తేద_
ీ ________ సమయం ______
పేరు ___________

రోజువారి ఆహార సేవ
సవీయ-పరిశీలనా తనిఖీజాబితా (Telugu - Food service self-inspection checklist)

A. చేతులు కడగ్డిం మరియు వయక్తిగ్త శుభ్రత
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దిదు ుబాటు చర్యలు

సంసథ లోకి వాంతులు లేక అతిసారం ఉన్న ఉదయ ోగసతులన్త తీసతకోరు. ఉదయ ోగసతుల అనారోగో
లాగ్న్త వాడండి.

చేతులు కడుకోోడానికి సంక్స్ మరియు వాటి దగగ ర సబ్ుు, టవల్స్, మరియు వేడి మరియు
చలల టి నీరు అందతబ్ాటులో ఉనానయి.
ఉదయ ోగసతులు వాళ్ళ చేతులన్త తరచతగా కడుకుోంటారు మరియు చేతులన్త సరిగగ ా కడుకుోనే
విధానానిన అన్తసరిసు ారు (20 క్షణాలు). చేతి తొడుగులు వేసతకునే ముందే చేతులు కడుకోోండి.
తిన్డానికి-సదధ ంగా ఉన్న మరియు వడిడ ంచడానికి-సదద ంగా ఉన్న ఆహారానిన ఉదయ ోగసతులు ఉతిు
చేతులతో ముటుుకోకూడదత.

5

ఆహారం తయారుచేసే చోటులో తిన్డం, తాాగడం లేక ప్ర ా గతాాగడం చేయరాదత.

6

వోకిుగత వసతువులన్త ఆహారం నిలీ మరియు తయారీ చోటల న్తండి దూరంగా నిలీ చేయాలి.

B. క్ాలుష్యిం నుిండి ర్క్ిించడిం
7

వండిన్ ఆహారానికి కింర ద మరియు దూరంగా వండని ఆహారం నిలీ చేయబ్డింది.

8

మొతు ం ఆహారం నేలకు కనీసం ఆరు (6) అంగుళాల పైకి నిలీ చేయబ్డింది.

9

ఆహార పదారాథలు సరియిైన్ సాుకింగ్ ఆరడర్లో నిలీ చేయబ్డాడయి.

దిదు ుబాటు చర్యలు

10 మొతు ం ఆహార పదారాథలు మూసపటిు లేక చతటు బ్డి నిలీ చేయబ్డాడయి.
11

కలలన్-ఇన్-పరికరాలతో సహా శుభ్ామైన్ మరియు సానిటైజ్డడ ఉపరితలాలతోనే ఆహార సంపరోం
ఉంటుంది.

12 తుడిచే గుడడ లు సరిగగ ా వాడబ్డతాయి మరియు సానిటైజంగ్ దాావణంలో నిలీ చేయబ్డతాయి.
13

ఉదేదశపూరీక ఆహార కాలుష్ాోనిన లేక ప్ాడుచేయడానిన నివారించడానికి మానిటర్ బ్ఫట్స్
మరియు సవీయ-వడిడ ంపు ఉంటాయి.

C. సమయిం మరియు ఉష్ణో గ్రత

6

14 ఆహారం అవసరమైన్ అంతరగ త ఉష్ణో గరతకు వండబ్డుతుంది.
15 తిరిగి వేడి చేయడం – 165o F దగ్గ ర్ ఆహారాన్ని 15 క్షణాలు తిరిగి-వేడి చేయబ్డింది.
16

చలల ని ఆహారాలు వేగంగా – 135o నుిండి 70o రిండు గ్ింటలలో మరియు 70o నుిండి 41o
నాలుగ్ు (4) గ్ింటలలో లేదా గ్ది ఉష్ణో గ్రత నుిండి 41o నాలుగ్ు (4) గ్ింటలలో.

17 చలల బ్రిచే లాగ్ వాడబ్డింది.
18 వేడిని పటుుకోవడం – 135o F లేక ఎకుువ దగగ ర ఆహారం పటిున్పుుడు.
19 చలల దనానిన పటుుకోవడం – 41o F లేక దిగ్ువున ఆహారం పటిున్పుుడు.
20 ఆహారం తయారు చేయబ్డిన్ తేదీతో సరిగగ ా లెబ్ుల్స చేయబ్డాలి.
21 ఏడు రోజులకనాన ఎకుోవ ప్ాతదైన్ తేదీతో ఉన్న ఆహారానిన ప్ారవేయండి.
22 థరాామీటరుల వాడబ్డతాయి.
23 సరియిైన్ ఉష్ణో గరతలలో ఆహారానిన అందతకోవడం.
24

పబిల క్స ఆరోగో నియంతాణగా సమయం: ఆన్-సైటల ల పదధ తులు మరియు రికార్డ ్ మరియు
అన్తసరించబ్డాడయి.

25 అన్తమతించబ్డడ చలల బ్రిచే విధానాలు ఉపయోగించబ్డాడయి.
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డి. అనుమతిించబడడ వనర్ు.
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దిదద తబ్ాటు చరోలు

26 అన్తమతించబ్డడ వన్రుల న్తండీ కొన్తగోలు చేయబ్డడ ఆహారం
27 ఆహార సథ లాలలో అమాంకందారుల వంట ఉండడం.
28

చరపబ్డిన్, విరిగిన్ సవల్స్ మరియు ప్ర డి లేక దావ అవశేష గురుుల కొసం ఉతుతు
ు లన్త సణ దా
చేయడం.

ఈ. ర్సాయనాలు
29

విష రసాయనాలు సరిగగ ా వాడబ్డాలి, లెబ్ుల్స చేయబ్డాలి మరియు ఆహారం, పరికరాలు,

దిదు ుబాటు చర్యలు

వంటసామగి,ర గుడడ లు, ఒకోసారి సేవ మరియు ఒకోసారి వాడక వసతువుల న్తంచి దూరంగా

ఎఫ్. వింటసామగ్ిర మరియు పరికరాల సరియైన వాడకిం

దిదు ుబాటు చర్యలు

30 ఆహారం తయారుచేసే సథ లాలలో అధికారిక వోకుులు మాతామే అన్తమతించబ్డతారు.
31 వాడకందారు కోసం వంటసామగిర మరియు పరికరాలు హాోండిలోతో సరిగగ ా నిలీ చేయాలి.
మొతు ం పరికరాలు మరియు ఒకోసారి సేవా వసతువులన్త నేలకు కనీసం ఆరు (6") అంగుళాల
32
ఎతు
ు లో నిలీ చేయాలి.
3-ఆరలున్న సంక్స మరియు డిష్వాషంగ్ మషన్ సరిగగ ా పనిచేసేటు ు మరియు సానిటైజ్డ
33
చేయబ్డి ఉండేటు ు చూడాలి.
34 ఆన్-సైట్సలో సరియిైన్ సానిటైజర్ పరీక్షా కిట్స్ మరియు వాడకం.
జి. భౌతిక ఏరాాటు
35

సరిగగ ా శుభ్ాపరచబ్డి, నిరీహంచబ్డి మరియు న్డవాలు ఎటువంటి అడుడ లేకుండా ఉండే

దిదు ుబాటు చర్యలు

భౌతిక ఏరాుటు.

36 వాడకంలో లేన్పుుడు లోడింగ్ డాక్స దాీరాలు తాళ్ం వేయబ్డతాయి.
హెచ్. రిఫ్రజిరేటర్ మరియు ఫ్రరజర్్

దిదు ుబాటు చర్యలు

37 పాతి రిఫాజరేటర్ మరియు ఫవాజర్లో ఒక థరాామీటర్ ఉంటుంది .
38 రిఫాజరేటర్లు 41o F లేక అింతకనాి తకుువలో ఉంటాయి.
39

రిఫాజరేటర్్ మరియు ఫవాజర్్లో ఉష్ణో గరతలు పరోవేక్షించబ్డతాయి. రోజూవారి
ఉష్ణో గరతలన్త న్మోదత చేయడానికి ఒక లాగ్ వాడకం సఫారు్ చేయబ్డింది .

Advanced Practice Centers మరియు ఈ University of Minnesota Extension ఆఫవస్. www.NACCHO.org/Publications న్తండి Food Protection Self Audit Picture Guide & Poster
Set తో కూరుు చేయడానికి విభాగాలు ఏ, బి, స, డి, ఈ, ఎఫ్ మరియు జలోని భాగాలు రంగుతో కోడ్ చేయబ్డాడయి.
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