?  

A. 12:00:00 
B. 2:00 chiều. 



Khoảng 03:00:00 
Mất 4:00 chiều. 
  

64. khi thịt nguyên, unpackaged có thể được cung cấp cho tự phục vụ? 

A. tại là viết tắt của thực phẩm hữu cơ 

Sinh tại barbeques Mông Cổ 
C. khi thịt là chất lượng cao 
Mất khi thịt đông lạnh 
  

65. quy tắc để phục vụ các gia vị nên được thực hiện? 

A. phục vụ các gia vị trong các thùng chứa bản gốc 
B. phục vụ các gia vị trong các thùng chứa kháng khuẩn 

Bát C. kết hợp gia vị còn lại của với những cái tươi 
Mất phục vụ mở cửa, không sử dụng gia vị 
  

66. phần unpackaged thực phẩm tại các khu vực tự phục vụ phải được dán nhãn khi 

A. các món ăn được chuẩn bị trong khuôn viên. 
B. các nhà sản xuất tuyên bố các thực phẩm được khỏe mạnh. 
C. các món ăn được chuẩn bị bởi nhà sản xuất khác. 

Mất các thực phẩm hỗ trợ sự phát triển gây bệnh cho cây. 
  

67. nhiệt độ Nghêu chowder được kiểm tra trong tổ chức. Theo chính sách của chiến dịch, 

chowder phải được ném ra ngoài? Những gì bước trong hệ thống HACCP đang được 

thực hiện bằng cách ném ra súp? 

A. nguy hiểm phân tích 
B. xác minh 

C. Giám sát 
Mất hành động khắc phục 
  

68. quá trình đòi hỏi một kế hoạch HACCP? 

A. hút thuốc thực phẩm để tăng cường hương vị 
Sinh trò chơi hoang dã phục vụ 
C. phục vụ nhập khẩu pho mát 

Mất pasteurizing nước ngay trong khuôn viên 
  
  
  

69. thông tin phải được bao gồm trên nhãn của một container đã sẵn sàng để ăn thực 

phẩm TCS prepped trong khuôn viên cho bán lẻ? 

A. chất lượng thực phẩm 
B. tiềm năng chất gây dị ứng 
C. Reheating hướng dẫn 



Mất lí yêu cầu 
  

70. những gì nên được thực hiện với thực phẩm đã được xử lý bởi một bộ xử lý thực 

phẩm đã được giới hạn hoặc loại trừ từ các hoạt động do bệnh tật?  

A. nóng thực phẩm để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh 

B. vứt nó đi 
C. recondition thực phẩm 
Mất thực phẩm chắc chắn làm cho chưa là thời gian, nhiệt độ bị lạm dụng 
  

71. điều gì nên một xử lý thực phẩm làm với thực phẩm sau khi nó xả đá trong lò vi sóng? 

A. nấu nó bằng cách sử dụng thiết bị nấu ăn thông thường 
Sinh bao gồm thực phẩm để ngăn chặn nó từ phơi ra 

C. kiểm tra nhiệt độ trong ít nhất 2 nơi 
Mất cho thực phẩm đứng trong 2 phút trước khi nấu ăn 
  

72. những gì phải làm một hoạt động trước khi nước trái cây tươi đóng gói để bán ngay 

trong khuôn viên? 

A. có một phương sai 
B. tạo cảnh báo nhãn 

C. xác nhận rằng nguy cơ cao dân không được phục vụ có 
Mất mua một khử trùng trục quay 
  

73. nhiệt độ những gì phải tôm hùm nhồi bông được nấu chín để? 

A. 135° F (57 ° C.) trong 4 phút 
B. 145° F (63 ° C.) trong 4 phút 
C. 155° F (68 ° C.) 15 giây 

Mất 165° F (74 ° C.) 15 giây 
  

74. nhiệt độ những gì phải nấu chín rau đạt đến được một cách an toàn bể-tổ chức cho 

dịch vụ? 

A. 135° F (57° C.) 
SINH 145° F (63° C.) 
C. 155° F (68° C.) 

MẤT 165° F (74° C.) 

75. đội ngũ nhân viên quán cà phê nhà dưỡng lão đang tạo mục trình đơn mới cho một 

bữa ăn sáng cho người dân và các thành viên gia đình. Những gì mục không phải là an 

toàn để phục vụ?  

A. bánh 
B. mềm luộc trứng 

C. Corned thịt bò băm 
Mất mayonnaise 
  



  
  
  
  

76. khi xử lý thực phẩm phải thay đổi các găng tay? 

A. sau 1 giờ liên tục sử dụng 

Sinh ngay sau khi họ trở thành bẩn hoặc rách 
C. cuối của sự chuyển đổi 
Mất mỗi 6 giờ 

  
77. A. thực phẩm xử lý đã làm mát bằng một container ớt đến 70° F (21˚C.) trong 1 giờ. 

Bao nhiêu thời gian còn lại để làm mát ớt đến 41° F (5˚C.)? 

A. 2 giờ 

B. 3 giờ 
C. 4 giờ 
Mất 5 giờ 
  

78. những gì một máy chủ nên làm gì khi tham gia một đơn đặt hàng thực phẩm từ khách 

hàng có mối quan tâm về dị ứng thực phẩm? 

A. Mô tả mỗi mục trình đơn cho các khách hàng yêu cầu, bao gồm bất kỳ thành phần "bí mật" 

B. giải thích các triệu chứng của một phản ứng dị ứng cho khách hàng trước khi họ đặt hàng 
C. khi khách đến nơi, nói với họ các thực phẩm có thể gây ra phản ứng dị ứng 
Mất nói với khách hàng với các dị ứng thức ăn, họ sẽ không thể nhận được dịch vụ 
  

79. nhiệt độ tối thiểu nội bộ nấu ăn cho gà vú là gì? 

A. 135° F (57 ° C.) trong 4 phút 
B. 145° F (63 ° C.) trong 4 phút 

C. 155° F (68 ° C.) 15 giây 

Mất 165° F (74 ° C.) 15 giây 
  

80. nhiệt kế những gì là tốt nhất phù hợp với kiểm tra một máy rửa bát đĩa cuối cùng rửa 

nhiệt độ? 

A. thời gian-nhiệt độ chỉ số 
B. hồng ngoại nhiệt kế 

C. tối đa nhiệt kế đăng ký 
Mất thăm dò immersion 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

THỰC HÀNH THỬ NGHIỆM "A" CÂU TRẢ LỜI 

  

1. A  

2. B  

3. C  

4. B  

5. C  

6. B  

7. C  

8. B  

9. D  

10. B  

11. A  

12. C  

13. A  

21. A  

22. A  

23. C  

24. B  

25. A  

26. C  

27. C  

28. D  

29. B  

30. B  

31. B  

32. A  

33. 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  

53. B  

61. C  

62. C  

63. C  

64. B  

65. A  

66. C  

67. D  

68. D  

69. B  

70. B  

71. A  

72. A  

73. D  



14. B  

15. C  

16. D  

17. B  

18. C  

19. C  

20. C  

34. B  

35. D  

36. C  

37. B  

38. C  

39. C  

40. C  

54. A  

55. D  

56. A  

57. A  

58. A  

59. C  

60. C  

74. A  

75. B  

76. B  

77. D  

78. A  

79. D  

80. C  

  
  
 


