Thư Viện Các Cơ Sở Thực Phẩm
Bảng số liệu về
thiết bị được gắn thẻ đỏ
Thẻ đỏ được đặt trên thiết bị đang được sử dụng nhưng không hoạt
động đúng theo yêu cầu quy định.
Nhân viên kiểm tra đặt thẻ đỏ lên thiết bị như thiết bị giữ nhiệt/lạnh,
máy làm đá và máy rửa chén để thông báo đến nhân viên không sử
dụng mẫu thiết bị này.
Không sử dụng thiết bị được gắn thẻ đỏ.
Nếu thẻ đỏ được gắn lên thiết bị đựng thực phẩm, hãy lấy ra tất cả
thực phẩm và để thiết bị trống.
Chỉ có người kiểm tra mới có thể tháo thẻ đỏ ra. Theo quy định 8208.11 nếu thẻ đỏ được tháo ra và/hoặc thiết bị hoạt động trở lại mà
không có sự đồng ý của phòng y tế quận thì cơ sở này sẽ bị giáng xuống cấp thấp hơn và áp
dụng các khoản tiền phạt hiện hành.
Trước khi liên hệ với phòng y tế quận để đưa thiết bị hoạt động trở lại, đảm bảo đáp ứng các
điều kiện sau đây tùy vào thiết bị nào được gắn thẻ đỏ:
 Máy rửa chén hoạt động đúng theo bảng số liệu của nhà sản xuất.
 Máy làm đá không còn chất gây ô nhiễm, được làm sạch và khử trùng.
 Thiết bị giữ nhiệt/lạnh
o Thiết bị giữ nhiệt phải có khả năng giữ thực phẩm ở 135°F hoặc cao hơn ở phần
lạnh nhất của thiết bị.
o Thiết bị giữ lạnh phải có khả năng giữ thực phẩm ở 41°F hoặc thấp hơn ở phần
nóng nhất của thiết bị.
o Xác nhận thiết bị đang hoạt động bình thường bằng cách kiểm tra nhiệt độ của ly
nước hoặc kiểm tra mẫu thực phẩm bằng nhiệt kế mà bạn đảm bảo nó được kiểm
định chính xác: (http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/eh/ferlrecalibration-instructions.pdf)
Có thể mua thiết bị tương đương để thay thế cho thiết bị khó sửa chữa. Thiết bị thay thế phải
có chứng nhận NSF hoặc tương đương.
Có thể sử dụng kế hoạch dự phòng chỉ khi nào được sở y tế quận chấp thuận và vì điều đó
sẽ bảo vệ sứ khỏe cộng đồng và giữ cho thực phẩm an toàn. Có thể kèm theo mẫu bằng
phương pháp dùng thời gian kiểm soát (time as a control) hoặc bồn đá để giữ cho thực phẩm ở
nhiệt độ yêu cầu cho đến khi thiết bị được sửa chữa. Kế hoạch dự phòng phải được giới hạn
phạm vi và thời gian.
Gọi nhân viên kiểm tra khi thiết bị đã sẵn sàng để tháo thẻ đỏ. Bạn có thể gọi nhân viên kiểm
tra theo số (702) 759-1110 trong giờ làm việc (8 sáng - 4:30 chiều).
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