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نیشنل ملٹی کلچرل فیسٹیول
فوڈ سٹال لگانے والوں کیلئے چیک لسٹ
تقاضا

ہاں

مشورہ ہے کہ  ACT Healthکے تقاضوں کی تکمیل میں مدد کی غرض سے آپ یہ
چیک لسٹ استعمال کریں۔

نہیں
(سٹال لگانے
سے پ ہ ل ے
کریں)

اگر آپ کے سٹال کو استثناء حاصل نہیں ہے تو کیا آپ نے فوڈ بزنس نوٹیفیکیشن (اطالع) فارم مکمل کر
کے ہیلتھ پروٹیکشن سروس کو دیا ہے؟

استثناء رکھنے والے سٹال کی تعریف کیلئے اس صفحے کی پشت پر دیکھیئے

اگر آپ مضر بن سکنے والی غذا بیچ رہے ہیں تو کیا آپ نے غذا کا کام کرنے واال کوئی شخص مقرر کر
لیا ہے جس نے مفت آن الئن  , I’M ALERTفوڈ سیفٹی ٹریننگ مکمل کی ہے؟
نوٹ I’M ALERT :ٹریننگ الزمی نہیں ہے تاہم مضر بن سکنے والی غذا کے سٹال لگانے

والوں کو اس کا بھرپور مشورہ دیا جاتا ہے۔
کیا آپکا نوٹیفیکیشن سرٹیفکیٹ یا فوڈ بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لوگوں کے دیکھنے کیلئے نمایاں
طور پر رکھا گیا ہے؟

کیا آپ نے ہاتھ دھونے کے مناسب انتظامات کیے ہیں جن میں کم از کم  20لٹر گنجائش واال نل کے
ساتھ کنٹینر ،مائع صابن ،ایک دفعہ استعمال کے تولیے اور کوڑے دان بھی شامل ہیں؟
o

کیا آپ کے پاس غذائی استعمال کیلئے ڈیجیٹل پروب تھرمامیٹر ہے جو  +/- 1 Cتک درست ہے؟
کیا آپ کے پاس فرش کا مناسب میٹریل ہے؟
کیا تمام بنچ ٹاپس اور میزیں آسانی سے صاف ہونے والی ہیں (مناسب میٹریل سے بنی ہیں)؟
کیا تمام غذا سٹال کے مقام پر تیار کی جا رہی ہے یا کمرشل (رجسٹرڈ) کچن میں تیار کی جا رہی ہے؟
اگر رجسٹرڈ کچن میں تیار کی جا رہی ہے تو کیا آپکے پاس سٹال کے مقام پر فوڈ بزنس رجسٹریشن
سرٹیفکیٹ موجود ہے؟
کیا آپ نے غذا کو پکانے ،جمع رکھنے اور گاہکوں کے دیکھنے کیلئے رکھنے کیلئے مناسب
سازوسامان مہیا کر لیا ہے؟ (پکانے کیلئے استعمال ہونے واال کوئی آلہ فرش پر نہ رکھا جاۓ)
کیا تمام غذا کی تیاری اور پکانے کا کام چھت یا سائبان کے نیچے ہو رہا ہے اور آلودگی سے محفوظ ہے؟
کیا تمام جمع رکھی گئی غذا آلودگی سے محفوظ ہے ،مضبوطی سے بند ہونے والے ڈھکنوں کے
ساتھ مناسب کنٹینر (برتن) میں ہے؟
کیا گاہکوں کے دیکھنے کیلئے رکھی جانے والی تمام غذا آلودگی سے محفوظ ہے (چھینک کیلئے
حفاظتی رکاوٹیں ،ڈھکن ،لپیٹنے کا پالسٹک)؟
کیا تمام باربی کیو اور ساس پین (دیگچیاں وغیرہ) گاہکوں سے دور رکھے گئے ہیں تاکہ غذا کو آلودہ
ہونے سے بچایا جاۓ؟
کیا آپ کے پاس ٹمپریچر کنٹرول کیلئے مناسب انتظامات ہیں جیسے گرم غذا کو  60°Cیا اس سے
زیادہ درجۂ حرارت رکھنے کیلئے اور ٹھنڈی غذا کو  5°Cیا اس سے کم درجۂ حرارت پر رکھنے
کیلئے (، Bain Mariesکول روم ،ایسکی)؟
کیا غذا کا کام کرنے والے تمام افراد (عملے) کے پاس فوڈ سیفٹی کی درست مہارتیں اور علم ہے (
ٹمپریچر کنٹرول ،باقاعدگی سے ہاتھ دھونا اور آلودگی کی روک تھام کرنا)؟
کیاغذا کا کام کرنے والے تمام افراد کو صحت اور صفائی کے ضمن میں اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے (بال
باندھ کر پیچھے کیے ہوں ،کوئی زیور نہ پہنا ہو ،زخم پر واٹر پروف پٹی کر کے دستانے پہنے ہوں)؟
کیا آپ نے ذاتی چیزیں رکھنے کیلئے ایک جگہ مخصوص کی ہے؟
کیا آپ کے پاس مناسب کوڑے دان ہے جس کے اندر پالسٹک کا تھیال لگا ہوا ہے؟
اگر سازوسامان کو سٹال کے مقام پر دھویا جا رہا ہے – کیا آپ کے پاس پانی گرم کرنے کا بندوبست
ہے؟
کیا آپ کے پاس پیسوں کا کام کرنے والے اور غذا کا کام کرنے والے الگ الگ افراد ہیں؟

پبلک ہیلتھ آفیسرز فیسٹیول کے دوران کسی بھی وقت آپ کے سٹال کا معائنہ کر سکتے
ہیں اور کسی اصول کی خالف ورزی پر آپ کو اصالح کیلئے کہا جاۓ گا۔
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استثناء رکھنے والے فوڈ سٹالوں میں یہ شامل ہیں:
 .1وہ سٹال جو صرف ایسی غذا بیچتے ہیں جو چولہے وغیرہ سے اتار کر اسی وقت بیچ دی جاۓ
(جیسے بار بی کیو کھانے جنہیں پوری طرح پکانے کے بعد اسی وقت کھا لیا جاتا ہے اور Bain
 Marieمیں جمع نہیں رکھا جاتا) اور /یا ایسی غذا بیچتے ہوں جو مضر نہیں بن سکتی؛ اور
 .2منافع نہ لینے والی کسی کمیونٹی تنظیم کا سٹال:
 .aمنافع نہ لینے والی کمیونٹی تنظیم وہ ہوتی ہے جو:


کمیونٹی (معاشرے یا معاشرتی گروہ) کی بھالئی کا مشترکہ مقصد رکھتی ہے یا اس میں
دلچسپی لیتی ہے



کسی سماجی سرگرمی کیلئے رہنمائی یا انتظامات کرتی ہے (جیسے مقامی سطح پر کھیلیں،
تفریح ،مذہ بی ،تعلیمی یا خیراتی کام ،تاریخی یا ماحولیاتی تحفظ ،دیکھ بھال کرنے والی
تنظیمیں وغیرہ)



اپنے ارکان کے مالی مفاد کیلئے کام نہیں کرتی



( Liquor Act 2010شراب کے کاروبار کا قانون) کے تحت کلب الئسنس نہیں رکھتی
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غذا کا کام کرنا اور محفوظ غذا
ہیلتھ پروٹیکشن سروس نے یہ گائیڈ ملٹی کلچرل فیسٹیول پر لگنے والے سٹالوں کیلئے تیار کی ہے۔ اس
گائیڈ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام سٹال لگانے والے اپنے گاہکوں کو محفوظ غذا فراہم کریں۔
غذا کو جمع رکھنا:








یہ نہایت ضروری ہے کہ بعض غذاؤں کو درست درجۂ حرارت پر رکھا جاۓ۔ ٹھنڈی غذاؤں کو  5°Cیا اس
سے کم درجۂ حرارت پر اور گرم غذاؤں کو  60°Cیا اس سے زیادہ درجۂ حرارت پر رکھنا ضروری ہے۔
جن غذاؤں کو ٹمپریچر کنٹرول کے تحت یعنی ایک خاص درجۂ حرارت پر رکھنا ضروری ہے ،ان میں یہ شامل
ہیں:
 oکچا گوشت اور مچھلی وغیرہ
 oدودھ اور دودھ کی مصنوعات
 oتیار شدہ سبزی اور گوشت کی
 oپکے ہوۓ چاول ،پاسٹا وغیرہ
ڈشیں
تجویز ہے کہ آپ وہ غذائیں رکھنے کیلئے پورٹیبل کول روم حاصل کریں جنہیں ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے
(فریج میں رکھی جانے والی غذائیں)۔ برف کے ساتھ ایسکی یا فریج اس صورت میں قابل قبول ہیں جب
یہ غذا کو  5°Cیا اس سے کم درجۂ حرارت پر رکھ سکیں۔
اگر برف استعمال کی جا رہی ہے تو اسے باقاعدہ وقفوں سے بدلتے رہنا ضروری ہے تاکہ غذا درست درجۂ
حرارت پر رکھی جاۓ۔
◦
جو غذا گاہکوں کو گرم پیش کی جانی ہو ،اسے  60 Cیا اس سے زیادہ درجۂ حرارت پر رکھنا ضروری ہے۔
اس مقصد کیلئے  Bain Marieاستعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
غذا کو زمین پر رکھنا منع ہے سواۓ اس کے جب یہ غذائی استعمال کے پالسٹک یا دھات کے کنٹینر
(برتن) میں ہو اور اس پر مضبوطی سے بند ہونے واال ڈھکن لگا ہو۔ کنٹینروں کا ہر وقت ڈھکے رہنا ضروری
ہے۔

پبلک ہیلتھ آفیسرز وہ غذا ضبط کر کے تلف کر سکتے ہیں جو غلط طریقے سے رکھی
 ،تیار کی گئ یا برتی گئ پائی جاۓ۔
غذا












کی تیاری:
دودھ اور گوشت کی تمام مصنوعات اور ایسی غذائیں جنہیں ٹمپریچر کنٹرول کے تحت رکھنا ضروری ہے،
انہیں الزما سٹال پر یا کمرشل کچن میں تیار کیا جاۓ۔ اس میں غذا کو مصالحے لگا کر رکھنا ،منجمد کرنا اور
کسی بھی طرح کی تیاری شامل ہے۔
کم خطرے کی حامل ،مضر نہ بن سکنے والی غذاؤں کو گھریلو باورچی خانے میں تیار کر کے سٹال کے
مقام پر الیا جا سکتا ہے۔ اس میں سادہ کیک ،بسکٹ اور ڈبل روٹی شامل ہیں۔ ضروری ہے کہ دودھ کی کوئی
مصنوعات جیسے کریم یا کسٹرڈ استعمال نہ کیا جاۓ۔ گھر میں کھانا پکانے کیلئے ہیلتھ
پروٹیکشن سروس سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔
اگر غذا کمرشل کچن میں تیار کی گئ ہے تو حالیہ فوڈ بزنس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی
سٹال پر موجود ہونا ضروری ہے۔
تمام غذا کو چھت/سائبان کے نیچے ،سٹال کے اندر تیار کیا جاۓ۔ غذا کو کھلی یا بغیر چھت کی جگہ پر
نہیں پکانا چاہیئے۔
غذا کو فرش پر پکانا منع ہے؛ پکانے کے تمام سازوسامان کا مناسب میزوں پر رکھے ہونا ضروری ہے۔
تمام غذا ،پکی ہوئی بھی اور کچی بھی ،کا ہر وقت ڈھکے رہنا ضروری ہے تاکہ اسے گرد اور مکھیوں
سے بچایا جاۓ۔
تمام چٹنیوں جیسے ساس ،مسٹرڈ وغیرہ کو ایسی بوتلوں میں رکھنا ضروری ہے جنہیں دبا کر چٹنی نکالی
جاتی ہےیا انہیں الگ الگ سیل بند پیکٹوں میں رکھیں۔ چٹنیوں کو کھلے برتن میں چمچ کے ساتھ
استعمال کیلئے رکھنا منع ہے۔
ڈسپلے (غذا کو گاہکوں کے دیکھنے کیلئے پیش کرنا):
ٹھنڈی غذا کو ڈسپلے میں ٹھنڈا رکھنا (  5°Cیا اس سے کم) اور گرم غذا کو ڈسپلے میں گرم رکھنا
( 60°Cیا اس سے زیادہ) ضروری ہے تاکہ جراثیم نہ پنپنے پائیں۔
تازہ پکی یا تیار کی ہوئی غذا کی قسطوں کو صاف کنٹینروں یا برتنوں میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلے سے
کنٹینر یا برتن میں پڑی ہوئی غذا کے اوپر اور مت ڈالیں۔

ہاتھ دھونا:
 باقاعدہ وقفوں سے ہاتھ دھوتے رہنا اور اچھی طرح خشک کرنا ضروری ہے اور غذا کی تیاری یا غذا کو ہاتھ
لگانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھونا اور خشک کرنا ضروری ہے۔
 مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی کام کرنے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے:
 oبیت الخال جانا
 oسازوسامان کو صاف کرنا
 oکوڑا سنبھالنا
 oکھانا
 oکھانسنا یا چھینکنا
 oاپنے بالوں یا چہرے کو ہاتھ لگانا
 oکسی بھی وقفے کے بعد سٹال
یا جسم کے کسی بھی حصے کو
پر واپس آنا
کھجانا
 oپیسوں کا کام کرنا۔
عمومی حفظان صحت:
 صرف ایک دفعہ استعمال کی پلیٹیں اور
چھری کانٹے چمچ استعمال کیے جائیں
اور انہیں گرد ،مکھیوں اور گاہکوں کی وجہ
سے آلودہ ہونےسے بچایا جاۓ۔
 ایک دفعہ استعمال کے چھری کانٹے چمچ
دھو کر دوبارہ استعمال نہیں کیے جا
سکتے۔
 مشروبات پینے کیلئے سٹرا کھلے ڈبے
میں نہیں رکھے جا سکتے۔ ایک سٹرا کا
ایک پیکٹ میں پوری طرح بند ہونا ضروری
ہے۔
 تمام غذا کو جانوروں کی وجہ سے آلودہ
ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ یہ الزمی ہے
کہ جانور وں کیلئے سٹال پر آنا ممکن نہ
ہو۔











اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو غذا کی
تیاری یا غذا کا کام نہ کریں۔
بالوں کو ہر وقت باندھ کر پیچھے رکھنا ضروری
ہے۔
غذا کا کام کرنے واال یا غذا تیار کرنے واال
کوئی شخص کوئی زیور نہ پہنے (کالئی میں
پہننے کا بینڈ بھی نہیں)۔
غذا کی تیاری یا غذا کا کام کرنے والے افراد
ہرگز پیسوں کا کام نہ کریں۔ پیسوں کا کام
کرنے کیلئے ایک شخص کو الگ سے مقرر
کریں۔
زخم کو واٹرپروف پٹی سے ڈھک کر اوپر
دستانے پہننا ضروری ہے۔
سٹال پر تمباکو نوشی بالکل منع ہے۔
عملے کو سٹال کے اندر کھانے کی اجازت
نہ دیں۔

تھرما میٹر:


ہر سٹال پر غذائی استعمال کا ڈیجیٹل پروب تھرمامیٹر ہونا ضروری ہے جو  +/- 1oCتک درست
ہو۔







دودھ اور گوشت کیلئے استعمال ہونے والے تھرمامیٹر قابل قبول نہیں ہیں۔
تھرما میٹروں کا ٹھنڈا اور گرم درجۂ حرارت چیک کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے (  0°Cسے  100°Cتک
کی رینج)۔
تمام غذاؤں کا درجۂ حرارت باقاعدہ وقفوں سے چیک کرتے رہنا چاہیئے تاکہ یقینی ہو کہ ٹمپریچر کنٹرول
درست ہے۔ اس میں جمع رکھی گئ اور گاہکوں کے دیکھنے کیلئے رکھی گئ غذا بھی شامل ہے۔
ہر دفعہ استعمال سے پہلے اور ایک غذا چیک کرنے کے بعد دوسری غذا چیک کرنے سے پہلے
تھرمامیٹر کے پروب (سالئی) کو دھونا اور جراثیم سے پاک کرنا ضروری ہے۔
یہ ضروری ہے کہ عملے کے تمام افراد کو ہر وقت تھرمامیٹر استعمال کیلئے حاصل اور دستیاب رہے۔

پبلک ہیلتھ آفیسرز آپ کو تب تک غذا کی فروخت روک دینے کی ہدایت کریں گے جب تک آپ
کے پاس ڈیجیٹل پروب تھرما میٹر نہ ہو۔
غذا کی ضبطی اور تلف کیے جانا:
 پبلک ہیلتھ آفیسر ایسی تمام غذا کو سٹال کے مقام پر ضائع کر دے گا یا ضبط کر لے گا جس کا ٹمپریچر
کنٹرول درست نہ ہو ،جس کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہو یا جو عوام کیلئے مضر ہو سکتی ہو۔
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سٹال کی تیاری اور اس کے تقاضے
ہیلتھ پروٹیکشن سروس نے یہ گائیڈ ملٹی کلچرل فیسٹیول پر لگنے والے سٹالوں کیلئے تیار کی ہے۔ اس
گائیڈ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام سٹال لگانے والے اپنے گاہکوں کو محفوظ غذا فراہم کریں۔
سٹال کی تیاری:
تمام سٹالوں کی چھت اور تین دیواریں اور زمین ڈھکنے واال کوئی فرش ہونا ضروری ہے۔


سٹال کی چھت اور دیواروں کا ایسے میٹریل سے بنا ہونا ضروری ہے جو تمام غذا اور سازوسامان
کو موسمی اثرات ،گندگی اور گرد سے محفوظ رکھے۔ یہ اہم ہے کہ یہ میٹریل صاف ہو اور
فیسٹیول کے تمام عرصے میں اسے آسانی سے صاف کرنا ممکن ہو۔ میٹریل کیلئے کچھ تجاویز
یہ ہیں:
 oپالسٹک یا وینائل شیٹنگ
 oسیلڈ ،فنشڈ بورڈ (لکڑی کے تختے جن پر دوسرے مادے لگا کر پانی داخل ہونے سے
محفوظ بنایا گيا ہو)



زمین کو ڈھکنے کیلئے ایسا ٹھوس فرش مہیا کرنا ضروری ہے جسے آسانی سے صاف کیا جا
سکتا ہو۔ قالین استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
میٹریل کیلئے کچھ تجاویز یہ ہیں:
Lino o
 oوینائل
 oکوئی اور سطح جسے دھویا جا سکے۔



فرش کو باقاعدہ وقفوں سے صاف کر کے چکنائی ،غذا کے بچے کھچے ٹکڑوں ،گندگی اور گرد کو
دور کرتے رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز گر جاۓ تو فوری طور پر فرش صاف
کرنا ضروری ہے۔



تمام بنچوں اور میزوں کی سطح ٹھوس اور ہموار ہونا ضروری ہے جو لیمینیٹڈ پالسٹک یا اس سے
ملتے جلتے میٹریل سے بنی ہو اور آسانی سے صاف کی جا سکتی ہو۔



ایسی لکڑی کا استعمال ممنوع ہے جو سیلڈ (پانی کے داخل ہونے سے محفوظ) نہ ہو۔



سٹال کے اندر ایسی جگہ مخصوص کی جاۓ جہاں ذاتی چیزیں رکھی جا سکیں۔

کسی بھی قسم کی غذا تیار کرنے ،پکانے یا فروخت کیلئے پیش کرنے سے پہلے
ضروری ہے کہ سٹال تیار ہو چکا ہو اور اس میں ہاتھ دھونے کا بیسن اور فرش لگ چکا
ہو۔
ہاتھ دھونے کا بندوبست:

تمام سٹالوں میں ہاتھ دھونے کا بندوبست ضروری ہے اور یہ بندوبست ہر وقت موجود اور
استعمال کے قابل رہنا ضروری ہے۔







پانی کا کنٹینر (کم از کم 20لٹر گنجائش) مہیا کرنا ضروری ہے۔ اس میں نل لگا ہونا بھی ضروری ہے۔
نل/کنٹینر سے گرنے واال پانی جمع کرنے کیلئے نیچے ایک اور کنٹینر ہونا بھی ضروری ہے۔ اسے
باقاعدگی سے خالی کرتے رہنا چاہیئے۔
ہاتھ براہ راست نل کے نیچے دھوۓ جائیں۔
مائع صابن ،ایک دفعہ استعمال کے کاغذی تولیے اور استعمال شدہ تولیے پھینکنے کیلئے ایک
کوڑے دان رکھنا ضروری ہے۔
ہاتھ دھونے کے بندوبست کی بجاۓ ہینڈ سینیٹائزر کی اجازت نہیں ہے۔
پانی تک رسائی ضروری ہے تاکہ آپ ہاتھ دھونے کے بندوبست کیلئے دوبارہ پانی ال سکیں۔

پبلک ہیلتھ آفیسرز تب تک غذا کی فروخت اور تیاری رکوا دیں گے جب تک ہاتھ
دھونے کا مناسب بندوبست مہیا نہ کیا جاۓ اور استعمال کیلئے دستیاب نہ ہو۔
سازوسامان/پکانے کے برتن:


غذا جمع رکھنے ،پکانے اور گاہکوں کے دیکھنے کیلئے رکھنے کی غرض سے مناسب
سازوسامان استعمال کرنا ضروری ہے۔



غذا کی تیاری اور پکانے کیلئے زائد اوزار (چمچے چمٹے وغیرہ) مہیا ہونے چاہیئں تاکہ استعمال
کیے جانے والے اوزار فرش پر گرنے یا گم ہو جانے کی صورت میں دوسرے اوزاراستعمال کیے
جائیں۔



ٹوٹے ہوۓ یا خراب آالت ،کنٹینر یا پکانے کے اوزار استعمال کرنا منع ہے۔



تمام فریجوں کا اس قابل ہونا ضروری ہے کہ وہ غذا کا درجۂ حرارت  5°Cیا اس سے کم رکھیں۔

ڈسپلے (گاہکوں کے دیکھنے کیلئے غذا کو رکھنا یا پکانا):


بار بی کیو ،ساس پین (دیگچیاں) اور پکانے کے تمام سازوسامان کو گاہکوں کو غذا پیش کرنے کے
مقام سے پیچھے ہٹا کر اور سٹال کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ تمام غذا کو چھت/سائبان کے نیچے
پکانا ضروری ہے۔



گاہکوں کو غذا کو چھونے یا غذا کے اوپر باتیں کرنے ،چھینکنے یا کھانسنے کا موقع نہیں ملنا
چاہیئے۔



جو غذا گاہکوں کے دیکھنے کیلئے رکھی گئ ہو ،اسے ہر وقت آلودگی کے ذرائع سے محفوظ
رکھنا ضروری ہے جیسے چھینک کیلئے حفاظتی رکاوٹ ،ڈھکن یا لپیٹنے کا پالسٹک استعمال کرنا
ضروری ہے۔

پبلک ہیلتھ آفیسرز آپ کو پکانے کا تمام سازوسامان چھت/سائبان کے نیچے النے کی
ہدایت کریں گے
کوڑا پھینکنا:


ہر سٹال میں کوڑا پھینکنے کیلئے موزوں کوڑے دان ہونا ضروری ہے جس کا ڈھکن مضبوطی سے
بند ہوتا ہو اور اندر پالسٹک کا تھیال لگا ہو۔



سٹال چھوڑ کر جاتے ہوۓ تمام کوڑا اٹھانا ضروری ہے اور سٹال کا مقام صفائی اور ترتیب کی
حالت میں چھوڑنا ضروری ہے۔



تیل کو درست طور پر ہٹائیں ،اسے سیل بند کنٹینر میں سٹال کے مقام سے لے جائیں۔

گندے پانی اور تیل کو سیالبی پانی کی نالیوں میں پھینکنا منع ہے۔
سازوسامان کو دھونے کا بندوبست (اگر سٹال کے مقام پر دھونا ہو تو):


سازوسامان دھونے کیلئے بندوبست ہونا ضروری ہے جو ہاتھ دھونے کے بندوبست سے الگ ہو۔



ایک مناسب کنٹینر (کم از کم 20لٹر گنجائش) مہیا کرنا ضروری ہے جس میں نل بھی لگا ہو۔



سازوسامان دھونے کی جگہ پر پانی گرم کرنے کا انتظام ضروری ہے (دھالئی کے دوران گرم پانی
مہیا اور استعمال کرنا ضروری ہے)۔



ایک اتنا بڑا تسال مہیا اور استعمال کرنا بھی ضروری ہے جس میں کھانا پکانے کے چمچے چمٹے
اور دوسرا سازوسامان ٹھیک طرح دھویا جا سکے۔
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