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ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਖਿਸ਼ਾ-ਖਨਰਿੇਸ਼ 

ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਪਿਾਰਥ 

ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਟ ਰ੍ਿੱ ਜ਼ ਟ ਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਦੁਿੱ ਧ, ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸ  ਰਗੇ ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ 41 °F ਜਾਂ ਘਿੱਿ ਤੇ 

ਟ ਰ੍ਿੱ ਜ਼ ਟ ਿੱਚ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਪਿਾਰਥ 

ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਟ ਰ੍ਿੱ ਜ਼ ਟ ਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਟਹਲਾਂ, ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ 165°F ਜਾਂ  ਿੱਧ ਤੇ 

ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੋ , ਓ ਨ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ੇ   ਰਤ।ੋ 
 

ਭੋਜਨ ਪਿਾਰਥਾਂ ਿਾ ਖਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ 
ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ  ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਕਮਰ ੇਦੇ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਤੇ ਰਿੱ ਖੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਟਨਪ੍ਿਾਰਾ ਕਰ ਟਦਓ। 
ਟਬਨਾਂ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ, ਚਾਰ ਟਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਿੱ ਿ ਟਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 

ਯਾਿ ਰੱਿੋ 

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਟਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥ, ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ 20 ਸਟਕੰਿਾਂ ਤਿੱਕ ਸਾਬੁਣ 

ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ੋ। 
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