Tiến Hành Kiểm Tra Lại sau Bảng Liệt Kê Các Mục Kiểm Tra Nguy Hại Sắp Xảy Ra
Cho Sức Khoẻ
Người được cấp phép sẽ xin ý kiến chấp thuận từ Cơ Quan Y Tế trước khi trở lại hoạt động và sẽ đảm
bảo rằng mối nguy hại sẽ xảy ra cho sức khoẻ đã được khắc phục và mọi hạng mục trong bảng liệt kê này
đều đang thực hiện:
Cơ Sở Vật Chất
Kiểm tra bằng mắt thường để xác nhận cấu trúc vững chắc
Sàn nhà, tường, trần nhà nguyên vẹn
Không có hư hỏng rõ ràng nào hoặc không có công trình sửa chữa nào chưa hoàn tất
Đèn chiếu sáng hoạt động và có độ sáng thích hợp
Bồn rửa tay và nhà vệ sinh hoạt động và đồ dùng vệ sinh có sẵn
Các Tiện Nghi Hoạt Động
Kiểm tra hệ thống điện hoạt động
Kiểm tra hệ thống ga hoạt động
Kiểm tra nước đầy đủ và có sẵn
Kiểm tra có nước nóng ở nhiệt độ tối thiểu 120°F±2°
Chuẩn Bị Cơ Sở
Kiểm tra sàn nhà, tường và trần nhà sạch sẽ
Kiểm tra không gian lưu trữ và giá kệ khô ráo
Kiểm tra bên trong và bên ngoài thiết bị làm nguội và đông lạnh
Kiểm tra các bề mặt tiếp xúc với thức ăn
Kiểm tra bên trong và bên ngoài máy làm đá
Kiểm tra đồ dùng nhà bếp, dao, muỗng, nĩa, đĩa và đồ dùng thuỷ tinh
Thông Số Hoạt Động
Đảm bảo thiết bị duy trì độ lạnh dưới 41°F±2°
Đảm bảo máy đông lạnh dưới 0°F±2°
Đảm bảo máy rửa đĩa hoạt động thích hợp
Đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động

Số Điện Thoại Liên Lạc về Sức Khoẻ Môi Trường
Las Vegas và khu vực lân cận:
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 a.m. – 4:30 p.m.
Sau giờ làm việc, cuối tuần và ngày lễ

(702) 759‐1110
(702) 759‐1000

Văn Phòng Sức Khoẻ Môi Trường Laughlin:
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 a.m. – 4:30 p.m.
(702) 759‐1643
Sau giờ làm việc, cuối tuần và ngày lễ
(702) 759‐1000

Vietnamese

