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 نیشنل ملٹی کلچرل فیسٹیول
 چیک لسٹ ےوالوں کیلئ ےسٹال لگان ڈفو

 

 
 ےکر سکت ہسٹال کا معائن ےی وقت آپ کھدوران کسی ب ےآفیسرز فیسٹیول ک ھیلتہپبلک 

 ۔گا ۓا جاہک ےیں اور کسی اصول کی خالف ورزی پر آپ کو اصالح کیلئہ

 تقاضا
 

 ہآپ ی ےتقاضوں کی تکمیل میں مدد کی غرض س ےک  ACT Health  ہک ہے ہمشور
 ۔چیک لسٹ استعمال کریں

 یںہن اںہ
 ے)سٹال لگان

 ےلہپ ےس
 (کریں

ٹیفیکیشن )اطالع( فارم مکمل کر بزنس نو ڈفو ےکیا آپ ن تو ہےیں ہسٹال کو استثناء حاصل ن ےاگر آپ ک
 ؟ہےپروٹیکشن سروس کو دیا  ھیلتہ ےک

 ےیئھکی پشت پر دیک ےاس صفح ےسٹال کی تعریف کیلئ ےوال ےنھاستثناء رک

  

مقرر کر کوئی شخص واال  ےغذا کا کام کرن ےیں تو کیا آپ نہ ہےوالی غذا بیچ ر ےر آپ مضر بن سکناگ
 ؟ہےسیفٹی ٹریننگ مکمل کی  ڈفو  I’M ALERT ,مفت آن الئن  ےجس ن ہےلیا 

 ےسٹال لگان ےوالی غذا ک ےم مضر بن سکنہتا ہےیں ہٹریننگ الزمی ن  I’M ALERT نوٹ: 
 ۔ہےدیا جاتا  ہرپور مشورھکا بوالوں کو اس 

  

 نمایاں ےکیلئ ےنھدیک ےس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لوگوں کبزن ڈفو سرٹیفکیٹ یا  نوٹیفیکیشنکیا آپکا 
 ؟ہےگیا  اھرک طور پر

  

 ےلٹر گنجائش واال نل ک 20میں کم از کم  یں جنہ ےکی اتمناسب انتظام ےک ےونھد ھاتہ ےکیا آپ ن
 یں؟ ہی شامل ھدان ب ےاور کوڑ ےتولی ےاستعمال ک ہصابن، ایک دفع مائعکنٹینر،  ھسات

  

1 -/+جو  ہےیٹر مرماھپروب تیجیٹل ڈ ےپاس غذائی استعمال کیلئ ےکیا آپ ک
o
C  ؟ہےرست تک د   

   ؟ہےمناسب میٹریل  کاپاس فرش  ےکیا آپ ک

   یں(؟ہبنی  ےیں )مناسب میٹریل سہوالی  ےونہصاف  ےکیا تمام بنچ ٹاپس اور میزیں آسانی س

 ؟ہےی ہ( کچن میں تیار کی جا رڈیا کمرشل )رجسٹر ہےی ہمقام پر تیار کی جا ر ےکیا تمام غذا سٹال ک
بزنس رجسٹریشن  ڈفومقام پر  ےپاس سٹال ک ےتو کیا آپک ہےی ہجا رکچن میں تیار کی  ڈاگر رجسٹر
 ؟ہےموجود  سرٹیفکیٹ

  

مناسب  ےکیلئ ےنھرک ےکیلئ ےنھدیک ےکوں کہاور گا ےنھرک ، جمعےغذا کو پکان ےکیا آپ ن
 (ۓا جاھرک ہفرش پر ن ہواال کوئی آل ےونہاستعمال  ےکیلئ ے؟ )پکانہےیا کر لیا ہوسامان مساز

  

   ؟ہےمحفوظ  ےاور آلودگی س ہےا ہو رہ ےنیچ ےک یا سائبان تھکا کام چ ےام غذا کی تیاری اور پکانکیا تم

 ےکنوں کڈھ ےوال ےونہبند  ے، مضبوطی سہےمحفوظ  ےغذا آلودگی س ی گئیھرکجمع تمام کیا 
 ؟ہےمیں  (برتن) کنٹینر  مناسب ھسات

  

 ےکیلئینک ھ)چ ہےمحفوظ  ےغذا آلودگی سوالی تمام  ےی جانھرک ےکیلئ ےنھدیک ےکوں کہکیا گا
 پالسٹک(؟ اک ےلپیٹنکن، ڈھ، رکاوٹیں حفاظتی

  

 ہغذا کو آلود ہیں تاکہ ےگئ ھےدور رک ےکوں سہگا (ہ)دیگچیاں وغیر پین ساسکیا تمام باربی کیو اور 
 ؟ۓبچایا جا ےس ےونہ

  

 ےیا اس س  C°60غذا کو  گرم ےجیس یںہات مناسب انتظام ےیلئک ٹمپریچر کنٹرولپاس  ےککیا آپ 
 ےنھحرارت پر رک ۂکم درج ےیا اس س  C°5ی غذا کو ڈنھاور ٹ ےکیلئ ےنھحرارت رک ۂدرج ہزیاد

 کول روم، ایسکی(؟،Bain Maries ) ےکیلئ

  

 ) ہےارتیں اور علم ہم درستسیفٹی کی  ڈپاس فو ے( کےتمام افراد )عمل ےوال ےا غذا کا کام کرنکی
 ام کرنا(؟ھونا اور آلودگی کی روک تھد ھاتہ ےٹمپریچر کنٹرول، باقاعدگی س

  

)بال  ہےداریوں کا علم  ہضمن میں اپنی ذم ےتمام افراد کو صحت اور صفائی ک ےوال ےغذا کا کام کرنکیا
 ؟وں(ہ ےنہپ ےدستان ےٹی کر کو، زخم پر واٹر پروف پہنا ہپ ہوں، کوئی زیور نہ ےکی ھےکر پیچ ھباند

  

   ؟ہےمخصوص کی  ہایک جگ ےکیلئ ےنھرکذاتی چیزیں  ےکیا آپ ن

   ؟ہےوا ہیال لگا ھاندر پالسٹک کا ت ےجس ک ہےدان  ےپاس مناسب کوڑ ےکیا آپ ک

کا بندوبست  ےپاس پانی گرم کرن ےکیا آپ ک  – ہےا ہویا جا رھمقام پر د ےاگر سازوسامان کو سٹال ک
 ؟ہے

  

   یں؟ہ الگ الگ افراد ےوال ےاور غذا کا کام کرن ےوال ےکام کرن پاس پیسوں کا ےکیا آپ ک
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 یں:ہشامل  ہوں میں یٹالس ڈفو ےوال ےنھاستثناء رک

 ۓاتار کر اسی وقت بیچ دی جا ےس ہوغیر ہےیں جو چولہ ےجو صرف ایسی غذا بیچت لسٹا ہو .1
 Bainاور  ہےا لیا جاتا ھبعد اسی وقت ک ےک ےیں پوری طرح پکانہجن ےانھبار بی کیو ک ے)جیس
Marie یں بن سکتی؛ اورہوں جو مضر نہ ے/یا ایسی غذا بیچتا جاتا( اور ھیں رکہمیں جمع ن  

 :سٹاللی کسی کمیونٹی تنظیم کا وا ےلین ہمنافع ن .2
a. جو: ہےوتی ہ ہوالی کمیونٹی تنظیم و ےلین ہمنافع ن 

 یا اس میں  ہےتی ھرک مقصد ہمشترکالئی کا  ھب( کی ہیا معاشرتی گرو ےکمیونٹی )معاشر
  ہےدلچسپی لیتی 

 یلیں، ھمقامی سطح پر ک  ے)جیس ہےنمائی یا انتظامات کرتی ہر ےکیلئ کسی سماجی سرگرمی
والی  ےال کرنھب ھبی، تعلیمی یا خیراتی کام، تاریخی یا ماحولیاتی تحفظ، دیکہ، مذتفریح

 (ہتنظیمیں وغیر

 یں کرتیہکام ن ےمالی مفاد کیلئ ےارکان ک ےاپن 

 Liquor Act 2010 تیھیں رکہت کلب الئسنس نتح ےکا قانون( ک کاروبار ے)شراب ک 

http://www.legislation.act.gov.au/a/2010-35
http://www.legislation.act.gov.au/a/2010-35
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 غذا کا کام کرنا اور محفوظ غذا
  

اس  ہے۔تیار کی  ےسٹالوں کیلئ ےوال ےلگنفیسٹیول پر  ملٹی کلچرل ڈگائی ہی ےن سروس نپروٹیکش ھیلتہ

 ۔م کریںہکوں کو محفوظ غذا فراہگا ےاپن ےوال ےتمام سٹال لگان ہک ہےیقینی بنانا  ہکا مقصد ی ڈگائی

 نا:ھغذا کو جمع رک
 

 5غذاؤں کو ی ڈنھٹ ۓ۔ا جاھحرارت پر رک ۂبعض غذاؤں کو درست درج ہک ہےایت ضروری ہن ہی°C  یا اس
 ہے۔نا ضروری ھحرارت پر رک ۂدرج ہزیاد ےیا اس س  C°60حرارت پر اور گرم غذاؤں کو  ۂکم درج ےس

 شامل  ہ، ان میں یہےنا ضروری ھحرارت پر رک ۂتحت یعنی ایک خاص درج ےجن غذاؤں کو ٹمپریچر کنٹرول ک
یں:ہ

o ہلی وغیرھگوشت اور مچ کچا 
o کی  اور گوشت سبزی ہتیار شد

 شیںڈ

o کی مصنوعات  ھاور دود ھدود 
o ہچاول، پاسٹا وغیر ۓوہ ےپک 

  ہےنا ضروری ھا رکڈنھیں ٹہپورٹیبل کول روم حاصل کریں جن ےکیلئ ےنھغذائیں رک ہآپ و ہک ہےتجویز 
یں جب ہاس صورت میں قابل قبول ایسکی یا فریج  ھسات ےبرف ک ۔والی غذائیں( ےی جانھ)فریج میں رک

 ۔سکیں ھحرارت پر رک ۂکم درج ےاس سیا  C°5غذا کو  ہی

 ۂغذا درست درج ہتاک ہےنا ضروری ہر ےبدلت ےوقفوں س ہباقاعد ےتو اس ہےی ہاگر برف استعمال کی جا ر 
 ۓ۔ی جاھحرارت پر رک

 60 ےو، اسہکو گرم پیش کی جانی کوں ہجو غذا گا◦C ہے۔نا ضروری ھحرارت پر رک ۂدرج ہزیاد ےیا اس س 
 ہے۔ دیا جاتا ہکا مشور ےاستعمال کرن Bain Marie ےاس مقصد کیلئ

 کنٹینر  ےات کھپالسٹک یا د ےغذائی استعمال ک ہجب ی ےاس ک ۓسوا ہے منعنا ھغذا کو زمین پر رک
نا ضروری ہر ےکڈھر وقت ہکنٹینروں کا  ۔وہکن لگا ڈھواال  ےونہبند  ےو اور اس پر مضبوطی سہ)برتن( میں 

 ہے۔
 

ی ھرک ےس ےیں جو غلط طریقہ ےتلف کر سکت ےغذا  ضبط کر ک ہوآفیسرز  ھیلتہپبلک 
  ۓ۔، تیار کی گئ یا برتی گئ پائی جا

 
 کی تیاری:غذا 

 ہےنا ضروری ھتحت رک ےٹمپریچر کنٹرول ک یںہشت کی تمام مصنوعات اور ایسی غذائیں جناور گو ھدود ،
نا، منجمد کرنا اور ھلگا کر رک ےاس میں غذا کو مصالح ۓ۔شل کچن میں تیار کیا جاسٹال پر یا کمر الزمایں ہنا

 ہے۔ی طرح کی تیاری شامل ھکسی ب
 ےسٹال ک ےمیں تیار کر ک ےریلو باورچی خانھوالی غذاؤں کو گ ےبن سکن ہکی حامل، مضر ن ےکم خطر 

کی کوئی  ھدود ہک ہےضروری  ۔یںہل بل روٹی شامڈکیک، بسکٹ اور  ہاس میں ساد ہے۔مقام پر الیا جا سکتا 
 ھیلتہ ےکیلئ ےانا پکانھر میں کھگ ۓ۔کیا جا ہاستعمال ن ڈکریم یا کسٹر ےمصنوعات جیس

 ہے۔اجازت حاصل کرنا ضروری  ےپروٹیکشن سروس س
  کی ایک کاپی  بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ڈفو ہتو حالی ہےمیں تیار کی گئ اگر غذا کمرشل کچن

 ۔ہےضروری  وناہسٹال پر موجود 
 پر  ہجگت کی ھلی یا بغیر چھغذا کو ک ۓ۔جا اندر تیار کیا ے، سٹال کےنیچ ےت/سائبان کھتمام غذا کو چ

 ے۔یئہپکانا چا یںہن
  ہے۔ونا ضروری ہ ھےسامان کا مناسب میزوں پر رکسازوتمام  ےک ے؛ پکانہے منعغذا کو فرش پر پکانا 
  یوں ھگرد اور مک ےاس ہتاک ہےنا ضروری ہر ےکڈھقت ر وہی، کا ھی اور کچی بھوئی بہتمام غذا، پکی

 ۓ۔بچایا جا ےس
 یں دبا کر چٹنی نکالی ہجن ہےنا ضروری ھکو ایسی بوتلوں میں رک ہوغیر ڈساس، مسٹر ےتمام چٹنیوں جیس

 ھسات ےبرتن میں چمچ ک ےلھچٹنیوں کو  ک ۔یںھیں الگ الگ سیل بند پیکٹوں میں رکہیا انہےجاتی 
 ۔ہے منعنا ھرک ےاستعمال کیلئ

 
 پیش کرنا(: ےکیلئ ےنھدیک ےکوں کہگا غذا کو) ےسپلڈ

 ھا رکڈنھمیں ٹ ےسپلڈی غذا کو  ڈنھٹ( 5نا°C  اور گرم غذا کو   ےیا اس س )نا ھمیں گرم رک ےسپلڈکم
(60°C ضروری ہزیاد ےیا اس س )۔پائیں ےپنپن ہجراثیم ن ہتاک ہے 

 ےس ےلہپ ہے۔ ضرورینا ھکنٹینروں یا برتنوں میں رکوئی غذا کی قسطوں کو صاف ہپکی یا تیار کی  ہتاز 
  ۔الیںڈاوپر اور مت  ےوئی غذا کہکنٹینر یا برتن میں پڑی 
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 ونا:ھد ھاتہ

 ھاتہاور غذا کی تیاری یا غذا کو  ہےی طرح خشک کرنا ضروری ھنا اور اچہر ےوتھد ھاتہ ےوقفوں س ہباقاعد 

 ہے۔روری خشک کرنا ض اورونا ھد ھاتہ ہمیشہ ےلہپ ےس ےلگان

 ہےونا ضروری ھد ھاتہبعد  ےک ےی کام کرنھکوئی ب ےذیل میں س ہمندرج: 

o بیت الخال جانا 
o الناھکوڑا سنب 
o ینکناھانسنا یا چھک 
o بعد سٹال  ےک ےی وقفھکسی ب

 پر واپس آنا
o ۔پیسوں کا کام کرنا  

o سازوسامان کو صاف کرنا 
o اناھک 
o لگانا  ھاتہکو  ےرہبالوں یا چ ےاپن

کو  ےی حصھکسی ب ےیا جسم ک
 جاناھک

 

 عمومی حفظان صحت:

 ا کی غذو تو ہ ہیک نھاگر آپ کی طبیعت ٹ

 ۔کریں ہنتیاری یا غذا کا کام 

  نا ضروری ھرک ھےکر پیچ ھر وقت باندہبالوں کو

 ہے۔

 ال وا ےواال یا غذا تیار کرن ےغذا کا کام کرن

)کالئی میں  ےنہپ ہکوئی شخص کوئی زیور ن

 ۔یں(ہی نھب ڈکا بین ےننہپ

 افراد  ےوال ےاری یا غذا کا کام کرنغذا کی تی

پیسوں کا کام  ۔کریں ہنرگز پیسوں کا کام ہ

مقرر  ےایک شخص کو الگ س ےکیلئ ےکرن

 ۔کریں

 ک کر اوپر ڈھ ےزخم کو واٹرپروف پٹی س

 ہے۔ ضروریننا ہپ ےدستان

  ہے۔ منعسٹال پر تمباکو نوشی بالکل 

 کی اجازت  ےانھاندر ک ےکو سٹال ک ےعمل

  ۔ںدی ہن

  استعمال کی پلیٹیں اور  ہدفعصرف ایک

جائیں  ےچمچ استعمال کی ےری کانٹھچ

 ہکوں کی وجہیوں اور گاھیں گرد، مکہاور ان

 ۔ۓبچایا جا ےسےونہ ہآلود ےس

 چمچ  ےری کانٹھچ ےاستعمال ک ہایک دفع

جا  ےکی یںہناستعمال  ہو کر دوبارھد

 ے۔سکت

 ےبڈ ےلھسٹرا ک ےکیلئ ےمشروبات پین 

ایک سٹرا  کا  ے۔جا سکت ھےرک یںہنمیں 

ونا ضروری ہپوری طرح بند ایک پیکٹ میں 

 ہے۔

 ہآلود ےس ہتمام غذا کو جانوروں کی وج 

 ہےالزمی  ہی ہے۔بچانا ضروری  ےس ےونہ

 ہسٹال پر آنا ممکن ن ےجانور وں کیلئ ہک

 ۔وہ

 

 :رما میٹرھت

 1 -/+جو  ہے ضروریونا ہرمامیٹر ھیجیٹل پروب تڈر سٹال پر غذائی استعمال کا ہoC  تک درست

 ۔وہ

 ۔یںہ یںہنرمامیٹر قابل قبول ھت ےوال ےونہاستعمال  ےگوشت کیلئ اور ھدود 

 0) ہےونا ضروری ہقابل  ےک ےحرارت چیک کرن ۂا اور گرم درجڈنھرما میٹروں کا ٹھت°C  100 ےس°C  تک

 ۔کی رینج(

 ٹمپریچر کنٹرول  ہو کہیقینی  ہتاک ےیئہنا چاہر ےچیک کرت ےوقفوں س ہحرارت باقاعد ۂتمام غذاؤں کا درج

 ہے۔ی شامل ھی گئ غذا بھرک ےکیلئ ےنھدیک ےکوں کہی گئ اور گاھاس میں جمع رک ہے۔درست 

 ےلہپ ےس ےبعد دوسری غذا چیک کرن ےک ےایک غذا چیک کرناور  ےلہپ ےاستعمال س ہر دفعہ 

 ہے۔ پاک کرنا ضروری ےونا اور جراثیم سھپروب )سالئی( کو د ےک رمامیٹرھت

 ہے۔دستیاب ر حاصل اور ےرمامیٹر استعمال کیلئھر وقت تہتمام افراد کو  ےک ےعمل ہک ہےضروری  ہی 

 

آپ جب  تک  ےدایت کریں گہکی  ےز آپ کو تب تک غذا کی فروخت روک دینآفیسر ھیلتہپبلک 

 ۔وہ ہرما میٹر نھیجیٹل پروب تڈپاس  ےک

 

 :جانا ےغذا کی ضبطی اور تلف کی

  گا جس کا ٹمپریچر  ےیا ضبط کر  لگا  ےکر دمقام پر ضائع  ےسر ایسی تمام غذا کو سٹال کآفی ھیلتہپبلک

 ۔وہو سکتی ہمضر  ےو یا جو عوام کیلئہ ہکا خطر ےونہ ہآلود ےو، جس کہ ہکنٹرول درست ن
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 ےتقاض ےسٹال کی تیاری اور اس ک
 

اس  ہے۔تیار کی  ےسٹالوں کیلئ ےوال ےملٹی کلچرل فیسٹیول پر لگن ڈگائی ہی ےن سروس نپروٹیکش ھیلتہ

 ۔م کریںہکوں کو محفوظ غذا فراہگا ےاپن ےوال ےتمام سٹال لگان ہک ہےیقینی بنانا  ہکا مقصد ی ڈگائی

 ٹال کی تیاری:س

   ہے۔ونا ضروری ہواال کوئی فرش  ےکنڈھن دیواریں اور زمین ت اور تیھتمام سٹالوں کی چ

 تمام غذا اور سازوسامان  جو  ہےونا ضروری ہبنا  ےمیٹریل س ےت اور دیواروں کا ایسھسٹال کی چ
و اور ہمیٹریل صاف  ہی ہک ہےم ہا ہی ھے۔محفوظ رک ےموسمی اثرات، گندگی اور گرد سکو 

تجاویز  ھکچ ےمیٹریل کیلئ ۔وہصاف کرنا ممکن  ےس آسانی ےمیں اس ےتمام عرص ےفیسٹیول ک
    یں:ہ ہی

o پالسٹک یا وینائل شیٹنگ 
o ےس ےونہلگا کر پانی داخل  ےماد   ےجن پر  دوسر ےتخت ے)لکڑی ک ڈبور ڈ، فنشڈسیل 

 و(ہمحفوظ بنایا گيا 
 

  صاف کیا جا  ےآسانی س ےجس ہےیا کرنا ضروری ہوس فرش مھایسا ٹ ےکیلئ ےکنڈھزمین کو
 ۔کیا جا سکتایں ہنقالین استعمال  ۔وہ سکتا

    یں:ہ ہتجاویز ی ھکچ ےمیٹریل کیلئ
o Lino 
o وینائل 
o ے۔ویا جا سکھد ےکوئی اور سطح جس 

 اور گرد کو  یٹکڑوں، گندگ ےچھک ےبچ ےچکنائی، غذا ک ےصاف کر ک ےوقفوں س ہفرش کو  باقاعد
تو فوری طور پر فرش صاف  ۓکی چیز گر جا ےپین ےانھاگر کوئی ک ہے۔نا ضروری ہر ےدور کرت

 ہے۔ ضروریکرنا 

 ےپالسٹک یا اس س ڈجو لیمینیٹ ہےونا ضروری ہموار ہوس اور ھبنچوں اور میزوں کی سطح ٹ تمام 
 ۔وہسکتی  کی جاصاف  ےو  اور آسانی سہبنی  ےمیٹریل س ےجلت ےملت

  ۔وہ ہنمحفوظ(  ےس ےونہداخل  ے)پانی ک ڈجو سیل ہےایسی لکڑی کا استعمال ممنوع 

  ۔ی جا سکیںھاں ذاتی چیزیں رکہج ۓجا کیمخصوص  ہاندر ایسی جگ ےسٹال ک 

 ےلہپ ےس ےپیش کرن ےیا فروخت کیلئ ے، پکانےی قسم کی غذا تیار کرنھکسی ب
کا بیسن اور فرش لگ چکا  ےونھد ھاتہو اور اس میں ہو چکا ہسٹال تیار  ہک ہےضروری 

 ۔وہ

  کا بندوبست: ےونھد ھاتہ

ر وقت موجود اور ہبندوبست  ہاور ی ےہکا بندوبست ضروری  ےونھد ھاتہتمام سٹالوں میں 
 ہے۔نا ضروری ہقابل  ر ےاستعمال ک

  ہے۔ضروری ی ھونا بہاس میں نل لگا  ہے۔یا کرنا ضروری ہلٹر گنجائش( م20پانی کا کنٹینر )کم از کم 

 ےاس ہے۔ی ضروری ھونا بہایک اور کنٹینر  ےنیچ ےکیلئ ےواال پانی جمع کرن ےگرن ےنل/کنٹینر س 
 ے۔یئہنا چاہر ےخالی کرت ےباقاعدگی س

 ۔جائیں ۓوھد ےنیچ ےراست نل ک ہبرا ھاتہ 
 ایک  ےکیلئ ےینکنھپ ےتولی ہاور استعمال شد ےکاغذی تولی ےاستعمال ک ہمائع صابن، ایک دفع

 ہے۔نا ضروری ھدان رک ےکوڑ
 ہے۔ یںہسینیٹائزر کی اجازت ن ڈینہ ۓبندوبست کی بجا ےک ےونھد ھاتہ 
  ۔پانی ال سکیں ہدوبار ےبندوبست کیلئ ےک ےونھد ھاتہآپ  ہتاک ہےپانی تک رسائی ضروری 
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 ھاتہجب تک  ےتب تک غذا کی فروخت اور تیاری رکوا دیں گ آفیسرز ھیلتہپبلک 
 ۔وہ ہدستیاب ن ےاور استعمال کیلئ ۓکیا جا ہیا نہکا مناسب بندوبست م ےونھد

 

 برتن: ےک ےسازوسامان/پکان

 

  مناسب  ےی غرض سک ےنھرک ےکیلئ ےنھدیک ےکوں کہگا اور ے، پکانےنھجمع رکغذا
 ہے۔استعمال کرنا ضروری  سازوسامان

 استعمال  ہیئں تاکہچا ےونہیا ہ( مہوغیر ےچمٹ ےزائد اوزار )چمچ ےکیلئ ےغذا کی تیاری اور پکان
 ےاوزاراستعمال کی ےکی صورت میں دوسر ےو جانہیا گم  ےاوزار فرش پر گرن ےوال ےجان ےکی

 ۔جائیں

 ہے۔ منعاوزار استعمال کرنا  ےک ےیا خراب آالت، کنٹینر یا پکان ۓوہ ےٹوٹ 

 5حرارت  ۂغذا کا درج ہو ہک ہےونا ضروری ہا اس قابل تمام فریجوں ک°C  ۔یںھکم رک ےیا اس س 

 
 (:نا یا پکاناھغذا کو رک ےکیلئ ےنھدیک ےکوں کہ)گا ےسپلڈ

 

 ےک ےکوں کو غذا پیش کرنہتمام سازوسامان کو گا ےک ےیگچیاں( اور پکانبار بی کیو، ساس پین )د 
 ےنیچ ےت/سائبان کھتمام غذا کو چ ہے۔نا ضروری ھرکاندر  ےاور سٹال کٹا کر ہ ھےپیچ ےمقام س

 ہے۔پکانا ضروری 

 یں ملنا ہکا موقع ن ےانسنھیا ک ےینکنھ، چےر باتیں کرناوپ ےیا غذا ک ےونھکوں کو غذا کو چہگا
 ے۔یئہچا

 محفوظ  ےذرائع س ےر وقت آلودگی کہ ےو، اسہی گئ ھرک ےکیلئ ےنھدیک ےکوں کہجو غذا گا
کا پالسٹک استعمال کرنا  ےیا لپیٹن  کنڈھ، حفاظتی رکاوٹ ےینک کیلئھچ ےجیس ہےنا ضروری ھرک

 ہے۔ضروری 

کی  ےالن ےنیچ ےت/سائبان کھکا تمام سازوسامان چ ےز آپ کو پکانآفیسر ھیلتہپبلک 
 ےیت کریں گداہ

 :ینکناھکوڑا پ

 

 ےکن مضبوطی سڈھجس کا  ہےونا ضروری ہدان  ےموزوں کوڑ ےکیلئ ےینکنھر سٹال میں کوڑا پہ 
 ۔وہیال لگا ھو اور اندر پالسٹک کا تہوتا ہبند 

 اور سٹال کا مقام صفائی اور ترتیب کی  ہےانا ضروری ھتمام کوڑا اٹ ۓوہ ےوڑ کر جاتھسٹال چ
 ہے۔ی وڑنا ضرورھحالت میں چ

  ۔جائیں ےل ےمقام س ےسیل بند کنٹینر میں سٹال ک ےٹائیں، اسہتیل کو درست طور پر 

 ہے۔منع ینکنا ھپانی اور تیل کو سیالبی پانی کی نالیوں میں پ ےگند

 :و تو(ہونا ھمقام پر د ےکا بندوبست )اگر سٹال ک ےونھسازوسامان کو د

 

 ۔وہالگ  ےبندوبست س ےک ےونھد ھاتہو ج ہےونا ضروری ہبندوبست  ےکیلئ ےونھسازوسامان د 

  ۔وہلگا  یھجس میں نل ب ہےیا کرنا ضروری ہٹر گنجائش( مل20کنٹینر )کم از کم ایک مناسب 

 دوران گرم پانی  ےالئی کھ)د ہے ضروریکا انتظام  ےپر پانی گرم کرن ہکی جگ ےونھسازوسامان د
 ۔(ہےیا اور استعمال کرنا ضروری ہم

 ےچمٹ ےچمچ ےک ےانا پکانھجس میں ک ہےی ضروری ھا اور استعمال کرنا بیہایک اتنا بڑا تسال م 
 ے۔ویا جا سکھیک طرح دھاور دوسرا سازوسامان ٹ
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