
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

भााँडाक ाँ डाहरू ककचेन र भान्साका सामग्रीको 
सरसफाइ र सेकनटाइज गने तररका 

 
हातले गन े

• सिङ्क िफा गर्नुहोि् अनर् आवश्यकता अर्निार िेनर्टाइज पनर् गर्नुहोि ्

• िफा र िेनर्टाइज गर्े उसित तररका: 
▪ उभ्रिएको खार्ाहरू छ भर्े हटाउर्नहोि् र भााँडामा रहेको ममनत सिन्ह स्टटकर पनर् हटाउर्नहोि् 
▪ भााँडा माझ्र्े िाबनर्ले राम्ररी माझ्र्नहोि ् 
▪ िफा पार्ीले पखाल्र्नहोि ्
▪ टवीकृनत प्राप्त िेनर्टाइजर प्रयोग गरेर िेनर्टाइज गर्नुहोि ्

▪ उसित कन्िन्रेिर् मापर् गर्ु परीक्षण स्टरप्ि प्रयोग गर्नुहोि ्
▪ थन्काउर्न अमि राम्रो िाँग हावामा िनक्र् दिर्नहोि् (कृपया कपडाले पनछेर र्िनकाउर्नहोि्)  

सरसफाई र सेकनटाइज गने तररका 
खाद्य िनरक्षाको नवटतृत अवलोकर् 

 

 मेससनले गन े

• गोिाम िफाइ गर्े मेसिर् िफा गर्नुहोि् अनर् आवश्यकताअर्निार िेनर्टाइज गर्नुहोि ्

• िफा र िेनर्टाइज गर्े उसित तररका: 
▪ उभ्रिएको खार्ाहरू छ भर्े हटाउर्नहोि् र भााँडामा रहेको ममनत सिन्ह स्टटकर पनर् 

हटाउर्नहोि ्

▪ नडटरजने्ट(भााँडा माझ्र्े िाबनर्) प्रयोग गरेर िफा गर्नुहोि्  
▪ तातो पार्ी िेनर्टाइजर नवमिको लानग १५०°F को पार्ीको तापक्रम 

▪ राियनर्क िेनर्टाइजर नवमिको लानग १२०°F को पार्ीको तापक्रम 

▪ िफा पार्ीले पखाल्र्नहोि ्

▪ िेनर्टाइज गर्नुहोि ्

▪ तातो पार्ी िेनर्टाइजर नवमिको लानग १८०°F को पार्ीको तापक्रम 

▪ राियनर्क िेनर्टाइजर नवमिको लानग १२०°F को पार्ीको तापक्रम (कन्िन्रेिर् मापर् 
गर्ु परीक्षण स्टरप्ि प्रयोग गर्नुहोि्) 

▪ थन्काउर्न अमि राम्रो िाँग हावामा िनक्र् दिर्नहोि् (कृपया कपडाले पनछेर र्िनकाउर्नहोि्)  



  

सरसफाई र सेकनटाइज गने तररका 

 

खाद्य िनरक्षाको नवटतृत अवलोकर् 

 

 

खाद्य-सम्पकक  सतहहरूको  
सरसफाइ र सेकनटाइज गने तररका 

 

• खाद्य-िम्पकु ितहहरू िफा अनर् िेनर्टाइज गर्नुहोि ्

• उसित िेनर्टाइजर कन्िन्रेिर् प्रयोग गर्नुहोि् (कृपया िाबनर् र्थप्र्नहोि्)  
▪ क्लोरीर्को (ब्ललि) लानग ५०-१०० नपनपएम    

▪ क्वाटरर्री अमोनर्या कम्पाउण्डको लानग २०० नपनपएम 

• उसित कन्िन्रेिर् मापर् गर्ु परीक्षण स्टरप्ि प्रयोग गर्नुहोि् 

•  प्रयोग भइरहेको रिायर्का कन्टेर्रहरूलाई (जटतै, स्प्रे बोत्तल) राम्रोिाँग लेबल गर्नुहोि् अनर् 
खाद्य उत्पािर्हरूबाट टाढै राख्र्नहोि् 

•  पनर्ः प्रयोग गर्ु ममल्र्े पनछ्र्े कपडाहरू िेनर्टाइज गर्े ममश्रणमा राख्र्नपछु 

• पनछ्र्े कपडा राखखएको िेनर्टाइज गर्े ममश्रण कम्ततमा हरेक ४ िण्टामा फेर्नुपर्ेछ  
 

अन्य सरसफाइ गन कपने अवस्था 
▪ भनइ पनछ्र् प्रयोग गररएको पार्ी ट्वाइलेट अथवा यनदटसलटी (मोप) सिङ्कमा मात्र फाल्र्नपछु 

▪ डम्पटटरहरूमा ढक्कर्हरू बन्ि राख्र्नपछु, फोहोरहरू नर्यममत रूपमा हटाइर्नपछु, र कन्टेर्रहरू 
अनर् वरपरको फोहोर राख्र्े क्षेत्र िफा राख्र्नपछु। 

▪  बानहरपदट खनल्र्े क्षेत्रहरूमा (ढोका अनर् झ्यालहरू) जाली राखखर्नपछु अथवा ती क्षेत्रहरू बन्ि 
राखखर्नपछु अथवा नकरा सछर्ु र्दिर्को लानग अन्य कन र्ै तररका अपर्ाउर्नपछु। 

 

खाद्य सेवामा आवश्यक उपकरणहरू 

• िेनर्टाइजर र कन्िन्रेिर् मापर् गर्े परीक्षण स्टरप्ि 

• खार्ाको तापक्रम जााँच्र् प्रोब-टटाइल थमोममटर 

• सििो बर्ाउर्े प्रत्यक यननर्टमा थमोममटर 
 




