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የመብት መሻሪያ
ይሄ መመሪያ፣ የምግብ መሸጫ ድንኳን መመሪያዎች፣ ጊዜያዊ የምግብ መሸጫ ድንኳኖች አስተዳዳሪዎች የምግብ
ደህንነት ግዴታቸውን እንዲረዱ ያግዛል።
የምግብ መሸጫ ድንኳን አስተዳዳሪዎች ከኤሲቲ ሕግ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ሁሉንም መስፈርቶች ማክበር
አለባቸው። ሆኖም ግን፣ ይህ መመሪያ ሁሉንም የ2001 የምግብ ሕግ መስፈርቶችን እንዲሁም የ2002 የምግብ
ደንብና የአውስትራሊያ ኒውዝላንድ የምግብ ደረጃ መዳቢ ኮድን አልያዘም። ስለዚህ መረጃዎቹ የሕግ ምክር
አገልግሎት የማይሰጡ ስለሆነ ማንኛውም ተጠቃሚ የራሱን ውሳኔ መውሰድ አለባቸው። ማንኛውም የሕግ ምክር
መቀበል የሚቻለው ሕግ ከሚያውቅ ባለሙያ ብቻ ነው።
ይህ መመሪያ ስህተቶቸችን ሊይዝ በውስጡ ያሉ መረጃዎችም በማንኛውም ጊዜ ሊለወጡ ይችላሉ። መመሪያው
ሲታተም አብረው የወጡ የድረ-ገጽ አድራሻዎች አገናኞችና የሕግ አንቀጾች ትክክለኛ መረጃዎች ናቸው። የዚህ
መመሪያ ተጠቃሚዎች በማናቸውም መንገድ መጠቀምን መቀጠል ከፈለጉ ከሕጋዊ ሰነዶች ጋር ሊያመሳክሩዋቸው
ይገባል።
የኤሲቲ መንግስት የዚህን መመሪያ መረጃ በመጠቀም ለሚወሰዱ ማናቸውም እርምጃዎች ተጠያቂ አይደለም።
የኤሲቲ መንግስት የዚህን መመሪያ መረጃ በመጠቀም ለሚደርስ ማንኛውም ጉዳት ተጠያቂ አይሆንም። የኤሲቲ
መንግስት የዚህን መመሪያ መረጃ ከድረ-ገጾች የሚገኙና መረጃዎቹ ከኤሲቲ መንግስት ቁጥጥር ውጪ ከሆኑ ድረገጾች የሚገኙ ከሆነ ስለትክክለኛነታቸው ማረጋገጫ አይሰጥም።
በቃላት ትርጉም ፍቺ ላይ ትርጉማቸው የተገለጸ ቃላት በገጽ 12 ላይ በጹሁፉ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደተጠቀሱ በ
ብርቱካናማ ቀለም ሰፍረው ይገኛሉ።
የታተመው በኤሲቲ ጤና በጁን 2013 ነው።
Health Protection Service
Locked Bag 5005
Weston Creek ACT 2611

ስልክ፥ (02) 6205 1700

ፋክስ፥ (02) 6205 1705

ኢሜይል፥ hps@act.gov.au
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በኤሲቲ ውስጥ በየዓመቱ በሚከናወኑት ፌስቲቫሎች እና ዝግጅቶች ከውጭ ከሚደረጉ ዝግጅቶች ውስጥ መሳተፍ ላይ
ከሚያስደስቱት ነገሮች አንዱ ከምግብ መሸጫ ድንኳኖች ምግብ መግዛት ነው። እነዚህን መሸጫ ድንኳኖች የሚያስተዳድሩ ንግድ
ተቋማት፣ የእርዳታ ቡድኖች እና ግለሰቦች ምግባቸው በንፅሕና እንደተዘጋጀ እና ለመመገብ አስተማማኝ እንደሆኑ ማረጋገጥ
አለባቸው።
ይሄ መጽሐፍ ከቤት ውጭ በሚደረጉ ዝግጅቶች ላይ ሁሉንም አስፈላጊ የምግብ ደህንነት መስፈርቶችን እንዲያሟሉ ለምግብ
ድንኳን አዘጋጆች የተዘጋጀ ነው። ሁሉም የተዘጋጀው ምግብ ለመመገብ አስተማማኝ መሆኑን ለማረጋገጥ በኤሲቲ ውስጥ ጊዜያዊ
የምግብ መሸጫ ድንኳንን ለማስተዳደር የሚያስፈልጉትን ሁሉንም የሕግ መስፈርቶች ላይ መረጃ ያቀርባል።
የሚከተሉትን የሚያሟላ የምግብ መሸጫ ድንኳን ለማስተዳደር ያቀዱ እንደሆነ እነዚህ መስፈርቶች እርስዎንም ይመለከታሉ፤
• ለማህበረሰብ አባላት ምግብ የሚያቀርብ ወይም የሚሸጥ፤ እና
• ጊዜያዊ ከሆነ።

ጊዜያዊ የምግብ መሸጫ ድንኳኖች እንደ ፌስቲቫሎች፣ ትዕይንቶች ወይም ዝግጅቶች ያሉ በአብዛኛው አንድ ቀን ወይም ሳምንት
ለሚፈጁ ድንገተኛ ዝግጅቶች ምግብ ለማዘጋጀት ወይም ለመሸጥ የሚዋቀሩ መዋቅሮች ናቸው። የምግብ ድንኳኖቹ እንዲሰሩ
የሚጠበቁት ከ 3 ቀን በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ነው።
መስፈርቶቹ ከጤና ጥበቃ አገልግሎት ጋር የተመዘገቡትን የተፈቀደላቸውን ተንቃሳቃሽ የምግብ መኪናዎችን
አስተዳዳሪዎች ጋር አይተገበሩም። እንደዚሁም እነዚህ መስፈርቶች የውሻ ብስኩቶችን ወይም ለቤት እንስሳት ወይም ሌሎች
እንስሳት ምግብ የሚሸጡ ሰዎችን አይመለከቱም።
የጤና ጥበቃ አገልግሎት የሕዝብ ጤና መኳንንቶች በኤሲቲ ውስጥ ከምግብ ደህንነት ሕግ መከበርን የመቆጣጠር ሃላፊነት
አለባቸው። የሕዝብ ጤና መኳንንቶች እነዚህን መስፈርቶች እንዳሟሉ ለማረጋገጥ መሸጫ ቦታዎን በማንኛውም ጊዜ ሊመረምሩ
ይችላሉ።
የምግብ መሸጫ ድንኳኖች ባለቤቶች የ2001 የምግብ ሕግ መስፈርቶችን እንዲሁም የ2001 የምግብ ሕግ እና የአውስትራሊያ
ኒውዝላንድ የምግብ ደረጃዎች መዳቢ ኮድን (የምግብ ደረጃ መዳቢዎች ኮድ) መስፈርቶች መከበርን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው።

ገጽ 1

ለጊዜያዊ የምግብ መሸጫ ድንኳኖች
አስፈላጊ መስፈርቶች
ከዝግጅቱ በፊት
የጤና ጥበቃ አገልግሎትን ያሳዉቁ
ምግብ የመሸጥ ንግድ ምግብ ለሽያጭ ማቅረብን የሚያካትት እንቅስቃሴ ነው። በጎ አድራጎት ወይም ለማህበራዊ ዓላማዎች
የምግብ መሸጥን ያካትታል።
የምግብ ንግድ መመዝገቢያ ቅጽን ወይም የምግብ ንግድ ማሳወቂያ ቅጽን በመሙሏት እና በማስረከብ በኤሲቲ ወስጥ የምግብ
መሸጫ ድንኳን የማስተዳደር ፍላጎትዎን ለጤና ጥበቃ አገልግሎት ማሳወቅ ይገባዎታል። እነዚህ ቅጾች ከታች በተጨማሪ ማብራሪያ
ተገልፀዋል።
ከዝግጁቱ ቢያንስ 7 የሥራ ቀናት በፊት ቅጾቹ ማቅረብ አለባቸው። ማመልከቻዎቾ ከፀደቁ፣ የምግብ ንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት
(የምዝገባ ምስክር ወረቀት ማመልከቻ ካስገቡ) ወይም የተቀባይነት ማግኘት ደብዳቤ (የማሳወቂያ ቅጽ ያስገቡ እንደሆነ) ይቀበላሉ።
ከጤና ጥበቃ አገልግሎት የፈቃድ ቅጽ እስኪቀበሉ ድረስ መጀመር የለብዎትም።
የምግብ መሸጫ ድንኳን ማስመዝገብ
ከ3 ቀናት በላይ ወይም በዓመት 5 ጊዜ በላይ የምግብ ንግድ የሚያከናውኑ ከሆነ፣ ጤና ጥበቃ አገልግሎት ሄደው ንግድ ድርጅትዎን
ማስመዝገብ አለብዎ። የምግብ ንግድ ምዝገባ ማመልከቻ ቅጽ በ www.health.act.gov.au/foodsafety የኤሲቲ ድረ-ገጽ
ላይ ይገኛል።
የምግብ ንግድ ቤቶች ምዝገባቸውን በየዓመቱ እንዲያድሱ እና የተቀመጠውን ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠየቃሉ።

መመሪያው የማይመለከታቸው
የምግብ ንግድ እንቅስቃሴዎች የሚከተሉትን የሚያሟሉ ከሆነ ከምዝገባ ነፃ ናቸው፤
• ሁሉም ምግብ እንደሚከተለው ሲሆኑ፤

— ጉዳት ሊያደርሱ የማይችሉ እና በቅድሚያ የታሸጉ፣ ወይም
— ከበሰሉ በኋላ ወዲያውኑ ለምግብነት እንዲውሉ ሲሸጡ፣ እና
• የምግብ ንግዱ በዓመት ከ 5 ጊዜ ባልበለጠ ሲካሄድ ወይም ሲሸጥ፣ እና በእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ ከ 3 ቀናት ባልበለጠ ምግብ

ሲሸጥ።
ጊዜያዊ የምግብ መሸጫ ድንኳን ማሳወቂያ
ከምዝገባ ነፃ የሚደረጉ ንግዶች በማሳወቂያ ወይም የምግብ ንግድ ቅጽ በማስገባት ለጤና ጥበቃ አገልግሎት ማሳወቅ አለባቸው።
ብዙ ቦታዎች ላይ ጊዜያዊ የምግብ መሸጫ ድንኳኖች ያሎት ከሆነ፣ የእያንዳንዱን ድንኳን የጤና ጥበቃ አገልግሎት እንደዚሁም
ማሳወቅ አለብዎ። ለእያንዳንዱ ዝግጅት እና የሥራ ክፍለ ጊዜ እንደዚሁም አዲስ ማሳወቂያ ያስፈልጋል። ለማሳወቂያ ምንም ክፍያ
የለም።
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አጠቃላይ መረጃ
ሁሉም የድንኳን ባለቤቶች የጽዳት አገልግሎቶችን፣ ተንቀሳቃሽ ውሃ፣ የበረዶ ወይም ቀዝቃዛ ክፍል አቅርቦቶች፣ ቆሻሻ ውሃ ማስወገጃ፣
ቆሻሻ ማስወገጃ እና የመጸዳጃ ቤቶችን መዳረሻ ማዘጋጀት አለባቸው።
ትልቅ ዝግጅቶች ከላይ ያሉትን አንዳንድ አገልግሎቶችን ሊያቀርቡ ይችላሉ። ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ከዝግጅት አስተባባሪዎች ጋር
ይነጋገሩ።
የባርቤኪው ድንኳን የሚያንቀሳቅሱ ከሆነ ወይም ቅድሚያ የታሸገ ምግብ ይልቅ ምግብ የሚሸጥ ድንኳን ያልዎት ከሆነ የሚከተሉት
መስፈርቶች ይተገበራሉ፥
• በሁሉም ጊዜ ተደራሽ የሚሆን ለማጓጓዝ አመቺ የሆነ ውሃ አቅርቦት (ለመጠጥ የሚሆን ውሃ)፤
• ሁልጊዜ ሊገኝ የሚችል ከንጹህ የሚጠጣ ውሃ የተዘጋጀ በረዶ ማቅረብ (ካስፈለገ ለምግብ መያዣ ኤስኪስ)፤
• ዝግጅቶች ለ፥

– ከዝግጅቱ በኋላ ከጣቢያ ውጪ ትልቅ መሳሪያዎችን ማጽዳት፤
– ቆሻሻ ውሃ እና ቆሻሻ ዘይት ማጥራት። የቆሸሸ ውሃ እና ዘይት መሬት ላይ መንጠባጠብ ወይም ወደ ትቦው መግባት የለባቸውም፤
– ከጣቢያው የቆሻሻ ስብስብ ወይም ከቀጠናው ሌሎች የቆሻሻ ማስወገድ እና የቆሻሻ መጣያዎችን ማስወገድ። ቆሻሻ በአካባቢው ላይ
መቅረት የለበትም፤
– የመፀዳጃ ቤት አቅርቦት፤
– የእጅ መታጠቢያ ቦታዎችን ማቅረብ
ምግብ አስቀድሞ ማዘጋጀት
ሁሉም የምግብ ዝግጅት እና ማብሰል በድንኳኑ ውስጥ መዘጋጀት አለባቸው። ሌላኛው ብቸኛ አማራጭ በኤሲቲ ጤና የተመዘገቡ
የምግብ ንግድ ቤቶች አማካኝነት ነው። በዚህ መስፈርት ብቸኛው የሚታለፍ ድርጊት በወጥ ቤት ውስጥ ሊዘጋጁ የሚችሉ እንደ
ዝቅተኛ አደጋ ደረጃ (ለምሳሌ፣ ኬኮች፣ ብስኩቶች ወይም ሌሎች በመደርደሪያ ላይ ተቀምጠው የሚሸጡ*
ምግቦች) ያላቸው ተብለው የሚፈረጁ ምግቦች ናቸው።
ምግብ በመጠቅለያ፣ የፕላስቲክ መጠቅለያ፣ የምግብ ደረጃ ኮንቴነሮች ወይም በሌሎች ምቹ መከላከያዎች ከብክለት መጠበቅ አለበት።
የበሰለ ምግብ በጥብቅ የሙቀት መቆጣጠሪያ (ቀዝቃዛ ምግብ 5° ሴንቲግሬድ ወይም ከዚያ በታች፣ እና ሞቅ ያለ ምግብ በ60°
ሴንቲግሬድ ወይም ኪዚያ በላይ) ውስጥ መቀመጥ አለበት።
ወደ ዝግጅቱ ቦታ ምግብ ማመላለስ
በማጓጓዝ ጊዜ ምግብ ከብክለት እና ከብልሽት እንዲጠበቅ ማድረጉ አስፈላጊ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ለአደጋ የተጋለጠ ምግብ በሙቀት
ቁጥጥር ስር (ቀዝቃዛ ምግብ 5°ሴንቲግሬድ ወይም ከዚያ በታች፣ እና ሞቅ ያለ ምግብ በ60° ሴንቲግሬድ ወይም ከዚያ በላይ) መጓጓዝ
አለባቸው።
እንደዚሁም ምግብ በማጓጓዝ ጊዜ የሚከተሉት መስፈርቶች መሟላት አለባቸው፥
• ለዝግጅቱ ምግብ ለማጓጓዝ የሚያገለግሉት መኪናዎች ንጹህ መሆን አለባቸው።.
• ምግብ ለማጓጓዝ በሚያገለግሉ መኪናዎች ውስጥ ውሻዎች ወይም ሌሎች እንስሳት መሳፈር የለባቸውም።
• ምግብ ያለመበከል አዝማሚያን ለመቀነስ ኬሚካሎች ለብቻቸው መታሸግ እና መጓጓዝ አለባቸው።
• ሁሉም ምግብ እና ንጥረ ነገርች በመጠቅለያ፣ የፕላስቲክ መጠቅለያ፣ የምግብ ደረጃ ኮንቴነሮች ወይም በሌሎች ምቹ መከላከያዎች

መጠበቅ አለባቸው።
• ቀዝቃዛ ምግቦችን ለማጓጓዝ ባለማቀዝቀዣ መኪና መጠቀም ያስፈልጋል። ምግቡ አነስተኛ እና 5° ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በታች

በቀላሉ መቀመጥ የሚችል ከሆነ ለምግብ መያዣ ኤስኪዎች ተገቢ ናቸው።
* ማስታወሻ፤ ‘በመደርደሪያ ላይ ተቀምጠው የሚሸጡ’ ማለት ምግቡ የሙቀት ቁጥጥር አያስፈልገውም እንዲሁም ለመመመገብ አስተማማኝ ነው
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የሠራተኞች ክህሎት እና ዕውቀት
በኤሲቲ ውስጥ ለሽያጭ ምግብ የሚያዘጋጁ፣ የሚያደራጁ ወይም የሚያቀርቡ ሁሉም ሰዎች የምግብ ደህንነት በቂ ዕውቀት
እንዲኖራቸው እና የምግብ ደህንነት የማስተዳደር ክህሎቶች እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ለግል ንፅሕና መስፈርቶቹን እንደዚሁ
መረዳት ያስፈልጋቸዋል።
የምግብ መሸጫ ድንኳን ውስጥ ምግብ የሚያስተዳድሩ ሰዎች የሚያደርጉት የተወሰነ ሥራ ጋር የሚዛመዱ የምግብ ደህንነት
መስፈርቶችን ማወቅ አለባቸው። ለምሳሌ፣ ቋሊማ ወይም ሃምበርገር የሚያበስል ሰው በደንብ መብሰል እንዳለባቸው ማወቅ
አለባቸው፣ ስለዚህ በመሀሉ ላይ ምንም ያልበሰለ ሥጋ አይኖርም፣ እና በቴርሞሜትር በመጠቀም የምግቡን ሙቀት እንዴት
እንደሚቆጣጠሩ ማወቅ አለባቸው።
የምግብ መሸጫ ድንኳን አስተዳዳሪዎች በምግብ አያያዝ ወቅት ሁሉም ሠራተኞች በቂ ክህሎቶች እና ዕውቀት ለዕይታ ማቅረብ
እንደሚችሉ ማረጋገጥ አለባቸው። ይሄ መስፈርት እንደተሟላ ለማረጋገጥ ስልጠና ለማካሄድ ሊመርጡ ይችላሉ። በጤና ጥበቃ
ሠራተኛ እንዴት የክህሎት እና የዕውቀት መስፈርቶችን እንዳሟሉ ሊጠየቁ ይችላሉ።
የተመዘገቡ የምግብ ንግድ ቤቶች የምግብ ደህንነት ተቆጣጣሪዎች እንዲኖራቸው ያስፈልጋል።
የምግብ አስተዳዳሪዎች የምግብ ደህንነት መስፈርቶችን እንዲገነዘቡ እንደ ፖስተሮች እና የመረጃ ወረቀቶች ያሉ የምግብ ደህንነት
ግብዓቶች በኤሲቲ የድረ-ገጽ www.health.act.gov.au/foodsafety ላይ ይገኛሉ።
አወቃቀር እና መሳሪያ
በምግብ ደረጃዎች ኮድ ውስጥ የተቀመጡት መስፈርቶችን የምግብ መሸጫ ድንኳኖች ማሟላት አለባቸው።
የምግብ አልፍኝ አወቃቀር መስፈርቶች በሚሸጠው የምግብ ዓይነት ይወሰናሉ። የምግብ መሸጫ ድንኳን ከሚከተሉት ሦስት ምድቦች
ውስጥ በአንድ ወይም ከዚያ በላይ ይፈረጃሉ፥
1. በቅድሚያ የታሸጉ፣ በመደርደሪያ ላይ ተቀምጠው የሚሸጡ ምግቦች መሸጫ ድንኳኖች፤
2. ከባርቤኪው ወይም ሌሎች ማብሰሎች በትኩሱ በቀጥታ የሚቀርቡ ምግቦችን የሚሸጡ መሸጫ ድንኳኖች፤
3. ማንኛውም ሌላ ዓይነት ምግብ የሚሸጡ መሸጫ ድንኳኖች
1. በቅድሚያ የታሸጉ፣ በመደርደሪያ ላይ ተቀምጠው የሚሸጡ ምግቦች መሸጫ ድንኳኖች

ለመደርደሪያ ምቹ የሆኑ ምግቦች ለመመገብ አስተማማኝ ሆነው እንዲቆዩ እና ምቹ እንዲሆኑ የሙቀት መቆጣጣሪያ
አያስፈልጋቸውም። በቅድሚያ የታሸጉ ምግቦች በተዘጉ ቆርቆሮዎች ውስጥ ናቸው ወይም ለየብቻ የተጠቀለሉ ናቸው። የእነዚህ
ምግቦች ምሳሌ ለስላሳ መጠጥቶች፣ ኬኮች (ያለ ክሬም ወይም ያለ ከእንቁላል፣ ወተት እና ስኳር ድብልቅ)፣ ዳቦዎች እና ከረሜላዎችን
ያካትታል።
በቅድሚያ የታሸጉ ወይም በመደርደሪያ ላይ ተቀምጠው የሚሸጡ ምግቦች የመሸጫ ድንኳኖች አስተዳዳሪዎች የሚከተሉትን ማረጋገጥ
አለባቸው፥
• ምግቡን ለዕይታ ለማቅረብ ጠረጴዛዎች ወይም የገበታ ጠረጴዛዎች ይዘጋጃሉ፤
• በመሬቱ ላይ በቀጥታ የምግቡ መጠቅለያዎች አልተቀመጡም፤
• ምግቡ ከፀሐይ የተከለለ ነው፣ ለምሳሌ የፀሐይ መጠለያ ጃንጥላ በመጠቀም፤
• በነፍስወከፍ የተጠቀለሉ ምግቦችን ለመጠበቅ እንዲቻል ማስቀመጫ ቆርቆሮዎች ተዘጋጅተዋል
• የቆሻሻ መጣያዎች ጠብቀው የሚዘጉ ቆርቆሮ ክዳኖች እና ከውስጥ ቆሻሻ ለመያዝ የሚያገለግሉ ከረጢቶች አላቸው፤
• ሠራተኞች መፀዳጃ ቤት ከእጅ መታጠቢያ ግብዓቶች ጋር ሊኖራቸው ይገባል።
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2. ከባርቤኪው ወይም ከሌላ ማብሰያ በቀጥታ ትኩስ ምግብ የሚያቀርቡ መሸጫ ድንኳኖች

ድንኳኖቹ ከአየር ንብረቱ፣ አዋራ እና ቆሻሻ ተጽእኖ ያልታሸጉ ምግቦችን ለመከላከል እንደሚችሉ ሆነው መገንባት አለባቸው።
የእጅ መታጠቢያ በድንኳን ውስጥ መቅረብ አለበት። በጥሬ ሥጋ ወይም በዶሮ ሥጋ እና በበሰለ ምግብ መካከል የመቀላቀል
ብክለት እንዳይኖር ጥንቃቄ መወሰድ አለበት። የበሰሉ ምግቦች እስኪሸጡ ድረስ ሞቅ እንዳሉ (60° ሴንቲግሬድ ወይም ከዚያ
በላይ) መቆየት አለባቸው።
ለምግብ ዝግጅት ቤቶቹ እና ዕቃዎቹ ምቹ እንደሆኑ ለማረጋገጥ የሚከተሉት እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው፥
• መሬቱ ሳር ወይም አመዳማ ከሆነ፣ እንደ የታሸጉ ቦርዶች፣ የወለል ንጣፎች፣ የላስቲክ ምንጣፍ ወይም ተመሳሳይ ውሃ የማያስገባ

(ደረቅ) ቁስ ማቅረብ አለብዎ።
• መሬቱ ኮንክሪት፣ ወይም መተላለፊያ መንገድ ወይም ተመሳሳይ ነገር ከሆነ ከላይ ከተጠቀሱት በአንዳቸው እንዲሸፍኑት

እንመክርዎታለን ። ይሄ መሬቱ ከዝግጅት በኋላ ለማጽዳት ቀላል እንደሆነ ያረጋግጣል።
• እያንዳንዱ ድንኳን ከፕላስቲክ ወይም ከሸክላ ዓይነት ቆርቆሮ የተሰራ ጣሪያ ሊኖረው ይገባል።
• እያንዳንዱ ድንኳን ደንበኞችን ከባርቤኪው ወይም ከማብሰያ መሳሪያው እንዳይደርሱ የሚያግድ መከለያ ሊኖረው ይገባል። ይሄ

ለደህንነት ሲባል እና የምግብ ብክለትን ለመከላከል አስፈላጊ ነው።
• የእጅ መታጠቢያ ግብዓቶች የሚከተሉትን ማካተት አለባቸው፤

— ውሃ ለመያዝ፣ ለእጅ መታጠቢያ ቢያንስ 20 ሊትር ጀሪካንና ወይም የብረት ማጠራቀሚያ ከቧንቧ ጋር (በቦታው ላይ ላይ
ምንም ውሃ የሌለ እንደሆነ ማጠራቀሚያው ለሽያጭ ጊዜው የሚበቃ በቂ ውሃ መያዝ አለበት)፤
— ከቧንቧው ስር የሚባክነውን ውሃ ለማቆር የሚያስችል ማቆሪያ፤
— የውሃ ማጠራቀሚያው አጠገብ ሳሙና፣ የሚጣል የወረቀት ፎጣዎች እና ለፎጣዎቹ የቆሻሻ መጣያ ቋት።
ማስታወሻ፤ የእጅ ማጽጃ ጄል በእጅ መታጠቢያ ፈንታ መጠቀም ተቀባይነት የሌለው ነው።
• የሚከተሉትን የሚያረጋግጡ በቂ መቆንጠጫዎች እና ሌሎች ዕቃዎች ሊኖርዎት ይገባል፥

— ለጥሬ እና ለበሰለ ምግብ የተለያዩ ዕቃዎች እንደሚያገለግሉ፤
— ንጹህ መሳሪያ የሚያገለግለው አንዱ መሬት ላይ ከወደቀ ወይም ለአገልግሎት የማይመች ከሆነ ነው።
• በቀላሉ ሊበላሽ የሚችል ምግብ በሚቀመጥበት ጊዜ፣ ምግቡን በ 5° ሴንቲግሬድ ወይም በቀዝቃዛ የምግብ መያዣ ኤስኪዎች

ውስጥ በበረዶ ወይም እንደ ተንቀሳቃሽ ማቀዝቀዣ ክፍል ያሉ ሌሎች ቀዝቃዛ ማከማቻዎች ውስጥ መቀመጥ አለባቸው።
• የምግቡን ሙቀት ለመፈተሸ የምግብ ደረጃ ያለው አሃዛዊ የቴርሞሜትር መፈተሻ ያስፈልጎታል።
• ጥሬ ምግብ እና ዳቦ በጠባብ የሚገጠሙ መክደኛ ያላቸው ጣሳዎች ውስጥ ከሽያጭ በፊት ማስቀመጥ አለብዎ።
• ድንኳኑ ጠብቀው የሚዘጉ ቆርቆሮ ክዳኖች እና ከውስጥ ቆሻሻ ለመያዝ የሚያገለግሉ ከረጢቶች ያላቸው የቆሻሻ መጣያዎች

ሊኖሩት ይገባል።
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3. ማንኛውም ሌላ ዓይነት ምግብ የሚሸጡ መሸጫ ድንኳኖች

የምግብ መሸጫ ድንኳኖች አንዳንዴ ምግብ ከተዘጋጀ በኋላ ሊሸጡ ይችላሉ። እንደዚህ ዓይነት ምግቦች አስተማማኝ ላይሆኑ
ይችላሉ እና እስኪሸጡ ድረስ አስተማማኝ መሆናቸውን ለማረጋገጥ በዝግጅታቸው ጊዜ ቅድመ ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው።
የእነዚህ ዓይነት መሸጫ ድንኳኖች አስተዳዳሪዎች የሚከተሉትን መስፈርቶች ማክበር አለባቸው፥
• መሬቱ ሳር ወይም ቆሻሻ ከሆነ፣ እንደ የታሸጉ ቦርዶች፣ የወለል ንጣፎች፣ የላስቲክ ምንጣፍ ወይም ተመሳሳይ ደረቅ ወለል

ማቅረብ አለብዎ።
• መሬቱ ኮንክሪት፣ ወይም መተላለፊያ መንገድ ወይም ተመሳሳይ ነገር ከሆነ ከላይ ከተጠቀሱት በአንዳቸው እንዲሸፍኑት

እንመክርዎታለን። ይሄ መሬቱ ከዝግጅት በኋላ ለማጽዳት ቀላል እንደሆነ ያረጋግጣል።
• እያንዳንዱ ድንኳን ጣራ እና ሦስት ጎን ከፕላስቲክ ወይም ከሸክላ ዓይነት ቆርቆሮ የተሰራ ጣሪያ ሊኖረው ይገባል።
• ድንኳኑ ከምሽት በኋላ የሚሰራ ከሆነ ለምግብ ዝግጅት በቂ መብራት ሊኖረው ይገባል።
• ምግብ የሚበስለው በአንድ ቦታ ላይ ከሆነ በቂ አየር እንዲኖረው ያስፈልጋል።
• አግዳሚዎች እና ሌሎች የምግብ መነካኪያ አካሎች ጠንካራ እና በጥሩ ይዞታ ላይ ያሉ መሆን አለባቸው። የታሸጉ ወይም

የላስቲክ የጠረጴዛ ጨርቆች ተቀባይነት አላቸው።
• በዝግጅት ቦታው ላይ መሳሪያዎችን የሚያጥቡ ከሆነ ውሃ ለማሞቅ የሚያስችልዎት መሆን አለበት።
• በድንኳን ወስጥ የእጅ መታጠቢያዎች የሚከተሉትን ማሟላት አለባቸው፥

— ውሃ ለመያዝ፣ ለእጅ መታጠቢያ ቢያንስ 20 ሊትር (ወይም ከዚያ በላይ) ጀሪካንና ወይም የብረት ማጠራቀሚያ ከቧንቧ
ጋር፤
— ከቧንቧው ስር የሚባክነውን ውሃ ለማቆር የሚያስችል ማቆሪያ፤
— ከውሃ ማጠራቀሚያው ቆርቆሮ አጠገብ ውሃ ፈሳሽ ሳሙና፣ የሚጣል የወረቀት ፎጣ እና ቆሻሻ መጣያ።
• በድንኳኑ የሚገኙ የዕቃ ማጠቢያ ግብዓቶች (በዝግጅቱ ቦታ ላይ አጠባ የሚደረግ ከሆነ) የሚከተሉት ሊኖሩት ይገባል፥

— ሙቅ ውሃ ለመያዝ የሚያስችል፣ 20 ሊትር (ወይም ከዚህ የበለጠ) ጀሪካን ወይም የብረት ማጠራቀሚያ ከቧንቧ ጋር፤
— ሙቅ ውሃ ማግኘት የሚያስችል ዘዴ (ወደ ዕቃ ማጠቢያው በ 77° ሴንቲግሬድ ሙቀት ደረጃ የሚያደርስ)፤
— ከቧንቧው ስር የሚባክነውን ውሃ ለማቆር የሚያስችል ማቆሪያ፤
— እንደ ቢላዋ እና የምግብ ማቅረቢያ ዕቃዎችን የመሳሰሉ ዕቃዎችን ለማጠብ በቂ ስፋት ያላቸው ጎድጓዳ ሳህኖች፤
— የቆሸሹ ዕቃዎችን ከመታጠባቸው በፊት እና ከታጠቡ በኋላ ንፁህ ዕቃዎችን ለመደርደር የሚያገለግል ማቆያ የሚሆን
መደርደሪያ ጣውላ፤
— ፀረ-ጀርም ፈሳሽ (ዲተርጀንት) እና ማፅጃ ፈሳሽ (ሳኒታይዘር)።
• በዝግጅቱ ቦታ ላይ ወደ ውሃ መድፊያ ትቦ መዳረሻ ከሌለ በቀር በውሃ የሚሞሉ ጠብቀው በቆርቆሮ ክዳን የሚዘጉ የቆሸሸ ውሃን

በበቂ መያዝ የሚችሉ የውሃ መያዣ በርሜሎች መኖር አለባቸው። እነዚህን ውሃ መያዣዎች ‘የቆሸሸ ውሃ ብቻ’ በማለት ምልክት
ያደርጉባቸው።
• ዘይት ጥቅም ላይ ከዋለ፣ ለቆሸሸው ዘይት መያዣዎች መዘጋጀት አለባቸው።
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• የምግብ ማስቀመጫ እና ማሳያ ዕቃ የሚከተለቱን ሊያካትት ይችላል፥

— በድንኳኑ ውስጥ ምግብ ለማስቀመጥ የሚጠቅሙ ግብዓቶች–መያዣዎች ክዳን፣ መሸፈኛ ወይም ማስነጠስ መከላከያ ሊኖራቸው
ይገባል፤
— ምግቡ እንዳይበከል ለመከላከል የሚያስችሉ ክዳኖች ወይም ሽፋኖች ያላቸው መያዣ ቆርቆሮዎች ወይም ሌላ የምግብ
ማስቀመጫዎች፤
— ፍሪጅ ወይም ምግቦችን በ 5° ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በበለጠ ቅዝቃዜ ማቆየት የሚችል ቀዝቃዛ ክፍል፤
— አስፈላጊ ከሆነ መጠናቸው ትንሽ ለሆኑ የቀዘቀዙ ምግቦች ምግብ መያዣ ኤስኪዎች፤
— በረዶ እንዲሰራ የተደረገ ምግብን በረዶ እንደሰራ ማቆየት የሚያስችል ማቀዝቀዣ (ፍሪዘር) መሳሪያ፤
— ትኩስ ምግብን በ60° ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በላይ በሆነ ሙቀት ሳይቀዝቅዝ ማቆየት የሚያስችሉ (እንደ ቤንማሪ ወይም ፓይ
ወርመር) ያሉ ሙቅ-ምግቦችን መያዣ ዕቃዎች።
• እንደ መቆንጠጫዎች፣ ጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ የሚጣሉ ጓንቶች እና ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም የሚሰጡ (ጥቅም ላይ ውለው
የሚጣሉ) ሹካና ቢላዎች፣ የመመገቢያ እና የመጠጪያ ዕቃዎች የመሳሰሉ ምግብ ማዘገጃጃ እና ማቅረቢያ ዕቃዎች ያስፈልግዎታል።
• ቆሻሻ መጣያው በሚፀዳበት ጊዜዎች መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ ሊኖር የሚችለውን ቆሻሻ በበቂ ሁኔታ ማስተናገድ የሚችሉ በደንብ

የሚገጥም መክደኛ ያላቸው የቆሻሻ መጣያዎች ያስፈልግዎታል።
• የቀዘቀዘ እና ትኩስ ምግብን የሙቀት ደረጃ በቀላሉ ለማወቅ እና እንዲሁም የማብሰያ ሙቀት ደረጃው በቂ መሆኑን ለማረጋገጥ

የምግብ ሙቀት ደረጃ ጠቋሚ ዲጂታል መሳሪያ ሊኖርዎት ይገባል።
ምግብዎ በትክክል ማሸጊያ ወረቀት ከነዝርዝር መረጃው እንደተለጠፈበት ያረጋግጡ
ሁሉም ቀድሞ የታሸገ ምግብ ማሸጊያ ወረቀት ከነዝርዝሩ ሊለጠፍበት ይገባል። የምግብ ማሸጊያ ወረቀቶች የምግቡን ዓይነት፣ ከምን
ከምን እንደተሰራ የሚያሳይ እና አለርጂክ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን ስለመያዙ ጠቋሚ መረጃን ያካተቱ መሆን አለባቸው። ለምግብ
ማሸጊያ አለጣጠፍ ላይ አስፈላጊ የሆኑት መስፈርቶች በምግብ ደረጃ መዳቢ ኮድ፣ በየአውስትራሊያ ኒውዝላንድ የምግብ ደረጃ መዳቢ
ድረ-ገፅ www.foodstandards.gov.au ላይ ሊገኝ ይችላል።
ቀድሞ በታሸገ ምግብ ላይ ያለው ማሸጊያ ወረቀት የሚከተሉትን መረጃዎች መያዝ አለበት፥
• የምግቡ ዝርዝር መግለጫ፤
• የአምራቹ፣ የአሻጊው፣ ወይም የሻጩ ስም እና በአውስትራሊያ መገኛ አድራሻ ወይም ምግቡ ከውጭ የመጣ ከሆነ የአስመጪው ስም

እና መገኛ አድራሻ፤
• ‘በዚህ ቀን ይጠቀሙ’ ወይም ‘ከዚህ ቀን በፊት ጥቅም ላይ ቢውል የተሻለ’ የሚል ማስጠንቀቂያ፤
• ምግቡ የያዛቸው ንጥረ ነገሮች ዝርዝር፤
• እንደ ለውዝ፣ እንቁላል፣ ወተት፣ ዓሣ፣ ፕሮቲን ያላቸው ጥራጥሬዎች እና የንብ ምርቶች የመሳሰሉ አለርጂክ ሊፈጥሩ የሚችሉ

ግብዓቶች ዝርዝር፤
• እንደ ‘በፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጡ’ የመሳሰሉ የማስቀመጫ ሁኔታዎች።
በሌላ ንግድ ድርጅት የታሸጉ ምግቦችን መሸጥ
በሌላ የንግድ ድርጅት ቀድሞ የታሸገ ምግብ የሚሸጡ ከሆነ፣ ምግቡ ቀደም ብሎ የተለጠፈ የማሸጊያ ወረቀት መረጃ ሊኖረው
ይገባል። ሁሉም የማሸጊያ ላይ ጽሑፍ በእንግሊዝኛ ሊሆን እና በቀላሉ ሊነበብ የሚችል መሆን አለበት። ማሸጊያ ወረቀቱ ከዚህ በላይ
የተዘረዘሩትን መረጃዎች መያዙን ማረጋገጥ አለብዎት።
በቅድሚያ ያልታሸገ እርስዎ ራስዎ ያዘጋጁትን ምግብ መሸጥ
በድንኳኑ ላይ ያዘጋጁትን ወይም ያበሰሉትን እና በደንበኛዎ ፊት የሚያሽጉትን ምግብ የሚሸጡ ከሆነ፣ ምግቡ ማሸጊያ ወረቀት
ከነመረጃው ሊለጠፍበት አያስፈልግም። ሆኖም ግን፣ ከደንበኞችዎ የሚቀርቡልዎትን ጥያቄዎች በአግባቡና በትክክል ለመመለስ ብቃቱ
ሊኖርዎት ይገባል።
በተጠየቁ ጊዜ፣ አለርጂክ ሊያስከትሉ የሚችሉ ግብዓቶችን ጨምሮ ሁሉንም በምግቡ ዝግጅት ላይ ጥቅም ላይ የዋሉ ነገሮችን በተመለከተ
መረጃ መስጠት መቻልዎን እርግጠኛ መሆን አለብዎት።
ገጽ 7

በዝግጅቱ ወቅት
የምዝገባ ምስክር ወረቀትዎን ወይም ማሳወቂያ መቀበልዎን ያሳዩ
አንድ ጊዜ ከተመዘገቡ ወይም ለጤና ጥበቃ አገልግሎት ካሳወቁ በኋላ፣ የምዝገባ ምስክር ወረቀት ወይም የማሳወቂያ ተቀባይነት
ማግኘት ማረጋገጫ ደብዳቤ ይቀበላሉ። ከድንኳኑ ምግብ መግዛት የሚፈልግ የሕዝቡ አባል ሰው በግልጽ ሊያየው እንዲችል
የምስክር ወረቀትዎን ወይም የማሳወቂያ ተቀባይነት ማግኘት ማረጋገጫ ደብዳቤ በደንብ በሚታይ ቦታ ላይ መስቀል አለብዎት።
የድንኳኑን እና የመሳሪያውን ንፅሕና ይጠብቁ
ንፅሕናው የተጠበቀ ድንኳን የምግብ መበከልን ዕድል ይቀንሳል። ዝግጅቱ የሚካሄደው ከ1 ቀን በላይ ከሆነ፣ ድንኳኑን በእያንዳንዱ
ቀን የሥራ ማብቂያ ላይ ያፅዱት። ይህ ድንኳኑ ቢያንስ በለሊት ሊገቡ የሚችሉ ተባዮች እና ተውሳኮችን ቀልብ ሊስብ እንደማይችል
ማረጋገጫ መንገድ ነው። የሚከተሉት ምክርች ድንኳኑን እና ዕቃዎችን ንፅሕናቸው እንደተጠበቁ ለማቆየት ሊያግዙ ይችላሉ፥
• በዝግጅቱ ቦታ ላይ ዕቃ ለማጠብ የሚያስቡ ከሆነ፣ የዕቃ ማጠቢያው ውሃ መያዣ በንፁሕ፣ ሙቅ ውሃ ይሙሉት።
• ወለሉን እና ግድግዳውን ከምግብ ትርፍራፊ እና ቅባቶች የፀዳ እንዲሆን ያድርጉ።
• ወለሉን እና ግድግዳውን (አስፈላጊ ከሆነ) በሥራው ማብቂያ ላይ ጠርገው ይጠቡት።
• መደርደሪያዎችን እና ሌሎች ማስቀመጫ ቦታዎችን በተደጋጋሚ በንፁሕ ሙቅ ውሃ እና በፀረ-ጀርም ፈሳሽ ያፅዱዋቸው።
• በተደጋጋሚ እና በወጥነት ምግብ የሚነካኩ መደርደሪያዎችን እና ማስቀመጫ ቦታዎችን በማፅጃ በመጠቀም ሙልጭ አድርገው

ያፅዱዋቸው።
• መክተፊያ እና ሌሎች ከምግብ ጋር በቀጥታ የሚገናኙ ዕቃዎችን ይጠቡ እና በማፅጃ ሙልጭ አድርገው ያፅዱዋቸው።
• የምግብ ደረጃን በሚጠብቅ ማፅጃ ሙልጭ አድርገው ያፅዱ።

የግል ንጽህና አስፈላጊ መስፈርቶች
ሰዎች የባክቴሪያ፣ ቫይረስ እና ምግብን ሊበክሉ የሚችሉ ነገሮች ምንጮች ናቸው። አደጋውን ለመቀነስ ማገዝ እንዲቻል፣
የሚከተሉትን ማድረግዎን ያረጋግጡ፥
• ምግብን በማዘጋጀት እና በማቅረብ ወቅት ንፁሕ ልብስ መልበስ፤
• ፀጉርዎን ወደኋላ ማስያዝ፤
• ምግብን በሚያቀርቡበት ወይም በሚያዘጋጁበት ጊዜ ጌጣጌጥ አያድርጉ—ይህ አምባሮችንን እና የእጅ አንጓ ጌጦችን ያካትታል፤
• ማናቸውም በአካል ላይ ያሉ ቁስሎችን ወይም ክፍተቶችን ውሃ በማያስገባ መሸፈኛ እና በጓንት ይሸፍኑ፤
• ከታመሙ ምግብ አያዘጋጁ ወይም አያቅርቡ፤
• መቆንጠጫዎችን እና ሊጣሉ የሚችሉ ጓንቶችን ይጠቀሙ— ለመበላት ዝግጁ የሆነ ምግብ ለመያዝ እጅዎችዎን አይጠቀሙ፤
• ጓንቶችዎን በተደጋጋሚ ይቀይሩ (በሂደቶች መካከል ጓንቶችን እንዲቀይሩ እንመክራለን፣ ይህም የበሰሉ ወይም ጥሬ ምግቦችን በመያዝ ወቅት
እና ገንዘብ በሚነኩበት ጊዜ ማለት ነው)፤
• ጥሬ ምግብ እና ለመበላት ዝግጁ የሆነ ምግብን ለመያዝ ጥቅም ላይ የዋለን ጓንት ደግመው አይጠቀሙ፤
• ጓንቶችን ሲለውጡ እጅዎችዎን ይታጠቡ።
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እጅን መታጠብ
ምግብ ወለድ በሽታዎችን በመከላከል ሂደት እጆችን በሚገባ መታጠብ እና ማድረቅ በጣም ወሳኝነት አለው። ሠራተኞች እጃቸውን
በሚገባ እንዲታጠቡ፣ ምግብ የሚሸጡ ድርጅቶች ለእጅ መታጠብ አገልግሎት ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉ የእጅ መታጠቢያ ቦታዎችን
እና ግብዓቶችን እንዲያቀርቡ ይገደዳሉ። ከቧንቧ የሚፈስ የሚጠጣ ሙቅ ውሃ አቅርቦት ሊኖር ይገባል። የእጅ መታጠቢያ ግብዓቶች
ሁልጊዜ ሊደረስባቸው የሚችሉ መሆን አለባቸው።
ምግብ ከማዘጋጀት ወይም ከማቅረብ በፊት እጅዎችዎን በሚገባ ታጥበው ያድርቁዋቸው። በሚከተሉት ሁኔታዎች የምግብ ዝግጅትዎ
ወይም ማቅረብዎ ከተሰናከለ እጅዎችዎን መታጠብ አለብዎት፥
• መፀዳጃ ቤት ደርሰው ሲመለሱ፤
• ቆሻሻ መጣያ ወይም ቆሻሻ ሲያስወግዱ ወይም ሲያራግፉ፤
• ካሳልዎት ወይም ካስነጠስዎት፤
• ገንዘብ በእጅዎ ከነኩ፤
• ከማናቸውም እረፍት በኋላ ወደ ድንኳኑ ሲመለሱ፤
• ጥሬ ምግብ ከነኩ።

የአስተጣጠብ ጥሩ ልማድ እጅዎችዎን በሚታጠቡበት ጊዜ እስከ ክንድዎ ድረስ ሙልጭ አድርጎ መታጠብ ነው። እጅ ከሚታጠቡበት
ማስታጠቢያ አጠገብ፣ ወይም አቅራቢያ ሳሙና እና የእጅ ማድረቂያ መኖር አለባቸው።
ምግብን በአስተማማኝ ሁኔታ ማዘጋጀት
ምግብን በአስተማማኝ ሁኔታ ስለመያዝ የምግብ ደህንነት የንግድዎ መሰረት ነው፤ ለምግብ ሽያጭ ንግድ መመሪያ የሚለው ጽሑፍ ላይ
ማግኘት ይቻላል። ዋንኛዎቹ አስፈላጊ ነገሮች ከዚህ በታች አጠር ተደርገው ቀርበዋል።
ምግብን ማስቀመጥ
• ሁሉንም የቀዘቀዙ ምግቦች ለማብሰል ወይም ለማቅረብ እስከሚፈለጉ ድረስ በ 5° ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በታች ሙቀት ውስጥ

ያቆዩዋቸው።
• ቀዝቃዛው ክፍል በ 5° ሴንቲግሬድ ወይም ከዚህ በቀዘቀዘ ሙቀት እየሰራ መሆኑን ያረጋግጡ።
• በረዶ የሰሩ ምግቦች በረዶዋቸው እንዲለቅ ወይም እንዲበስሉ እስከሚፈለጉ ድረስ በረዶ እንደሰሩ ያቆዩዋቸው። በረዶ የሰሩ ምግቦች

በክፍል ውስጥ ሙቀት (ወይም በቤት) ሙቀት በረዶዋቸው እንዲለቅ መደረግ የለበትም።
• ሁሉንም ምግብ ከብከለት ይጠብቁ። መያዣዎችን እንደተዘጉ ያስቀምጡ። መሬት ላይ ምግብ አያስቀምጡ።
• ጥሬ እና ለመበላት ዝግጁ የሆኑ ምግቦችን ለየብቻቸው ያስቀምጡ።
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ምግብን ማዘጋጀት
• መሳሪያዎችን እና መገልገያ ቦታዎችን ጥቅም ላይ ከማዋል በፊት አፅድተው በማፅጃ ሙልጭ አድርገው ይጠቡዋቸው።
• የቀዘቀዘ ምግብን ሲፈለግ ብቻ ከተቀመጠበት ያውጡት።
• የማይበስል ወይም ወዲያውኑ ሰው እንዲመገበው የማይቀርብን ምግብ ወደ ቀዝቃዛው ክፍል ይመልሱት ወይም የሞቀ ምግብን

እንደሞቀ ሳይቀዘቅዝ ያቆዩት።
• የተዘጋጁ ምግቦችን አንደ የመልካቸው እና ሁኔታቸው ያስቀምጡዋቸው። አዳዲስ ምግቦችን አንድ ቀን ቀድመው የነበሩ የምግብ

ዝግጅት ትራፊዎች ጋር አይቀላቅሉ።
ምግብን ማብሰል
ሁሉንም ምግብ በደንብ ያብስሉት።
ዶሮ፣ የተፈጨ ሥጋ፣ ቋሊማ፣ ሪሶል፣ ሃምበርገር፣ ሳታይ እና ተመሳሳይ የሥጋ ተዋፅኦ ውጤቶችን የውስጥ ሙቀታቸው 74°
ሴንቲግሬድ እስኪደርስ እና ውሃቸው ሙሉ በሙሉ እስኪወጣ ድረስ ያብስሉዋቸው።
የበሰለ ምግብን በሚገባ በፀዳ እና በታጠበ መያዣ ላይ ያስቀምጡ።

ምግብን ለዕይታ ማቅረብ
የባክቴሪያ ዕድገትን ለመከላከል የቀዘቀዘ ምግብ እንደቀዘቀዘ ሙቅ ምግብም እንደሞቀ መታየት አለባቸው።
• የቀዘቀዘ ምግብን በ 5° ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በታች ሙቀት ለዕይታ ያቅርቡ።
• የሞቀ ምግብን በ 60° ሴንቲግሬድ ወይም ከዛ በላይ ሙቀት ለዕይታ ያቅርቡ።
• ሁሉም ለዕይታ የቀረቡ ምግቦች በማስነጠስ መከላከያዎች፣ መክደኛዎች፣ በድስት ክዳኖች ወይም በማናቸውም ሌላ ምቹ

መከላከያ ከብክለት የተጠበቁ መሆን አለባቸው።
• ዝግጅቱ ተጀምሮ እስኪያልቅ የሁሉም ለዕይታ የቀረቡ እና የተቀመጡ ምግቦች የሙቀት መቆጣጠሪያ ልኬትን መጠን

በመመዝገቢያ ደብተር እየመዘገቡ ትክክል መሆናቸውን እንዲያረጋግጡ እንመክርዎታልን።
• ለእያንዳንዱ የምግብ መያዣ የተለያየ ማቅረቢያ የምግብ ዕቃ ይጠቀሙ።
• አዲስ የተሰሩ ምግቦችን ወይም የተዘጋጁ ምግቦችን በንፁህ መያዣዎች ውስጥ ያስቀምጡ። መያዣዎችን ‘ቁልቁል’ አይድፉ።
• የሚጣሉ መገልገያ መሳሪያዎችን (ለምሳሌ፣ ማንኪያዎች እና መምጠጫ ቀስሞች በተዘጋ ስቦ ማውጫ ዕቃ ውስጥ ለዕይታ

ያቅርቡ።
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ከዝግጅቱ በኋላ
የተረፈውን ምግብ በአስተማማኝ ሁኔታ መያዝ
• በማሳያው ላይ ለዕይታ ቀርበው የነበሩ የሙቀት ለውጥ ሊያበላሻቸው የሚችሉ ሳይሸጡ የቀሩ ምግቦችን ያስወግዱ። ይህ

በቆርቆሮ ወይም በጠርሙስ የተሸጉ ለስላሳ ወይም አልኮል መጠጦችን፣ ወይም በቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ የተቀመጡ ምግቦችን
አያካትትም።
• የታሸጉ ምግቦችን በንፁሕ መኪና እና በንፁህ መያዣዎች ያጓጉዙ።
• የምዝገባ ፈቃድ ባለው የምግብ ሻጭ የንግድ ድርጅት ውስጥ ምግቦችን ለሽያጭ ያስቀምጡ።
• ሁሉንም የሚቀመጡ ምግቦች ማሸጊያ ወረቀት እና ቀን ይለጥፉባቸው።

ድንኳኑን እና መሳሪያውን ያጽዱ
• ድንኳኑን ትተው ከመሄድዎ ወይም ከመነቃቀልዎ በፊት ያፅዱት።
• የድንኳኑን ግድግዳዎች እና ጣሪያዎች፣ መደረደሪያዎች እና ሌሎች ምግብ የሚነካቸው ቦታዎችን ያፅዱዋቸው።
• ከዝግጅቱ ቦታ ውጭ ለማፅዳት መሳሪያዎችን ከቦታው ያስወግዱ።
• መሬቱ ወይም ወለሉ ንፁሕ መሆኑን ያረጋግጡ።

በአንዳንድ ተለቅ ያሉ ዝግጅቶች ላይ የዝግጅት አስተባባሪዎች በቀኑ ውስጥ የተፈጠረውን ቆሻሻ ማስወገጃ የሚሆን የቆሻሻ መጣያ
በርሜል ይሰጣሉ። ለተጨማሪ መረጃ የዝግጅቱን አስተባባሪ ያነጋግሩ።
ሁሉንም ቆሻሻ ያስወግዱ
በዝግጅት ቦታው አስተዳዳር በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ሁሉም ቆሻሻ፣ ትርፍራፊ፣ ቆሻሻ ውሃ እና ዘይት ከዝግጅቱ ቦታ
መወገዳቸውን ያረጋግጡ።
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የቃላት ፍቺ
ቃሉ

አጠቃላይ ትርጉም

ንፁሕ

ከሚታይ እና ከሚቀፍ ሽታ ነጻ የሆነ።

የምግብ ሽያጭ ንግድ

ምግብ ለሽያጭ የሚዘጋጅበት ወይም የሚሸጥበት እንቅስቃሴ።
ሥራው ለንግድ፣ ለበጎ አድራጎት፣ ወይም ለማህበረሰብ ጠቀሜታ ሊሆን ይችላል። የንግዱ ባለቤጽ በዚህ
መመሪያ የመመራት ግዴታና ኃላፊነት አለበት።

ዝቅተኛ አደጋ

ምግብ ወለድ በሽታ የመፈጠሩ ዕድል በጣም ዝቅተኛ ነው።

ማሳወቅ

የምግብ መሸጫ ድንኳን (የምግብ ንግድ ማሳወቂያ ቅጽን በመጠቀም) ይዘው ምግብ እንደሚሸጡ
ለጤና ጥበቃ አገልግሎት አስቀድሞ ማሳወቅ።

ተንቀሳቃሽ የምግብ ቫን

ምግብ ለማዘጋጀት ወይም ለመሸጥ ተብሎ በቋሚነት ከአስፈላጊው መሳሪያዎች ጋር የተዘጋጀ
ተሽከርካሪ (ባለሞተር ወይም ያለሞተር)።

ቀድሞ የታሸገ

ወደ ንግዱ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በእሽግ ውስጥ የተቀመጠ እና እስከሚሸጥ ድረስ በታሸገበት
ዕቃ ውስጥ የሚቆይ ምግብ።

አደገኛ ሊሆን የሚችል

በምግቡ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ማናቸውም በሽታ አምጪ ተሕዋሲያን እንዳያድጉ ዕድገታቸውን
ለመቀነስ ወይም የምግቡን ወደ መርዛማነት የመለወጥ ዕድል ለመከላከል ምግቡ በተወሰነ የሙቀት
ደረጃ መቀመጥ ያለበት ምግብ።

ለመበላት ዝግጁ የሆነ

ምግቡ በዛ ሁኔታ እንዲበላ ታስቦ የተዘጋጀ ነው።

ምግብ
ማስመዝገብ

በኤሲቲ ውስት የምግብ ሽያጭ ንግድን ለማከናወን ፈቃድ ማግኘት።

ማፅጃ (ሳኒታይዘር)

ባክቴሪያ እና/ወይም ቫይረሶችን ከንፁሕ ቦታዎች ላይ ለመቀነስ በልዩ ሁኔታ የተቀመመ ኬሚካል።

በመደርደሪያ ላይ

ምግቡ ደህንነቱ ተጠብቆ መበላት እንዲችል መቀዝቀዝ ሆነ መሞቅ አያስፈልገውም። የዚህ
ምሳሌዎች ለስላሳ መጠጦች፣ የወተት የዶሮ ተዋጽኦ የሌለባቸው (ከእንቁላል፣ ወተት እና ስኳር
ድብልቅ ወይም ክሬም)፣ እንደ ኬክ እና ብስኩቶች ያሉ፣ ያልበሰለ ፖስታ እና ሩዝ፣ እና ዳቦ
ናቸው።

ተቀምጠው የሚሸጡ
ምግቦች

የሙቀት መቆጣጠሪያ

ምግቡ በ 5° ሴንቲግሬድ ቅዝቃዜ ወይም በታች፣ ወይም በ 60° ሴንቲግሬድ ሙቀት ወይም ከዛ
በላይ ይቀመጣል። በ 5° ሴንቲግሬድ እና በ 60° ሴንቲግሬድ መካከል የቀዘቀዘ ወይም የሞቀ ምግብ
ለማቅረብ ከፈለጉ ከዝግጅቱ በፊት እባክዎ ከጤና ጥበቃ አገልግሎት አስፈላጊውን ፈቃድ ያግኙ።

ጊዜያዊ ምግብ መሸጫ

ከ 3 ቀን በላይ የማይሰራ የምግብ መሸጫ ቦታ።

ድንኳን
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ተጨማሪ መረጃ የት እንደሚገኝ
ስለጊዜያዊ የምግብ መሸጫ ድንኳኖች ተጨማሪ መረጃ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎ በሚከተለው አድራሻ የጤና ጥበቃ
አገልግሎትን ያነጋግሩ፥
ስልክ፥ (02) 6205 1700
ፋክስ፥ (02) 6205 1705
ኢሜይል፥ hps@act.gov.au
የቢሮዎችን አድራሻ Howard Florey Centenary House፣ 25 Mulley Street፣ Holder ነው።
ፖስተሮች እና የመረጃ ወረቀቶችን ጨምሮ የምግብ ደህንነት መጠበቂያ ግብዓቶች ከጤና ጥበቃ አገልግሎት ወይም ከድረ-ገፅ
www.health.act.gov.au/foodsafety ሊገኙ ይችላሉ።

የ2001 የምግብ ሕግ እና የ2002 የምግብ ደንብ
የምግብ ሕጉ እና የምግብ ደንቡ ከ www.legislation.act.gov.au ላይ ማውረድ ይቻላል።
የአውስትራሊያ ኒውዝላንድ የምግብ ደረጃ መዳቢ ኮድ
የምግብ ደህንነት መረጃ ከአውስትራሊያ ኒውዝላንድ የምግብ ደረጃ መዳቢ www.foodstandards.gov.au ላይ ማግኘት
ይቻላል። ይህ ድረ-ገፅ የምግብ ደረጃ አመዳደብ ኮድን (የምግብ ደህንነት ጥረት ደረጃዎች ጨምሮ)፣ ተጨባጭ መረጃዎች እና
የእነዚህ መረጃዎች ትርጉሞችን ይዟል።
በኤሲቲ ውስጥ ለሁሉም የምግብ ሽያጭ ንግዶች የሚጠቅም መመሪያ የምግብ ደህንነት የንግድዎ መሰረት ነው፤ ለምግብ ሽያጭ

ንግድ መመሪያ የሚለው ጽሑፍ ነው። ይህ መመሪያ www.health.act.gov.au/foodsafety ላይ ሊገኝ ይችላል።
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ለድንኳን አስተዳዳሪ ማመሳከሪያዎች
ከእርስዎ ሥራ ጋር በሚጣጣም መልኩ ማረጋገጫ ዝርዝሩን ያበጃጁት።
ተግባር
ከዝግጅቱ በፊት

የጤና ጥበቃ አገልግሎትን (ምዝገባ ወይም ማሳወቂያ) ያሉበትን ሁኔታ ያስታውቁት።
የምግብ መሸጫ ድንኳኑን ግንባታ እና አስፈላጊ መሳሪያዎች ተከላን ያዘገጃጁ።
የሚከተሉትን ያዘገጃጁ፥
ድንኳን (ባለ ሶስት ጎን)፤
የወለል መሸፈኛ፤
ዲጂቴል ቴርሞሜትር መሳሪያ፤
ቀዝቃዛ ክፍል ወይም ምግብ መያዣ እስኪዎች፤
የበረዶ አቅርቦት፤
የሚጠጣ ውሃ፤
የእጅ-መታጠቢያ ቦታ፤
ወደ መፀዳጃ ቤት መዳረሻ ከእጅ መታጠቢያ ግብዓቶች፤
ቆሻሻ ውሃ ማስወገጃ፤
ቆሻሻ ዘይት ማስወገጃ፤
ቆሻሻ መጣያ፤
ከዝግጅቱ በኋላ የዝግጅት ቦታውን ማጽዳት።
ሠራተኞችን ያሰልጥኑ።
ከተመዘገቡ ተቋማት ምግብ እና ሌሎች ነገሮችን ለማጓጓዝ አስፈላጊ ግብዓቶች ያሉት ማጓጓዣ
ተሽከርካሪ ያዘጋጁ፥

ቀዝቃዛ ምግቦች፤
ትኩስ ምግብ፤
ኬሚካሎች።
በቅድሚያ የታሸጉ ምግቦች በአግባቡ ማሸጊያ ወረቀት ከነመረጃው ይለጥፉባቸው።
ማስታወሻዎች፥
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ተከናውኗል

በዝግጅቱ ወቅት ምዝገባ ምስክር ወረቀት ወይም የማሳወቂያ ተቀባይነት ማግኘት ማረጋገጫ ደብዳቤን ያሳዩ።

ተከናውኗል

ለሠራተኞች የሥራ ድርሻ ያከፋፍሉ፥
• የውሃ ኮንቴነሮች ሙሉ እንደሆኑ መጠበቅ፤
• መሳሪያዎችን ማጽዳት፤
• ድንኳንን ማጽዳት፤
• ቆሻሻ መጣያን ከስር ከስር ባዶ ማድረግ።

የሠራተኞችን የግል ንፅሕና መጠበቁን ያረጋግጡ፥
• እጃቸውን መታጠባቸውን፤
• ንጹህ ልብስ መልበሳቸውን፤
• ፀጉር ወደ ኋላ እንደታደረ/ ያልተንዛዛ ትንሽ ብቻ ጌጣጌጥ እንደተደረገ፤
• የሚጣሉ ጓንቶች ማግኘት መቻሉን እና መደረጋቸውን፤
• ደህንነቱ የተጠበቀ የምግብ አያያዝ መኖሩን።

የቤቱ ሙቀት ቀዝቃዛ መሆኑን ያረጋግጡ።
ማቀዝቀዣው በትክክል እየሰራ መሆኑን ያረጋግጡ።
ምግብ የሚሳየው ማቀዝቀዣ ሙቀት ትክክል መሆኑን ያረጋግጡ።
የሞቀ ምግብ ሙቀትን ትክክለኛነት ያረጋግጡ።
ለሁሉም ዓይነት ምግቦች የተለያዩ መጠቀሚያ መሳሪያዎች መዘጋጀታቸውን ያረጋግጡ።
ምግቡ ከወለል በላይ መሬት ሳይነካ መቀመጡን ያረጋግጡ።
ምግቡ በትክክል እንደበሰለ ያረጋግጡ።
ምግቡ በትክክል መልሶ እንዲሞቅ እንደተደረገ ያረጋግጡ።
ከዝግጅቱ በኋላ

ያልተሸጠ ምግብን ያስወግዱ እና ወደ ቆሻሻ መጣያ ይጣሉ።
ድንኳኑን እና መሳሪያዎችን ያጽዱ።
መሳሪያዎቹን ከቦታው ያንሱ።
ለውሃ፣ ለቆሻሻ ዘይት እና ቆሻሻ መጣያ ቦታ ያዘጋጁ።

ማስታወሻዎች፥
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ተደራሽነት
የኤሲቲ መንግስት እነዚህ መረጃዎች፣ አገልግሎቶች፣ ዝግጅቶች እና መድረኮች በተቻለ መጠን ለበርካታ ብዙ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆኑ
ለማድረግ ከልቡ ይፈልጋል።
ይህን ሕትመት በሌላ አማራጭ ቅርጸት ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ (ለምሳሌ እንደ ገዘፍ ያለ እትም) እባክዎ በስልክ ቁጥር 13 22 81
ይደውሉ። በአማራጭነት በ www.canberraconnect.act.gov.au ላይ – በእኛ የኦንላይን ግብረመልስ መስጫ አገናኝ መስመር
በኩል ጥያቄዎን ማቅረብ ይችላሉ።
እንግሊዝኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ካልሆነ እና የጽሑፍ እና የቃል ትርጉም አገልግሎት የሚያስፈልግዎት ከሆነ – እባክዎ በስልክ ቁጥር
13 14 50 ይደውሉ።

መስማት ለተሳናቸው እና ነገርግን ቴሌታይፕራይተር ላላቸው እባክዎ በስልክ ቁጥር 6207 0494 ይደውሉ።
© Australian Capital Territory፣ Canberra፣ ሜይ 2013

ይህ ሥራ የቅጂ መብቱ የተጠበቀ ነው። በቅጂ መብት ሕግ 1968 ከተፈቀደው ውጭ፣ ከ Territory Records Office, Community
and Infrastructure Services, Territory and Municipal Services, ACT Government, GPO Box 158,Canberra City
ACT 2601 ከሚሰጥ የጽሑፍ ፈቃድ ሳይኖር የዚህ ጽሑፍ ምንም አካል እንደገና ሊሰራጭ ወይም ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም።

ይህን ሕትመት የተመለከቱ ጥያቄዎች ወደ ACT Government Health Directorate, Communications and Marketing Unit,
GPO Box 825 Canberra City ACT 2601 ወይም በኢሜይል፥ HealthACT@act.gov.au መላክ አለባቸው
www.health.act.gov.au | www.act.gov.au
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